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ประวัตบิ ริษัท
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ชือเดิม บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด
(มหาชน) ก่อตังเมือปี 2527 ด้ วยทุนจดทะเบียน 30 ล้ านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ได้ แก่ บริ ษัท เจทีเอส จํากัด
และกลุ่มครอบครั วงานทวี และภูคาสวรรค์ ดําเนิน ธุรกิ จผลิตและจํ าหน่ายชิ นส่วนอีเลคทรอนิคส์ ประเภท
แผงวงจรไฟฟ้า บริ ษัทเริ มการผลิตและส่งออกในปี 2528 ด้ วยกําลังการผลิต 30 ล้ านชินต่อปี เพือส่งออกขาย
ต่างประเทศ และได้ รับการส่งเสริ มจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ต่อมาในปี 2539 บริ ษัทได้ นําหุ้นของ
บริ ษัทเข้ าทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที 9 พฤษภาคม 2548 ศาลมีคําสังให้ บริ ษัทฟื นฟูกิจการ และแต่งตังบริ ษัทเป็ นผู้จัดทําและบริ หาร
แผน ปั จจุบันบริ ษัทอยู่ในกลุ่มบริ ษัทจดทะเบี ยนแก้ ไขการดําเนินงานไม่ได้ ตามข้ อกําหนด (Non-performing
Group) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เดือนมีนาคม 2558 กลุม่ ผู้ลงทุนใหม่ ได้ แก่ บริ ษัท สยามโฮลดิง กรุ๊ป จํากัด มีสดั ส่วนถือหุ้นจํานวน 229
ล้ านหุ้นหรื อร้ อยละ 47.81 และกลุม่ บุคคลอีก 41 รายคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 120 ล้ านบาทโดยแบ่งเป็ น
สัดส่วนการถือหุ้นจํานวน 200 ล้ านหุ้น หรือ ร้ อยละ 41.7 ตามลําดับ รวมจํานวนหุ้นของกลุ่มผู้ลงทุนใหม่ทังสิน
จํานวน 429 ล้ านหุ้นหรื อร้ อยละ 89.56 ได้ พิจารณาแนวทางการดําเนินการของบริ ษัท ในอนาคตเพือให้ บริ ษัท
มีธุรกิจหลักทีสามารถดําเนินการได้ อย่างต่อเนือง มีรายได้ เชิงพาณิชย์ทีเติบโตได้ อย่างมันคง
วั น ที 2 มิ ถุ น ายน 2558 ที ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารหยุ ด ดํ า เนิ น กิ จ การ
และพิจารณาเข้ าลงทุนในธุรกิจใหม่ทีสามารถสร้ างเสถียรภาพให้ กบั บริ ษัท เพือป้องกันการถูกเพิกถอนออกจาก
ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ซึงจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทังผู้ถือหุ้นและบริ ษัท โดยได้ รับสัตยาบัน
ในการหยุดดําเนินกิจการและจําหน่ายทรัพย์สินทีไม่จําเป็ นต่อการดําเนินกิจการของบริ ษัทตามมติการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2558 ในวันที 28 สิงหาคม 2558 แล้ ว
ทังนี บริ ษัทได้ ให้ ความสนใจในธุรกิจบริ หารหนีและบริ การติดตามหนีสิน โดยเข้ าเจรจากับตัวแทนจาก
กลุ่มบริ ษัท พีบีแอล แมเนจเม้ นท์ จํากัด (“PBM”) และ บริ ษัท ไว โฮลดิง (888) จํากัด (“WIH”) ซึงประกอบ
ธุรกิจบริ หารหนีเช่าซือรถยนต์ทีประมูลมาจากสถาบันการเงิน และบริ การติดตามหนีสินให้ แก่ลกู ค้ าสถาบันชัน
นําหลายแห่ง โดย PBM และ WIH มีบุคคลากรทีมีความรู้ ความเชียวชาญในการบริ หารหนีและการให้ บริ การ
ติดตามหนีสินมาเป็ นเวลานาน
วันที 22 มิถุนายน 2558 ศาลมีคําสังให้ ยกเลิกการฟื นฟูกิจการของบริ ษัท
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วันที 28 ตุลาคม 2558 ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 2/2558 มีมติให้ เข้ าซือเงินลงทุนในพอร์ ตลูกหนี
ด้ อยคุณภาพ ประเภทสิ นเชือเช่าซือรถยนต์จาก PBM และ WIH โดยออกหุ้นเพิ มทุน ให้ แก่กลุ่มผู้จองซือ
ซึงประกอบด้ วยผู้ถือหุ้น และ ผู้บริ หารหลักของผู้ขายซึงมีความรู้ ความเชียวชาญ และประสบการณ์ ในธุรกิจ
บริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนี สินมาเป็ นเวลานาน เพือเข้ าเป็ นพันธมิตรในการลงทุนและร่ วม
บริ หารธุรกิจของบริ ษัท จํานวน 143.44 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 23.04 และเปลียนแปลงวัตถุประสงค์ของ
บริ ษั ท เพื อรองรั บการเข้ าลงทุน ในธุ ร กิ จ บริ ห ารหนี ด้ อ ยคุณ ภาพ และบริ ก ารติ ด ตามหนี รวมถึง ธุ ร กิ จ อื น ๆ
ทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนี และเปลียนชือบริ ษัทจากเดิม
บริ ษั ท เซอร์ คิท อีเ ลคโทรนิ คส์ อิน ดัส ตรี ส์ จํ ากัด (มหาชน) เป็ น “บริ ษั ท เวนเจอร์ อิ น คอร์ ป อเรชัน จํ ากัด
(มหาชน)” โดยมีชือเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Venture Incorporation Public Company Limited” และให้
เปลียนแปลงชือย่อหลักทรัพย์จากเดิม “CIRKIT” เป็ น “VI” พรอมทังเปลียนแปลงทีตังสํานักงานของบริ ษัท เป็ น
เลขที 83 ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
เดือนพฤศจิ กายน 2558 ดําเนินการทางธุรกรรมโอนพอร์ ตลูกหนี ด้ อยคุณภาพ ประเภทสินเชือเช่าซือ
รถยนต์จาก PBM และ WIH มาเป็ นของบริ ษัท ตามมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 2/2558 ในวันที
2 พฤศจิกายน 2558 ทังนี ผู้บริ หารหลักของ PBM ได้ เข้ าร่ วมเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัท และบริ ษัทยังได้ ว่าจ้ าง
ผู้บริ หาร และพนักงานของ PBM ทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนีสิน
เพือดําเนินธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนีสินต่อไป
วันที 11มกราคม 2559 บริ ษัทได้ จัดตังบริ ษัท วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด(“VIC”) โดยมีทุนจดทะเบี ยน
ทีชําระแล้ ว 30 ล้ านบาท เป็ นบริ ษัทย่อยเพือลงทุนในธุรกิจบริ หารสินทรัพย์ และธุรกิจด้ านการเงิน โดยเมือวันที
9 กุมภาพันธ์ 2559 VIC ได้ เข้ าซือหุ้นในบริษัท บริ หารสินทรัพย์รีจินอล จํากัด (“RAM”) คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของ
หุ้น ทังหมด โดย RAM สามารถประกอบธุรกิจบริ ษัทบริ หารสินทรั พย์ภายใต้ ใบทะเบียนอนุญาตซึงออกโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยเมือวันที 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 VIC ได้ เข้ าซือหุ้นในบริ ษัท บริ ห ารสินทรัพย์ รีจิน อล จํากัด (“RAM”) คิดเป็ น
ร้ อยละ 100 ของหุ้นทังหมด
เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษัท ได้ เข้ าประมูลซือหนีและชนะการประมูลรวม 4 พอร์ ตหนี
ในนาม RAM ทังหมด ประกอบด้ วยหนีเช่าซือรถยนต์ หนีบัตรเครดิตและสิ นเชือบุคคล ทําให้ กลุ่มบริ ษัท
มีหนีด้ อยคุณภาพเพือมาบริ หารจัดการเพิมขึน
เดือนสิงหาคม 2559 บริ ษัท ได้ เปลี ยนแปลงที ตังสํ า นัก งาน เป็ น เลขที 544 ซอยรั ชดาภิ เษก 26
ถนนรั ช ดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ ว ยขวาง กรุ งเทพมหานคร และมี ก ารลงทุ น ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบบริ หารองค์กรใหม่ เพือให้ การทํางานได้ มาตรฐานระดับสากล เกิดประสิทธิภาพ มีการ
จัดการทีดีตามระบบธรรมาภิบาลและเพื อสร้ างความเชือมันให้ กับลูกค้ ารวมถึงสถาบัน การเงินทีเชิญบริ ษัท
เข้ าร่วมประมูลหนีด้ อยคุณภาพ
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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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 การรั บแทนตัวแทน
เรี ยกเก็บหนีให้ บคุ คลอืน ปั จจุบนั SAP ได้ มีสญ
ั ญารับจ้ างติดตามหนีให้ แก่บริ ษัทอืน 1 สัญญา
ในเดื อนมีนาคม 2560 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เดิ มคือบริ ษัท สยามโฮลดิง กรุ๊ ป จํ ากัด โดยนายศาวิณ
เลาเศรษฐกุล และ MR.VINCENT YUAN SUN LEE ได้ ขายหุ้นให้ แก่กลุม่ ผู้ลงทุนใหม่ ปั จจุบนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มใหม่ ได้ แก่ นายจัก รพันธุ์ ปาจารย์ และ นางสว่า งจิต ถาวงศ์ มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน จํานวน
209 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.58
เมือวันที 6 ตุลาคม 2560 VIC ได้ เข้ าซือหุ้นของบริ ษัท เอนีเพย์ จํากัด (“ANYPAY”) คิดเป็ นร้ อยละ 20
ของหุ้ นทั งหมด ซึ งประกอบธุ ร กิ จ เป็ น ตัว แทนรั บ ชํ า ระค่า สิ น ค้ าและบริ การผ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อินเทอร์ เน็ต และทางอิเล็คทรอนิกส์
เมือวันที 6 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษัทได้ ซือหุ้นเพิมทุนใน VIC อีกจํานวน 20 ล้ านบาท ทําให้ VIC มีทุน
จดทะเบียนชําระแล้ วทังสิน 50 ล้ านบาท เพือเป็ นการขยายการลงทุนในธุรกิ จการให้ บริ การสินเชือรายย่อย
เพือการประกอบอาชีพ ธุรกิจสินเชือส่วนบุคคล และธุรกิจการให้ บริ การสินเชืออืนๆตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
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สรุปขอมูลสําคัญทางการเงิน
สรุปขอมูลทางการเงิน/งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย

2560

2559

2558

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

674,709

13,159,916

42,745,226

9,653,009

4,617,052

8,245,606

5,792,832

16,339,543

19,442,667

ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

-

14,208,300

-

1,786,095

2,363,089

-

17,906,645

50,687,900

70,433,499

เงินฝากธนาคารที่ตด
ิ ภาระค้ําประกัน

15,404,882

-

-

ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอ
 ยคุณภาพ

17,809,608

34,701,699

39,383,130

60,500

73,000

14,261,800

1,600,000

-

-

เงินลงทุนระยะยาวที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
สวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

-

-

-

10,867,628

8,076,778

15,108

8,152,268

6,937,952

-

1,972,665

5,989,947

5,833,623

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

55,867,551

55,779,376

59,493,661

รวมสินทรัพย

73,774,196

106,467,276

129,927,160

4,532,945

-

-

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

7,563,121

5,727,778

3,773,997

12,351,000

-

-

-

-

-

480,736

-

-

733,824

650,373

-

25,661,626

6,378,151

3,773,997

2,165,407

-

-

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

110,217

656,733

104,622

9,936,256

9,936,256

9,936,256

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

12,211,880

10,592,989

10,040,878

รวมหนี้สิน

37,873,506

16,971,140

13,814,915

-

-

-

174,286,636

174,286,636

174,286,636

-

-

-

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน – หุนสามัญมูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนเรือนหุน – หุนสามัญมูลคาหุนละ 0.28 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
ขาดทุนสะสม

(138,356,773)

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

(58,137,891)

(29,500)

-

(36,500)

รวมสวนของผูถือหุน

35,900,363

89,496,136

116,112,245

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

73,773,869

106,467,276

129,927,160

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 5

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในสินทรัพยดอยคุณภาพ

2560

2559

2558

2,353,587

30,055,399

7,033,592

22,975,838

23,980,984

4,727,472

-

-

53,227,578

รวมรายได

25,329,425

54,036,383

64,988,642

ตนทุนการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้

(5,196,892)

(3,446,196)

(449,990)

(15,527,917)

(13,496,443)

(1,768,957)

-

(36,735,793)

รายไดจากการบริการติดตามหนี้สิน
รายไดจากการขายและการใหบริการ

ตนทุนการบริการติดตามหนี้สิน
ตนทุนขายและการใหบริการ
รวมตนทุน

(20,724,809)

(16,942,639)

(38,954,740)

กําไรขั้นตน

4,604,616

37,093,744

26,033,902

612,286

335,608

-

กําไรจากการชําระหนี้เงินกูในคราวเดียวตามแผนฟนฟูกิจการ

-

-

2,163,795,968

ดอกเบี้ยคางจายที่ไดรับยกเวนตามแผนฟนฟูกิจการ

-

-

485,663,900

คาเชาคางจายที่ไดรับยกเวนตามแผนฟนฟูกิจการ

-

-

9,251,613

กําไรจากการจําหนายลูกหนี้การคาและบริษทั ฯ ที่เกี่ยวของกัน ตามแผน
ฟนฟูกิจการ

-

-

6,261,682

อืน่ ๆ

-

-

4,311,695

(59,426,909)

(64,065,031)

(38,908,821)

(194,576)

-

(9,644,395)

(54,404,583)

(26,635,679)

2,646,765,544

ขาดทุนจากการตัง้ คาเผื่อสํารองหนี้สูญรายไดดอกเบี้ยคางรับจาลูกหนี้เงิน
ใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอ ยคุณภาพ

-

-

-

ขาดทุนจากการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอ ยคุณภาพ

-

-

-

รายไดอนื่

คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจา ยอื่นและตนทุนทางการเงิน
คาใชจายอืน่

ขาดทุนจากการโอนสินทรัพยชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ

(45,994,725)

ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ

-

-

(27,106,305)

ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายสินคาเสื่อมคุณภาพ

-

-

(2,369,447)

ผลประโยชนพนักงานเมื่อเลิกจาง

-

-

(12,463,395)

(54,404,583)

(26,635,679)

2,558,831,672

(99,947)

-

-

(54,504,530)

(26,635,679)

2,558,829,798

รายการทีจ่ ะไมจดั ประเภทรายการใหมไปยังกําไรหรือขาดทุนใน
ภายหลั
การวั
ดมูงลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงาน

921,306

-

-

รายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหมไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กําไรเบ็ดเสร็จอืน
่ สําหรับป

(12,500)
908,806

19,500
19,500

14,500
14,500

(53,595,724)

(26,616,179)

2,558,844,298

(0.088)

(0.043)

6.30

622,452,273

622,452,273

406,214,804

กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงิน
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จอืน
่

กําไร (ขาดทุน) เปดเสร็จรวมสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุน
 สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

หนา 6

รายงานประจําป 2560

งบกระแสเงินสด

2560

2559

2558

(54,404,583)

(26,635,679)

2,558,829,798

(2,353,587)

(30,055,399)

(7,033,592)

คาเสื่อมราคา

1,500,116

286,882

8,215,060

คาตัดจําหนาย

343,729

56,368

-

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

250,222
-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สําหรับเปนเงินสดรับ(จาย)จาก
กิจการดําเนินงาน
รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในสินทรัพยดอยคคุณภาพ

บันทึก(กลับรายการ)คาเผื่อสํารองหนี้สูญรายไดดอกเบี้ยคางรับจากลูกหนี้
เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ

(1,934,034)

28,077,633

ขาดทุนจากการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ

29,048,785

5,046,387

ขาดทุนจากการดอยคาการลงทุนในบริษัทยอย

-

(134,836)

-

หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

-

-

-

กําไรจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาเงินลงทุน

-

-

-

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง

-

-

-

(กําไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร

-

-

-

กําไรจากการชําระหนี้เงินกูในคราวเดียวตามแผนฟนฟู

-

-

(2,163,795,968)

ดอกเบี้ยคางจายที่ไดรับการยกเวนตามแผนฟนฟูกิจการ

-

-

(485,663,900)

คาเชาคางจายที่ไดรับยกเวนตามแผนฟนฟูกิจการ

-

-

(9,251,613)

ขาดทุนจากการโอนสินทรัพยชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ

-

-

45,994,725

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว

-

-

(1,052,143)

ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ

-

30,396

27,108,305

ขาดทุนจากการโอนทรัพยชําระหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ

-

-

-

ดอกเบี้ยคางจายที่ไดรับยกเวนตามแผนฟนฟูกิจการ

-

-

-

ปรับปรุงยอดหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ

-

-

-

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

-

-

-

ประมาณการผลประโยชนพนักงาน

374,790

568,589

12,567,931

ตนทุนทางการเงิน

194,576

-

9,644,395

(26,979,986)

(22,759,659)

(4,437,002)

(619,217)

3,628,554

11,274,221

-

-

7,658,286

2,677,638

4,209,456

(51,792,205)

878,621

(2,363,089)

-

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

4,739,412

(156,284)

(4,300,581)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

1,117,141

1,249,760

(2,477,195)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(952,438)

562,309

-

-

(16,518)

(15,757,028)

(19,138,829)

(15,645,471)

(59,831,504)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจการดําเนินงาน

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 7

งบกระแสเงินสด

2560

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(1,196,582)

-

-

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว

-

-

10,148,407

เงินสดจายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาว

-

-

(14,208,300)

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว

-

-

36,045,157

เงินสดรับจากการรับชําระเงินใหกูยืม

-

25,090,300

-

เงินสดจายจากการซื้อลูกหนี้ดอ ยคุณภาพ

-

641,314

-

เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทรวม

(1,600,000)

-

-

เงินสดจายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ

(4,052,207)

(28,313,393)

-

เงินสดจายจากการซื้ออุปกรณ

(688,806)

(8,094,077)

(15,421)

(1,496,783)

(3,263,983)

-

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ

-

-

29,833,224

เงินสดรับจากเงินใหกูยืม

-

-

-

(9,034,378)

(13,939,839)

61,803,067

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกันเพิมขึน

เงินสดจายจากการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

เงินสดสุทธิไดมาจากใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น

4,532,945

-

-

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน

18,073,000

-

-

จายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน

(5,722,000)

-

-

จายคืนเงินตนของสัญญาเชาการเงิน

(1,001,369)

-

-

(194,576)

-

(269,205)

เงินสดจายตนทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ

-

-

160,283,938

เงินสดจายหนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการ

-

-

(126,461,215)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจการจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

15,688,000

-

33,553,518

(12,485,207)

(29,585,310)

35,525,081

13,159,916

42,745,226

7,220,145

674,709

13,159,916

42,745,226

160,500

284,872

-

155,150

-

19,500

(13,500)

ขอมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสดรายการที่ไมใชเงินสด
การซื้ออุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน
การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยยังมิไดชําระเงิน
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย

(12,500)

หนี้สินตามแผนฟนฟูกิจการลดลง เนื่องจากโอนที่ดนิ อาคาร และอุปกรณให
เจาหนี้

-

-

123,226,600

การลดทุนเพื่อชดเขยผลขาดทุนสะสม

-

-

486,093,672

การลดสวนเกินมูลคาหุนเพื่อชดเขยผลขาดทุนสะสม

-

-

475,000,000

การลดสํารองตามกฎหมายเพื่อชดเขยผลขาดทุนสะสม

-

-

49,250,000
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2560

2559

2558

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง

(เทา)

0.70

5.72

13.51

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

(เทา)

0.40

3.16

15.11

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

(เทา)

(1.19)

(2.68)

(6.21)

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (สุทธิคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ)

(เทา)

3.30

3.73

8.84

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (สุทธิคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

(วัน)

110.69

98.00

41.00

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ

(เทา)

0.00

0.10

10.17

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย

(วัน)

0.00

0.00

36.00

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้

(เทา)

3.12

2.36

102.60

ระยะเวลาชําระหนี้

(วัน)

117.04

155.00

3.00

Cash Cycle (สุทธิคาเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ)

(วัน)

(6.00)

(57.00)

01

อัตราสวนกําไรขัน้ ตน

(%)

18.18

69.27

40.06

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(%)

(214.79)

(49.29)

(49.81)

อัตรากําไรอื่น

(%)

0.00

0.00

0.00

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร

(%)

35.18

58.74

184.83

อัตราสวนกําไรสุทธิ

(%)

(215.18)

(49.29)

93.58

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

(%)

(86.93)

(29.76)

(207.31)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

(%)

(60.48)

(7.39)

1,135.51

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

(%)

(320.29)

(12.66)

2,190.38

อัตราการหมุนของสินทรัพย

(เทา)

0.28

0.61

12.13

อัตราสวนหนี้สินตอผูถือหุน

(เทา)

1.05

0.19

0.10

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย

(เทา)

0.00

0.00

0.02

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)

(เทา)

2.44

(0.97)

(0.47)

อัตราการจายเงินปนผล

(เทา)

0.00

0.00

0.00

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการ
ป 2560 ที่ผานมาถือเปนปที่บริษัทอยูในชวงการปรับตัวจากการดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้ ผูบริหารและทีมงานมีการนําวิธีการ และการดําเนินกลยุทธทางธุรกิจใหมเขามาใชเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการทํ าให ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท มี ค วามเข ม แข็ ง ขึ้ น และมีก ารขยายตลาดทางด า นงานบริ ก ารติ ด ตามหนี้ ใ ห
กวางขวางขึ้น เนื่องจากเห็นวาจะเปนฐานรายไดที่สําคัญตอเนื่องและยั่งยืนตอไปในอนาคต
ในป 2561 เปนปที่เศรษฐกิจของประเทศกําลังอยูในชวงฟนตัว กระผมมีความมั่นใจวาจะเปนปที่บริษัทฯ
สามารถปรับปรุงฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัทใหดีขึ้น ซึ่งจะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมา
ซื้อขายไดภายในกรอบเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด พรอมกันนี้ กระผมและทีมงาน
บริหารจะดําเนินธุรกิจอยางมืออาชีพ และพัฒนาความสามารถขององคกรอยางตอเนื่อง ควบคูกับนโยบาย
ความรับผิดชอบตอสังคม ดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีตอสังคมเพื่อใหคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป
สุดทายนี้ กระผมในนามของ บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ใครขอขอบพระคุณทานผูถือหุน
ลูกคา พันธมิ ตรทางธุรกิจ ผูสนั บสนุน ทางการเงิน ตลอดจนผู บริหารและพนักงาน ที่เป นแรงผลักดั น และ
สนับสนุนบริษัทใหสามารถดํารงกิจการมาอยางตอเนื่อง กระผมมีความมั่นใจวากระผมและทีมงานจะสามารถ
บริหารธุรกิจตอเนื่องดวยความรอบคอบตามหลักการประกอบการตามจริยธรรมที่ดี และมีธรรมาภิบาลตาม
กฎระเบี ย บของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย และสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อที่จะเสริมสรางมูลคาใหแกบริษัทและผูถือหุนตอไป

นายนนทจิตร ตุลยานนท
ประธานคณะกรรมการบริษทั
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน โดยมี นายธีรธัช โปษยานนท
เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระพล หรือตระกูล และนางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี เปนกรรมการตรวจสอบ
ซึ่ ง ทุ ก ท านมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ วนตามข อ กํ าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย โดยได ป ฏิ บั ติ ง าน
ตามหนาที่แ ละความรั บผิดชอบที่ ไดรับมอบหมาย ดวยความรู ความสามารถ ประกอบกับความรอบคอบ
และมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ
ในรอบป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น จํานวน 6 ครั้ง ซึ่งเปนการประชุมที่ผูบริหาร
ที่เกี่ยวของ ผูสอบบัญชี และผูรักษาการผูตรวจสอบภายใน ใหขอมูลแกที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบไดชวยสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ
ไดเปนผลสําเร็จ พรอมทั้ง ติดตามและสนับสนุนใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผลการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
1. รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินไตรมาส และงบการเงินประจําป
2560 โดยไดรวมประชุมเพื่อสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูสอบบัญชี และผูบริหารที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจ
วากระบวนการจัดทํางบการเงินของบริษัท และการเปดเผยขอมูลที่สําคัญมีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได
สอดคลองกับกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวของ และจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเสนอใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท โดยใหมีการรายงานของฝายตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี และนําเสนอให
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทาน เพื่อใหมั่นใจวาการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ
ในการปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
3. การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอใหมีการ
ตรวจสอบภายในเพื่อประเมินความมีประสิทธิผลของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยไดพิจารณาถึงแผนการ
ตรวจสอบภายในประจํ า ป ข อ มู ล จากรายงานผลการตรวจสอบ การติ ด ตามผลการแก ไ ขตามรายงาน
การตรวจสอบในประเด็นที่สําคัญ เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบจะใหคําแนะนําในการพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้ง ประเมินผลงานประจําป ของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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4. การกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไป
ตามกฎหมายวา ด วยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
5. รายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดสอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของ
บริ ษัท ฯเพื่ อ พิ จ ารณาวา การทํ ารายการมี ค วามสมเหตุ ส มผลตามเงื่ อ นไขที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ กํ าหนดไว
โดยคํานึงถึงประโยชน ของผูมีสวนไดเสีย
6. การพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกัน
พิจารณาคัดเลือก โดยไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว
เห็นควรเสนอแตงตั้งใหนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นายชาญชัย
ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายไพบูลย ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4298 ในนามบริ ษั ท ไพร ซ วอเตอร เ ฮาส คู เ ปอร ส เอบี เ อเอส จํ า กั ด เป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษัท รวมทั้ ง
การพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2560 และใหนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวา บริษัทมีการรายงานขอมูลทางการเงิน
ซึ่งไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอ และการดํ าเนิน งานอยางถู กตอง ครบถวน เชื่ อถือได และมีร ะบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมเพียงพอ รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
เปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปรงใสในการดําเนินงาน ตรวจสอบได และรักษาผลประโยชน
ของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย

(นายธีรธัช โปษยานนท)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท เวนเจอร อิ น คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทน ซึ่งประกอบดวย
1. นายธีรธัช
โปษยานนท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
2. นายวีระพล

หรือตระกูล

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3. นางฐิติภรณ

ศิลปรัศมี

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

4. ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

เลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีหนาที่ และความรับผิดชอบตามขอบังคับของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งเกี่ยวของกับนโยบายทรัพยากรบุคคล การสรรหากรรมการ นโยบายการกําหนดอัตรา
คาตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร รวมทั้ง ใหคําชี้แจงเกี่ยวกับคาตอบแทนของ
กรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงตอที่ประชุมผูถือหุน
ในเรื่องการสรรหากรรมการบริษัท และผูบริ หารระดั บสูงนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค าตอบแทน
ไดดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด
โดยคํานึงถึงสัดสวน จํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในดานตาง ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดกฎ
มายเบื้องตน ขอบังคับของบริษัท และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องการกําหนดอัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง ตามที่ปรากฏรายละเอียดใน
รายงานประจําป เกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เห็นวาเหมาะสมสอดคลองกับหนาที่และความรับผิดชอบ รวมทั้ง เปนไปตามหลักเกณฑของบริษัทและคํานึงถึง
ผลประกอบการ สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ

นายธีรธัช โปษยานนท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

นายนนทจิตร ตุลยานนท
ประธานกรรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

นายสักกะพงษ บุญมี
รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายธีรธัช โปษยานนท
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

นายวีระพล หรือตระกูล
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

นายจักรพันธุ ปาจารย นายชะฤทธิ์ พงศอนุตรี นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน นายธีระชัย สุริยะพงษ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
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นางฐิติภรณ ศิลปรัศมี
กรรมการบริษัท

ขอมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทยอย
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอชั่น จํากัด (มหาชน) (“VI”)
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

ชนิดของหุน
ทุนจดทะเบียน
มูลคาที่ตราไว
ทุนจดทะเบียนชําระแลว

ดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินใหกับลูกคา
สถาบันรวมถึงลงทุนในบริษัทยอย
บมจ. 0107538000428 ( เดิมเลขที่ บมจ. 565)
เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท: 0-2541-4145-46 โทรสาร: 0-2541-4147-48
Home Page: www.ventureinc.co.th
หุนสามัญ
187,698,636.44 หุน
0.28 บาท
174,286,636.44 บาท (ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561)

บริษัทยอย
บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด (“VIC”)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจถือหุนในบริษัทอื่น (holding company)โดยมีวัตถุประสงค
จะ ลงทุ น ในธุ ร กิ จ บริ ห ารสิ น ทรั พ ย การรั บ ซื้ อ หรื อ รั บ โอนสิ น ทรั พ ย ด อ ย
คุ ณ ภาพ หนี้ สิ น หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งของบริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในและตางประเทศ และธุรกิจการให
สิน เชื่ อ และสิ นเชื่ อ เช าซื้ อ และรวมถึ ง ธุ ร กิจ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข องกั บ ธุ ร กิ จ ของ
บริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
0105559004617
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท: 0-2541-4149
ชนิดของหุน
หุนสามัญ
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไว
10 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
30,000,000 บาท (ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561)
สัดสวนการถือหุนของบริษัท 99.99%

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด (“RAM”)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิ จบริห ารสินทรัพยภ ายใต ใบทะเบียนอนุญาตบริษัท บริหาร
สินทรัพย ฉบับที่ 006/2551 ซึ่งออกโดยธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่
10 พฤศจิ ก ายน 2551 กล าวคื อ การรั บ ซื้ อ และรั บ โอนสิ น ทรั พ ย ด อ ย
คุณภาพของสถาบั นการเงิ น รวมตลอดจนหลักประกั นของสิน ทรัพยนั้ น
เพื่ อ นํ า มาบริ ห ารหรื อ จํ า หน า ยจ า ยโอนต อ ไป และทํ า กิ จ การทั้ ง ปวงที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ กิ จ ก า ร ที่ ก ล า ว ม า ข า ง ต น ต า ม ที่ รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร
กระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
เลขทะเบียนบริษัท
0105551101044
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท: 0-2541-4141-42 โทรสาร: 0-2541-4140
ชนิดของหุน
หุนสามัญ
ทุนจดทะเบียน
2,500,000 หุน
มูลคาที่ตราไว
10 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
25,000,000 บาท (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561)
สัดสวนการถือหุนของบริษัท 99.99%
บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด (“SAP”)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารรั บ แทนตั วแทนเรี ย กเก็ บ หนี้ ห รื อ รั บ ชํ า ระเงิ น เป น
ผลประโยชน และจัดการทรัพยสินใหบุคคลอื่น
เลขทะเบียนบริษัท
0105555100417
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ 83 ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท: 0-2274-7940 โทรสาร: 0-2068-2631
ชนิดของหุน
หุนสามัญ
ทุนจดทะเบียน
30,000 หุน
มูลคาที่ตราไว
10 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
3,000,000 บาท (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561)
สัดสวนการถือหุนของบริษัท 99.99%
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บริษัท เอนี่เพย จํากัด (“ANYPAY”)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุ ร กิ จ เป น ตั วแทนรั บ ชํ าระค าสิ น ค าและบริ ก ารผ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเทอรเน็ต และทางอิเล็คทรอนิกส
เลขทะเบียนบริษัท
0105559154309
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ 53/43 ซอยลาดพราว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ชนิดของหุน
หุนสามัญ
ทุนจดทะเบียน
800,000 หุน
มูลคาที่ตราไว
10 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
8,000,000 บาท (ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560)
สัดสวนการถือหุนของบริษัท 20.00%
ขอมูลบุคคลอางอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย

ผูสอบบัญชี

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท: 0-2009-9000 โทรสาร: 0-2359-1259
SET Contact center: 0 2009-9999
Home Page: http://www.set.or.th/tsd
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 และ/หรือ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ
นายไพบูล ตันกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือ
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 15 ถนนสาทรใต
แขวงทุง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท
: 0-2344-1000, 0-2824-5000
โทรสาร
: 0-2286-5050
Home Page : www.pwc.com/th

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธในการดําเนินงาน
บริ ษั ท มี วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และ เป าหมาย ในการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จบริ ห ารหนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพและบริ ก าร
ติดตามหนี้สิน ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนผูนําในธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้สิน และบริหารหนี้ดอยคุณภาพดวยการดําเนินงานแบบมือ
อาชีพ และมีจริยธรรม”
ภารกิจ (Mission)
“ มุงเนนการบริหารหนี้ดอยคุณภาพที่เปนเลิศ โดยการใหบริการดีเยี่ยมเพื่อชวยเหลือและปรับปรุง
สถานะ ของหนี้ดอยคุณภาพใหมีสถานะเปนปกติ และมุงเนนสรางความสัมพันธและดําเนินงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม ทั้งตอผูถือหุน คูคา ลูกคา คูแขง พนักงานและสังคม ”
เปาหมาย (Target)
บริษัท มีเปาหมายตามแตละประเภทธุรกิจ ดังนี้
ธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้
 รักษาฐานลูกคาและยอดหนี้ติดตามในปจจุบันและนําเสนอบริการอื่นๆเพิ่มเติม นอกจากนี้
บริษัทจะมุงขยายฐานลูกคากลุมใหมที่เปนองคกรและสถาบันการเงิน
 มุ ง เน น คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารติ ด ตามเร ง รั ด หนี้ ที่ ไ ด ม าตรฐานและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต
เปาหมายที่จะทําใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด และตองไมมีขอรองเรียนคุณภาพการใหบริการจากลูกคา
 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในธุรกิจ โดยมีเปาหมายเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการติดตามเรงรัดหนี้สิน และสามารถนําเสนอขอมูลเชิงวิเคราะหใหกับลูกคา
ธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
 บริษัทดําเนินนโยบายขยายพอรตหนี้ดอยคุณภาพอยางระมัดระวัง (conservative)
 เรงเจรากับลูกหนี้เพื่อเปลี่ยนหนี้ดอยคุณภาพในพอรตเปนเงินสด
 นํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ใ นการพั ฒ นาฐานข อ มู ล ระบบติ ด ตามหนี้ และการ
ประเมินผลงานการติดตามหนี้อยางอยางมีประสิทธิภาพ
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
 บริษัท เซอรคิทอีเลคโทรนิคสอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิคส
ประเภท แผงวงจรไฟฟา (Integrated Circuit หรือ IC) เพื่อการสงออก
 บริษัทเริ่มเปด ดําเนิ นการเมื่อป 2527 ดวยทุ นจดทะเบียน 30 ลานบาท และทํ าการผลิตในป
2528 ที่นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานี ดวยกําลังการผลิตเริ่มแรก 30 ลานชิ้นตอป โดยไดรับการ
สงเสริมการลงทุนจากคณะ กรรมการสงเสริมการลงทุน
 ในป 2538 เสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 12.5 ลานหุน แกประชาชนทั่วไป
 ในป 2539 บริษัทไดนําหุนของบริษัทเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทําใหสัดสวนการถือหุน ของกลุมผูบริหารกลุมเดิม (คือบริษัท เจทีเอส จํากัด, กลุมตระกูลงานทวี และภูคา
สวรรค ) เปลี่ ย นแปลงจากเดิ ม ร อ ยละ 86.45 เป น ร อ ยละ 24.85 และได เ ริ่ ม ก อ สร า งโรงงานแห ง ใหม ที่
สวน อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ในป 2540 เริ่ ม ย า ยฐานการผลิ ต มาผลิ ต ณ โรงงานแห ง ใหม ที่ ส วนอุ ต สาหกรรมโรจนะ
จ.พระนครศรีอยุธยา
 ในป 2544 บริษัท ไดผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO14000 จาก TEI (THAILAND
ENVIRONMENT INSTITUE)
 ในป 2546 บริ ษัท ได ผ า นการรั บ รองมาตรฐานสากล ISO/TS16949 ในเดื อ นตุ ล าคม 2546
จาก BVQI
 ในป 2547 บริษัท ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 500,096,370 บาท เนื่องจากการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
 ในป 2548 บริษัทอยูระหวางทําแผนฟนฟูกิจการ ภายใตคําสั่งใหฟนฟูกิจการของศาลลมละลาย
กลางกรุงเทพฯ ซึ่งใหบริษัทเปนผูจัดทําและบริหารแผนฯ
 21 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติเห็นชอบตามแผนฟนฟูกิจการ ตามที่ผูบริหาร
แผนเสนอและศาลลมละลายกลางเห็นชอบดวยแผนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549
 วันที่ 22 กันยายน 2552 บริษัทไดรับเกียรติบัตรดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR DIW)
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 30 กันยายน 2553 ยื่นขอแกไขแผนฟนฟูกิจการ โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหนี้แลว
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งศาลลมละลายกลางไดใหความเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการฉบับแกไขแลว
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554
 16 มิถุนายน 2554 ไดจดทะเบียนยายที่ตั้งสํานักงานใหญ จาก เลขที่ 5 สุขุมวิท 3 ซอยนานา
เหนือ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 มา ณ ที่ตั้งโรงงานเลขที่ 45 หมู 12
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลธนู อําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
 25 ตุลาคม 2554 ศาลลมละลายกลางเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการดําเนินการตามแผนฟนฟู
ออกไปอีก 1 ป จาก 24 สิงหาคม 2554 เปน 24 สิงหาคม 2555
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 24 สิงหาคม 2555 บริษัทไดยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามแผนฟนฟูออกไปอีก 1 ป
อันเนื่องจากเหตุวิกฤติอุทกภัย โดยเจาหนี้ไดลงมติอนุมัติแผนฯ ในวันที่ 5 มีนาคม 2556 และศาลเห็นชอบดวย
แผนฟนฟูฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556
 18 ตุลาคม 2555 บริษัทไดรับการแจงมติเลขที่ อก 0907/026518 ตามคําขอรับการสงเสริมเลขที่
1173/2555 ยื่นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 สํานักงานโดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนไดพิจารณาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติใหการสงเสริม 16 สิงหาคม 2556 บริษัท ไดรับบัตร
สงเสริมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขที่ 2118(1)/2556 ตั้งแตวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ซึ่งเปนวันที่
คณะกรรมการอนุมัติใหการสงเสริม
 1 พฤศจิ กายน 2556 บริษัท ไดยื่น คํารองขอขยายเวลาการปฏิบัติต ามแผนฟนฟูไ ปจนถึ ง
24 สิงหาคม 2557 ศาลลมละลายกลางเห็นชอบดวยแผนฟนฟูเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557
 25 กุมภาพันธ 2557 และวันที่ 2 เมษายน 2557 บริษัทไดยื่นแกไขเพิ่มเติมในสวนของการหา
ผูรวมทุน การซื้อคืนทรัพยสินหลัก ที่ไดโอนชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ เงื่อนไขการชําระหนี้ที่ไมสอดคลองกับวิธี
ปฏิบัติในการชําระหนี้ของลูกหนี้ เพื่อใหการฟนฟูกิจการของลูกหนี้สําเร็จลุลวงไปได เจาพนักงานพิทักษทรัพย
จึงไดกําหนดนัดประชุมเจาหนี้ เพื่อพิจารณายอมรับขอเสนอขอแกไขแผนเพิ่มเติมของผูบริหารแผนในวันที่
10 เมษายน 2557 ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557
 22 สิงหาคม 2557 บริษัทไดยื่นคําขอขอเสนอแกไขแผนฟนฟูระยะเวลาการชําระหนี้และขอขยาย
เวลาการปฏิบัติตามแผนฟนฟูไปจนถึง 31 มีนาคม 2558 เจาหนี้เห็นชอบแกไขแผนในวันที่ 6 พฤศจิกายน
2557 ศาลฯ มีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
 1 ธันวาคม 2557 บริษัทไดลงนามสัญญาการเขาลงทุน ระหวาง บริษัท สยามโฮลดิ้ง กรุป จํากัด
(“กลุมผูลงทุนใหม”) กับบริษัท
 9 กุมภาพันธ 2558 บริษัท สยามโฮลดิ้ง กรุป จํากัดและผูถือหุนของบริษัทเปาหมายไดลงนามใน
บันทึกขอตกลงและความเขาใจเรื่องการนําธุรกิจของบริษัทเปาหมาย เขาสูการพิจารณาของบริษัท
 5 มี น าคม 2558 บริ ษัท ได ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นลดทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ชํ าระแล ว
เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว กับกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย โดยลดมูลคาที่ตราไวจากมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุน
ละ 0.28 บาท ตามแผนฟนฟูกิจการฉบับลาสุด
 19 มีนาคม 2558 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริ ค ณห ส นธิ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ชํ าระแล ว กั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า
กระทรวงพาณิชย โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 429,000,000 หุน มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท
เพื่อเสนอขายและจัดสรรใหแกกลุมผูลงทุนใหมทั้งหมด ในราคาหุนละ 0.28 บาท ตามแผนฟนฟูกิจการฉบับลาสุด
 20 มี น าคม 2558 ผู ก ลุ ม ผู ล งทุ น ใหม ไ ด ดํ า เนิ น การชํ า ระเงิ น ค า หุ น เพิ่ ม ทุ น เป น จํ า นวน
120 ลานบาท ใหแกบริษัทโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัท นําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระคืนใหแกเจาหนี้ตามแผน
ฟนฟูกิจการฉบับลาสุด
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 24 มีนาคม 2558 บริษัทไดชําระเงินคืนใหแกเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการฉบับลาสุดเรียบรอยแลว
 25 มีนาคม 2558 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย โดยระบุชื่อผูลงทุนใหมเปนผูถือหุนของบริษัท เรียบรอยแลว
 2 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการหยุดดําเนินกิจการ และพิจารณา
เขาลงทุนในธุรกิจใหมที่สามารถสรางเสถียรภาพใหกับบริษัท
 22 มิถุนายน 2558 ศาลมีคําสั่งใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัท
 28 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 ไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ
บริษัทจากเดิม “บริษัท เซอรคิทอีเ ลคโทรนิคส อิน ดัสตรีส” จํากัด (มหาชน) เปน “บริษัท เวนเจอร อินคอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” และ เปลี่ยนแปลงธุรกิจเปนประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
และบริการติดตามหนี้สินพรอมทําการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของบริษัท ทําการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
และขอบังคับของบริษัทตามการอนุมัติตามการอนุมัติดังกลาว
 30 ตุ ล าคม 2558 บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นเปลี่ ย นชื่ อ บริ ษัท เป น บริ ษั ท เวนเจอร
อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) แลว และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท
เปนบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อยอหลักทรัพยใหมจาก “CIRKIT” เปน“VI”
โดยมีผลนับตั้งแต 10 พฤศจิกายน 2558 นอกจากนี้ บริษัทไดทําการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงาน
ใหญของบริษัท จากเลขที่ 45 หมู 12 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดอยุธยา ประเทศ
ไทย เปนเลขที่ 83 ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 2 พฤศจิกายน 2558 บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน
ใหกับลูกคาสถาบัน
 เดือนมกราคม 2559 บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอยชื่อบริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด
(“VIC”) ซึ่งเปนบริษัท ที่มีวัตถุประสงคจะลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย
 เดือนกุมภาพันธ 2559 VIC ไดเขาซื้อหุนในบริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด (“RAM”)
คิดเปนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมด
 เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทไดเขาประมูลซื้อหนี้และชนะการประมูล รวม 4
พอรตหนี้ในนาม RAM ทั้งหมด ประกอบดวยหนี้เชาซื้อรถยนต หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ทําใหกลุม
บริษัทมีหนี้ดอยคุณภาพเพื่อมาบริหารจัดการเพิ่มขึ้น
 เดือนสิงหาคม 2559 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงาน เปนเลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26
ถนนรัช ดาภิเ ษก แขวงสามเสนนอก เขตห วยขวาง กรุง เทพมหานคร และมี การลงทุ น ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบบริ หารองค กรใหม เพื่อ ให การทํ างานได มาตรฐานระดับ สากล เกิด ประสิ ทธิ ภาพ
มีการจัดการที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลและเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคารวมถึงสถาบันการเงินที่เชิญ
บริษัทเขารวมประมูลหนี้ดอยคุณภาพ
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 วันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ไดอนุมัติให VIC ไดเขาซื้อหุนใน
บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด (“SAP”) คิดเปนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการรับแทน
ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ใหบุคคลอื่น ปจจุบัน SAP ไดมีสัญญารับจางติดตามหนี้ใหแกบริษัทอื่น 1 สัญญา
 ในเดื อ นมี น าคม 2560 กลุ ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ เ ดิ ม คื อ บริ ษั ท สยามโฮลดิ้ ง กรุ ป จํ า กั ด โดย
นายศาวิณ เลาเศรษฐกุล และ MR.VINCENT YUAN SUN LEE ไดขายหุนใหแกกลุมผูลงทุนใหม ปจจุบัน
ผูถือหุนรายใหญกลุมใหม ไดแก นายจักรพันธุ ปาจารย และ นางสวางจิต ถาวงศ มีสัดสวนการถือหุนรวมกัน
จํานวน 209 ลานหุน คิดเปนรอยละ 33.58
 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 VIC ไดเขาซื้อหุนของบริษัท เอนี่เพย จํากัด (“ANYPAY”) คิดเปนรอย
ละ 20 ของหุนทั้งหมด ซึ่งประกอบธุรกิจเปนตัวแทนรับชําระคาสินคาและบริการผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอรเน็ต และทางอิเล็คทรอนิกส
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 บริษัทไดซื้อหุนเพิ่มทุนใน VIC อีกจํานวน 20 ลานบาท ทําให VIC

มีทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น 50 ลานบาท เพื่อเปนการขยายการลงทุนในธุรกิจการใหบริการสินเชื่อรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพ ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล และธุรกิจการใหบริการสินเชื่ออื่นๆตามวัตถุประสงคของบริษัท

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม บริษัทไดทําการเปดบริษัทยอยเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดยเมื่อวันที่ 11มกราคม 2559 บริษัทไดจัดตั้งบริษัท
วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด(“VIC”) เปนบริษัทยอยเพื่อลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย และธุรกิจดานการเงิน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 VIC ไดเขาซื้อหุนในบริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด (“RAM”) คิดเปน
รอยละ 100 ของหุนทั้งหมด และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560เขาซื้อหุนในบริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด
(“SAP”) คิดเปนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมด และวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ไดเขาซื้อหุนของบริษัท เอนี่เพย จํากัด
(“ANYPAY”) คิดเปนรอยละ 20 ของหุนทั้งหมด
โดยสรุปขอมูลสําคัญของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังนี้
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
100%

บริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด

100%

บริษัท บริหารสินทรัพย รีจินอล จํากัด
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100%

บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด

20%

บริษัท เอนี่เพย จํากัด

บริษัทเวนเจอร อินคอรปอชั่น จํากัด (มหาชน) (“VI”)
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว: 174.28 ลานบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินใหกับลูกคา
สถาบันรวมถึงลงทุนในบริษัทยอย
โครงสรางการถือหุน:
ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561
จํานวนหุน
ลําดับ
รายชื่อ
(หุน)
รอยละ
1 นายจักรพันธุ ปาจารย
114,500,000
18.39
ครอบครัวพงศอนุตรี
114,331,000
18.37
2
นายชะฤทธิ์ พงศอนุตรี
100,000,000
16.07
น.ส.ดนิตา พงศอนุตรี
14,331,000
2.30
3 นางสวางจิต ถาวงศ
94,500,000
15.18
4 นายพิสิฐ บวรเศรษฐนันท
35,860,659
5.76
5 นายปริญญา จารวิจิต
35,860,659
5.76
6 นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน
28,688,528
4.61
7 นายภาณุมาศ วุฒิภักดี
23,712,500
3.81
8 น.ส.สุรีรัตน ตันรัตนากร
21,516,395
3.46
9 นายปองพล เรือนแกว
21,516,395
3.46
10 นายทานันทรัชช กิจศรีโอภาค
15,100,000
2.43
รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก
505,586,136
81.22
ผูถือหุนอื่นๆ (1,554 ราย)
116,866,137
18.78
รวมทั้งสิ้น
622,452,273
100.00

บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด (“VIC”)
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว: กอตั้งบริษัทดวยทุน 30 ลานบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 50 ลานบาท
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจถือหุนในบริษัทอื่น (holding company) โดยมีวัตถุประสงคจะ
ลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
หนี้สิน หรือรับโอนสิทธิเรียกรองของบริษัทบริหารสินทรัพย สถาบันการเงินหรือ
นิติบุคคลอื่นทั้งในและตางประเทศ และธุรกิจการใหสินเชื่อ และสินเชื่อเชาซื้อ
และรวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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โครงสรางการถือหุน:

ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
ลําดับ
รายชื่อ
1 บมจ. เวนเจอร อินคอรปอรเรชั่น
2 นายสุทธิพงษ ศรีสุนทรตระกูล
3 นายนิทัศน วัฒนกุล
4 นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน
5 นายวินเซ็นต หยวน ซัน ลี
รวมทั้งสิ้น

จํานวนหุน (หุน) รอยละ
4,999,996 100.00
1
0.00
1
0.00
1
0.00
1
0.00
5,000,000 100.00

บริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด (“RAM”)
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว: 25 ลานบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุ ร กิ จ บริ ห ารสิ น ทรั พ ย ภ ายใต ใ บทะเบี ย นอนุ ญ าตบริ ษั ท บริ ห าร
สินทรัพย ฉบับที่ 006/2551 ซึ่งออกโดยธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2551 กลาวคือ การรับซื้อและรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงิน รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้น เพื่อนํามา
บริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป และทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับกิจการที่
กลาวมาขางตน ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศ
ไทยกําหนด
โครงสรางการถือหุน:

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลําดับ
รายชื่อ
1
บริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด
2
นายวริก เรจินอลด นีล
3
นายสุทธิพงษ ศรีสุนทรตระกูล
4
นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนหุน (หุน) รอยละ
2,499,997 100.00
1
0.00
1
0.00
1
0.00
2,500,000 100.00

บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด (“SAP”)
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว: 3 ลานบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารรั บ แทนตั ว แทนเรี ย กเก็ บ หนี้ ห รื อ รั บ ชํ า ระเงิ น เป น
ผลประโยชน และจัดการทรัพยสินใหบุคคลอื่น
โครงสรางการถือหุน:
ณ วันที่ 11 มกราคม 2561
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ลําดับ
1
2
3

รายชื่อ
บริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด
นายอนุศักดิ์ มนตขลัง
นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนหุน (หุน)
29,998
1
1
300,000

รอยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

บริษัท เอนี่เพย จํากัด (“ANYPAY”)
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว: 8 ลานบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุ ร กิ จ เป น ตั ว แทนรั บ ชํ า ระค า สิ น ค า และบริ ก ารผ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเทอรเน็ต และทางอิเล็คทรอนิกส
โครงสรางการถือหุน:
ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
ลําดับ
รายชื่อ
จํานวนหุน (หุน) รอยละ
1
นายธเนศพล ฤทธีภมร
320,000
40.00
2
นายทานันทรัชช กิจศรีโอภาค
320,000
40.00
3
บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด
160,000
20.00
รวมทั้งสิ้น
800,000
100.00

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จากมติคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการหยุดดําเนินธุรกิจผลิตและและจําหนายชิ้นสวนอีเลคทรอนิคส
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และที่ประชุมผูถือหุน ไดมีมติใหดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้ และไดดําเนินการตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เปนตนมา ทําใหโครงสรางรายไดของบริษัท
ในป 2558 แบงเปน 2 ชวง คือชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม เปนรายไดจากธุรกิจผลิตและและจําหนายชิ้น
สวนอีเลคทรอนิคส และชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม เปนรายไดจากธุรกิจหนี้ดอยคุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้ โดยในชวงป 2558-2560 ที่ผานมาบริษัทมีเฉพาะรายไดจากธุรกิจหนี้ดอยคุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้ ซึ่งสามารถสรุปรายไดในระยะ 3 ป ที่ผานมามีดังนี้
โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทจากธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน ตามงบการเงิน
รวมโดยจําแนกตามสวนธุรกิจ ประกอบดวยรายไดตาง ๆ ดังตอไปนี้
สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจ
1. รายไดจากธุรกิจหลัก
รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในสินทรัพย
ดอยคุณภาพ
รายไดจากการบริการติดตามหนี้สิน
รวมรายไดจากธุรกิจหลัก
2. รายไดอื่น ๆ1/
รวมทั้งสิ้น

2560
ลานบาท %

2.35
9.28
22.98 90.72
25.33 100.00
0.61
2.41
25.94 102.41
1/

2559
ลานบาท %

30.06 55.62
23.98 44.38
54.04 100.00
0.34
0.63
54.38 100.63

2558
ลานบาท %

7.03 59.78
4.73 40.22
11.76 100.00
11.76 100.00

รายไดอื่นๆ เชน เงินปนผลรับ, ดอกเบี้ยรับ และรายไดอื่น ๆ เปนตน

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทดําเนินธุรกิจรับบริหารหนี้ดอยคุณภาพ โดยทําการซื้อหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือ
บริษัทตางๆที่มีนโยบายขายหนี้ดอยคุณภาพ สําหรับในสวนของสถาบันการเงินจะใชวิธีการประมูลขายหนี้
ซึ่งบริษัทจะทําการศึกษาขอมูลหนี้ดอยคุณภาพในพอรตหนี้ที่เปดประมูล เชน ประเภทหนี้ และระยะเวลาคาง
ชําระ เปนตน เพื่อทําการวิเคราะหโอกาสในการไดรับชําระหนี้และเสนอราคาประมูลซื้อ โดยจะกําหนดเปน
อัตราสวนจากมูลหนี้เต็ม หรือ ขึ้นอยูกับขอกําหนดของผูขาย หากบริษัทเปนผูชนะการประมูล ก็จะสามารถ
เขาไปตรวจสอบรายละเอียดของหนี้ เชน สัญญาเงินกู อายุหนี้ และขอมูลลูกหนี้ เปนตน เพื่อสรุปรายการลูกหนี้
ทั้งหมดที่จะรับโอน และเริ่มกระบวนการติดตามเรงรัดหนี้เพื่อใหไดตามเปาหมายที่วางไว
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การดําเนินธุรกิจบริหารปรับปรุงหนี้ดอยคุณภาพ เปนผลจากการที่สถาบันการเงินมีนโยบายที่จะลด
สัดสวนหนี้ดอยคุณภาพและลดตนทุนในการติดตามหนี้ จึงมีนโยบายจําหนายหนี้ดอยคุณภาพดังกลาวออก
จากบัญชี โดยสถาบันการเงินจะเปดใหบริษัทที่เชี่ ยวชาญในการติดตามหนี้มาประมูลซื้อหนี้ดอยคุณภาพ
ในราคาที่มีสวนลดจากมูลหนี้เต็ม ซึ่งผูประมูลจะมีภาระในการบริหารและรับความเสี่ยงจากการติดตามเรียก
เก็บหนี้ที่ประมูลได ทั้งนี้ บริษัทจะเขาประมูลซื้อหนี้เฉพาะที่ มีความเชี่ยวชาญในการติดตามเรงรัดหนี้เทานั้น
โดยจะเทียบเคียงขอมูลของหนี้ที่จะประมูลซื้อกับขอมูลวิเคราะหการจัดเก็บหนี้ที่บริษัท เคยใหบริการติดตาม
เรงรัดหนี้ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน เพื่อประมาณอัตราความสําเร็จในการติดตาม/จัดเก็บหนี้ (Success Rate)
และคาใชจายในการจัดเก็บหนี้ตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะเก็บหนี้ไดตามเปาหมายประกอบกับพิจารณาอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทตองการ เพื่อประเมินและกําหนดราคาประมูลซื้อหนี้
ดานการบริหารและการติดตามหนี้ บริษัทจัดทําประมาณการการจัดเก็บหนี้เปนรายเดือน และติดตาม
เปรียบเทียบการจัดเก็บหนี้จริงกับประมาณการ หากจัดเก็บหนี้ไดต่ํากวาประมาณการ บริษัทมีมาตรการใน
การเพิ่มการติดตามหนี้ การตั้งสํารอง รวมถึงการปรับประมาณการการจัดเก็บหนี้ใหเหมาะสมตามนโยบายของ
บริษัทและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
ธุรกิจใหบริการติดตามหนี้สิน
บริษัทเปนผูใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ในสวนที่เปนหนี้ดอยคุณภาพ ที่เจาหนี้ไมประสงคจะติดตามเอง
หรือ ไมสามารถติดตามได เนื่องจากมีรายไดไมคุมกับตนทุนและคาใชจายในการติดตาม รวมถึงตองใชความ
เชี่ยวชาญในการดําเนินการพอสมควร หนี้ที่ใหบริการติดตามอยูในปจจุบันมีหลายประเภท เชน หนี้กลุม
สินเชื่อสวนบุคคล หนี้เชาซื้อรถยนต หนี้เชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร หนี้กลุมผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
เปนตน โดยผูวาจางจะสงรายชื่อและขอมูลลูกหนี้มาให บริษัทจะทําการคนหาขอมูล ตรวจสอบ ติดตามตัว
ลูกหนี้ และทําการเจรจาต อรองใหลู กหนี้ชําระหนี้ภายใตกรอบเงื่ อนไขที่บริ ษัทไดรับ อนุญาตจากผูวาจาง
โดยใชวิธีการติดตามเรงรัดหนี้ทางโทรศัพท (Phone Collection) ทั้งนี้ บริษัทจะไดรับคาบริการติดตามหนี้จาก
ผูวาจางคิดเปนสัดสวนรอยละของมูลหนี้ที่ สามารถติดตามและตกลงใหลูกหนี้มาชําระหนี้ได
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการติดตามหนี้แตละพอรตหนี้ จะมีระยะประมาณคราวละ 6-9 เดือนขึ้นอยูกับชนิด
ของหนี้เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาวาจาง บริษัทจะหยุดการติดตามหนี้และทําการจัดสงขอมูล
ลูกหนี้รายที่ไมสามารถติดตามไดคืนใหแกผูวาจาง สําหรับลูกหนี้ที่ติดตามหนี้ไดและอยูในขั้นตอนการผอน
ชําระหนี้ บริษัทจะสามารถขยายเวลาในการดําเนินการเก็บหนี้รายดังกลาวออกไปได
รายไดคาบริการติดตามหนี้ บริษัทจะไดรับในลักษณะสวนแบงผลผลประโยชน จากจํานวนเงินที่จัดเก็บ
ไดจากลูกหนี้ (Commission) ซึ่งรายไดดังกลาวจะขึ้นกับอัตราความสําเร็จในการติดตามหนี้ (Success Rate)
และอัตราคาบริการติดตามหนี(้ Commission Rate) ที่ตกลงไวกับผูวาจาง ซึ่งสรุปวิธีคํานวณไดดังนี้
รายไดคาบริการติดตามหนี้

= มูลหนี้ที่ติดตาม X อัตราความสําเร็จในการติดตามหนี้ X อัตราคาบริการติดตามหนี้
= เงินสดที่เก็บได X อัตราคาบริการติดตามหนี้
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ทั้งนี้ หนี้แตละประเภทจะมีอัตราความสําเร็จในการติดตามหนี้และอัตราคาบริการติดตามหนี้แตกตาง
กัน เชน หนี้คางชําระเปนเวลานานจะมีโอกาสติดตามชําระหนี้ไดยากจึงมีอัตราความสําเร็จในการติดตามหนี้
ต่ําแตก็มีอัตราคาบริการติดตามหนี้ที่สูง ทั้งนี้บริษัท มีอัตราความสําเร็จในการติดตามหนี้ประมาณรอยละ
5 - 30 ของยอดมูลหนี้ที่ติดตาม และอัตราคาบริการติดตามหนี้เฉลี่ยอยูที่ประมาณรอยละ 5 - 15 ของจํานวน
เงินที่จัดเก็บได หากไมสามารถติดตามและจัดเก็บหนี้ดังกลาวได บริษัทจะเรียกเก็บเฉพาะคาใชจายในการ
ติดตามหนี้ เชน คาโทรศัพทติดตาม คาดําเนินการติดตามภาคสนาม คาคัดสําเนาเอกสาร เปนตน

การตลาดและการแขงขัน
กลยุทธทางการตลาดของบริษัทมีดังนี้
ผลิตภัณฑ
ถึง แมวาผูป ระกอบหลายราย ทั้ง ผู ประกอบการรายใหญ รายกลาง และรายเล็ก ในกลุ มสํ านัก งาน
กฎหมายตางๆ มีโอกาสเกิดคูแขงขันรายใหมไดไมยากนัก แตในปจจุบันผูวาจางจะเนนคุณภาพและมาตรฐาน
ในการติ ด ตามหนี้ ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ ภาพลั ก ษณ ข องผู ว า จ า ง มี บุ ค คลากรที่ มี คุ ณ ภาพ
มีประสบการณ มีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงวิธที ี่ใชในการในการติดตามหนี้เหมาะสมกับประเภท
หนี้ ที่ จ ะติ ด ตาม และสามารถดํ า เนิ น การภายใต ก รอบพระราชบั ญ ญั ติ ติ ด ตามทวงถามหนี้ ที่ เ ป น ธรรม
พ.ศ. 2558 ซึ่ ง จะบั ง คั บ ให ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ติ ด ตามหนี้ ทํ า การติ ด ตั้ ง ระบบอั ด เสี ย งขณะสนทนากั บ ลู ก หนี้
ซึ่งสงผลใหบริษัทในธุรกิจตองสรางกระบวนการติดตามที่เปนมาตรฐาน เพื่อสรางความเชื่อมั่น ซึ่งจําเปนตองใช
เงินลงทุนดานระบบในระดับหนึ่ง ทําใหบริษัทมีความพรอมในดานการลงทุนมีความไดเปรียบในธุรกิจ ดวยทีม
บริหารของบริษัทมีประสบการณในงานดานสํานักงานกฎหมายและงานดานการติดตามหนี้ มานานกวา 20 ป
จึงทําใหมีความรูและความชํานาญในการบริหารการจัดเก็บหนี้ สามารถเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับประเภท
หนี้และแตละพฤติกรรมของลูกหนี้ ไดอย างเหมาะสม รวมถึ งมีมาตรฐานในการปฏิบัติ งาน บริษัทไดมีการ
กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหกับทีมงาน มีการจัดการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูและทักษะใหกับทีมงาน
และมีการทดสอบการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจไดวาผูปฏิบัติงานปฏิบัติไดตามมาตรฐานที่บริษัท
กําหนด มีคุณธรรมและจริยธรรมในการติดตามหนี้ อีกทั้งบริษัทยังมีระบบการบันทึกเสียงสนทนา และไดมีการ
พัฒนาซอฟแวรเขามาชวยในการบริหารติดตามหนี้ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่ยัง
ขาดในดานของประสบการณและเทคโนโลยีรองรับถือวาบริษัทมีความไดเปรียบคอนขางมาก
นโยบายการตลาด
บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้สิน (Debt Collection Service) และธุรกิจรับบริหารหนี้
ดอยคุณภาพ (Non-Performing Loans Management) เพื่อใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ตามเงื่อนไข และลูกหนี้
ไดรับการปรับปรุงสถานะหนี้สินจากหนี้คางชําระใหเปนหนี้ปกติหากปฏิบัติไดตามเงื่อนไขผอนปรนที่กําหนด
โดยบริษัทมีนโยบายทางการตลาดคือเนนใหบริการแกลูกคาเดิมและขยายไปยังลูกคาใหม สําหรับลูกคาเดิม
บริษัทสรางสัมพันธที่ดีดวยคุณภาพการบริการ และผลงานที่สงมอบ เพื่อใหลูกคาพิจารณาใชบริการของบริษัท
อยางตอเนื่อง สําหรับลูกคาใหม บริษัทจะดําเนินการติดตอ และ Roadshow กับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน กลุม
สถาบันการเงินกลุมผูใหบริการสินเชื่อสวนบุคคล กลุมผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ กลุมผูใหบริการสาธารณูปโภค
กลุมผูขายสินคาเงินผอน เปนตน เพื่อสรางโอกาสในการทําธุรกิจ
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กลุมลูกคาเปาหมาย
ลักษณะลูกคาและกลุมเปาหมาย ธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้สิน และธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
มีลูกคากลุมเปาหมายเดียวกัน คือ กลุมสถาบันการเงิน กลุมผูใหบริการสินเชื่อบุคคลกลุมผูใหบริการสินเชื่อ
เช าซื้ อและกลุ ม ผู ใ ห บ ริ ก ารสาธารณู ป โภคต างๆ เป น ต น ซึ่ ง โดยส วนใหญ จ ะมี น โยบายที่ จ ะวาจ างบริ ษั ท
ภายนอกเปนผูติดตามหนี้ หรือ มีการขายหนี้ใหกับบริษัทภายนอกใหเปนผูรับไปบริหารตอการวาจางบริษัท
ภายนอกเปนผูติดตามการชําระหนี้ แมวาผูวาจางจะเปนผูรับตนทุนในการติดตาม และมีภาระตองตั้งสํารองหนี้
ดอยคุณภาพ แตก็มีโอกาสที่จะมีรายไดเพิ่มหากสามารถเรียกเก็บหนี้ไดมากกวาสํารองที่ตั้งไว และสามารถ
ควบคุม หรือ ลดตนทุนและคาใชจายพนักงานในสวนนี้ลงได นอกจากนี้ในสวนของการขายหนี้ใหกับบริษัท
ภายนอกเพื่อนําไปบริหาร ผูขายจะไดรับเงินจํานวนที่แนนอนโดยไมตองรับความเสี่ยงจากการติดตามเรงรัดหนี้
ในขณะที่ผูซื้อหนี้จะเปนผูรับความเสี่ยงดังกลาวจากการลงทุนซื้อหนี้และมีภาระตองตั้งสํารองการดอยคา
ซึ่ง โดยปกติ ร าคาซื้ อ ขายจะมี สวนลดจากมู ล หนี้ เ ต็ ม เพื่ อ ใหผู ซื้ อ มี โอกาสในการทํากํ าไรคุ ม กั บ ตน ทุ น และ
คาใชจายในการติดตามหนี้ นอกจากนี้
การจําหนายและชองทางการจําหนาย และใหบริการ
บริษัท มีการแบงกลุมพนักงานที่ทําหนาที่ในการติดตามหนี้สําหรับธุรกิจใหบริการติดตามหนี้ และธุรกิจ
บริหารหนี้ดอยคุณภาพอยางชัดเจน โดยในธุรกิจใหบริการติดตามหนี้พนักงานติดตามหนี้จะเจรจาใหลูกหนี้มา
ชําระเงินผานชองทางที่ผูวาจางกําหนด สําหรับธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพลูกหนี้จะสามารถชําระเงินตามจุด
ตางๆที่บริษัทกําหนด
สภาพการแขงขันและคูแขงในอุตสาหกรรม
ถึงแมวาการแขง ขันในธุ รกิจใหบ ริการติด ตามเร งรัดหนี้มี คอนขางสูง เนื่ องจากมี บริษัทจํานวนมาก
ดําเนินธุรกิจดังกลาวในอุตสาหกรรม โดยหากมุงเนนเพียงการเพิ่มอัตราการติดตามหนี้ ดวยการใชกระบวนการ
ติดตามหนี้ที่ไมสุภาพ กาวราว ก็อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณของบริษัทผูวาจางและบริษัทที่ติดตามเรงรัด
หนี้ดวยในระยะหลังผูวาจางจึงเริ่มใหความสําคัญกับกระบวนการติดตามหนี้ โดยจะพิจารณาวาจางจากบริษัท
ที่มีความพรอมของบุคลากร ระบบการทํางานมีมาตรฐานมีประสบการณและผลงานในการติดตามหนี้ รวมถึง
วิธีที่ใชในการในการติดตามหนี้เหมาะสมกับประเภทหนี้ที่จะติดตาม เปนตน อีกทั้ง การออกพระราชบัญญัติ
ติดตามทวงถามหนี้ที่เปนธรรม ซึ่งจะบังคับใหผูประกอบธุร กิจติดตามหนี้ทํ าการติดตั้งระบบอัดเสียงขณะ
สนทนากับลูกหนี้ ซึ่งคาดวาจะสงผลใหบริษัทในธุรกิจตองสรางกระบวนการติดตามที่เปนมาตรฐาน เพื่อสราง
ความเชื่อ มั่น และสงผลต อการสร างฐานลูก คาที่ก วางและมั่น คงขึ้ น ซึ่ง จําเป นต องใชเ งิน ลงทุน ระดับ หนึ่ ง
เมื่อประกอบกับแนวโนมที่ผูวาจางมีการขายหนี้ดอยคุณภาพออกมามากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการเรงรัด
หนี้ตอภาพลักษณของบริษัททําใหบริษัทที่มีทุนมากกวาสามารถครองความไดเปรียบในธุรกิจใหบริการติดตาม
เรงรัดหนี้และยังไดเปรียบในธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพควบคูไปดวย สําหรับธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้
และบริ ห ารหนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพ จะมี ก ลุ ม ผู ดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ฐ านธุ ร กิ จ มาจากการรั บ บริ ก ารติ ด ตามเร ง รั ด หนี้
และเปนที่ปรึกษากฎหมายดานการติดตามเรงรัดหนี้ เปนหลัก แลวจึงขยายธุรกิจสูการบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
อยางเต็มตัวซึ่งการดําเนินธุรกิจจะแตกตางจากกลุมบริษัทบริหารสินทรัพยซึ่งซื้อหนี้ดอยคุณภาพภาคธุรกิจมา
บริหารจัดการ
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 29

สถานการณภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ผลการดําเนินงานของระบบธนาคารพาณิชยป 2560 สินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย
ปรับตัวดีขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจ กําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น ขณะที่กําไรสุทธิลดลงจากการกัน
สํารองเพื่อรองรับคุณภาพสินเชื่อที่ดอยลงและเตรียมความพรอมรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม (IFRS 9) อยางไรก็ดี ระบบธนาคารพาณิชยยังมีเสถียรภาพ มีเงินสํารอง เงินกองทุน และสภาพคลองอยู
ในระดับสูง สามารถรองรับการขยายตัวของสินเชื่อในระยะตอไปได โดยมีรายละเอียดดังนี้
สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชยขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนที่รอยละ 2 มาอยูที่รอยละ 4.4 โดยเรงขึ้น
ในชวงปลายป ทั้งสินเชื่อธุรกิจจากพอรตสินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคจากพอรตสินเชื่อรถยนต
สงผลใหภาพรวมการระดมทุนผานสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยและตราสารหนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากรอย
ละ 4.4 มาอยูที่รอยละ 4.7
สินเชื่อธุรกิจ (รอยละ 67 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวรอยละ 3.6 เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อธุรกิจ SME (ไมรวม
ธุรกิจการเงิน) ซึ่งขยายตัวที่รอยละ 5.7 จากหลายธุรกิจในภาคพาณิชย และธุรกิจอสังหาริมทรัพยตามการฟน
ตัวของตลาดอสังหาริมทรัพยในระดับกลางและบน รวมถึงธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ
พึ่งพาทางเลือกในการระดมทุนผานหุนและตราสารหนี้มากกวาการใชสินเชื่อ ประกอบกับมีการชําระคืนหนี้
สงผลใหการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ (ไมรวมธุรกิจการเงิน) โดยรวมทรงตัวที่รอยละ 0 แมจะมีบาง
ธุรกิจขนาดใหญยังใชสินเชื่อเพิ่มขึ้น อาทิ ธุรกิจพลังงานและการขนสง การผลิตคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส
รวมถึงที่พักแรม สอดคลองกับการสงออกสินคาและการทองเที่ยวที่ขยายตัวดี
สินเชื่ออุปโภคบริโภค (รอยละ 33 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน มาอยูที่รอยละ 6.1
โดยหลักจากสินเชื่อรถยนตที่เรงขึ้นจากปกอนมาอยูที่รอยละ 8.4 สอดคลองกับปริมาณการจําหนายรถยนตที่
ขยายตัวดีหลังสิ้นสุดระยะเวลา 5 ปในการถือครองรถยนตของมาตรการรถคันแรก ขณะที่สินเชื่อที่อยูอาศัยและ
สินเชื่อบัตรเครดิตขยายตัวชะลอลงเล็กนอยที่รอยละ 5.5 และ 3.4 ตามลําดับ โดยสินเชื่อบัตรเครดิตสวนหนึ่ง
เปนผลจากการขายพอรตรายยอยของธนาคารพาณิชยรายหนึ่ง สําหรับสินเชื่อสวนบุคคลขยายตัวเพิ่มขึ้นมาอยู
ที่รอยละ 5.7
คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย สัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loan
: NPL) ตอสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 2.91 จากรอยละ 2.83 ในป 2559 โดยมียอดคงคาง Gross NPL
ที่ 429 พันลานบาท เพิ่มขึ้น 43.4 พันลานบาท ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงตอเนื่องตั้งแตสิ้นปกอน
นอกจากนี้ NPL ของสินเชื่อธุรกิจ SME เริ่มปรับลดลง กอปรกับการบริหารจัดการพอรตสินเชื่ออุปโภคบริโภค
ในชวงปลายป ทําใหภาพรวม NPL เริ่มทรงตัว สินเชื่อจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ (Special Mention Loan : SM)
ลดลงมาอยูที่รอยละ 2.55 จากปกอนที่รอยละ 2.63 โดยมียอดคงคางทั้งสิ้น 375 พันลานบาท อยางไรก็ดี
ธนาคารพาณิชยมีการกันเงินสํารองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับคุณภาพสินเชื่อที่อาจดอยลง รวมทั้งเตรียมรองรับ IFRS
9 สงผลใหระบบธนาคารพาณิชยมีเงินสํารอง 602 พันลานบาท เพิ่มขึ้น 72.7 พันลานบาทจากปกอน และ
สัดสวนเงินสํารองที่มีตอเงินสํารองพึงกันเพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 171.9
ในป 2560 ระบบธนาคารพาณิชยมีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากการบริหารดานหนี้สิน
เปนสําคัญ ขณะที่มีกําไรสุทธิ 187.3 พันลานบาท ลดลงรอยละ 5.7 จากปกอนจากคาใชจายการกันสํารองที่
เพิ่มขึ้นแมวา NPL จะเริ่มทรงตัว สวนหนึ่งเพื่อเตรียมรองรับ IFRS 9 ที่จะนํามาใชในป 2562 สงผลใหอัตรา
หนา 30

รายงานประจําป 2560

ผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย (Return on Asset : ROA) ลดลงมาอยูที่รอยละ 1.05 จากรอยละ 1.13 ในป
กอน ขณะที่อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดดอกเบี้ยเฉลี่ย (Net Interest Margin:
NIM) ทรงตัวที่รอยละ 2.76
ระบบธนาคารพาณิชยมีเงินกองทุนอยูในระดับสูง รวมทั้งสิ้น 2,451 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากการจัดสรร
กําไรและการเพิ่มทุน สงผลใหอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS ratio) และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่
1 ที่เปนสวนของเจาของ (Common Equity Tier 1 : CET1 ratio) เพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 18.2 และ 15.6
ตามลําดับ
แผนภาพแสดงภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย ป 2560

แผนภาพแสดงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย : ขยายตัวเพิ่มขึ้น สงผลใหภาพรวมการระดมทุนเพิ่มขึ้นจากปกอน

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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แผนภาพแสดงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย : ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเรงขึ้นในชวงปลายป ทั้งสินเชื่อธุรกิจจาก
พอรตสินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคจากพอรตสินเชื่อรถยนต

แผนภาพแสดงสินเชื่อธุรกิจ : ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากภาคธุรกิจการเงิน อสังหาริมทรัพย อุตสาหกรรม และพาณิชย

แผนภาพแสดงสินเชื่ออุปโภคบริโภค : ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสินเชื่อรถยนตเปนสาคัญ

แผนภาพแสดงคุณภาพสินเชื่อ :
หนา 32
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ภาพรวม NPL เริ่มทรงตัวจาก NPL ของสินเชื่อธุรกิจ SME ที่เริ่มปรับดีขึ้นในไตรมาส 4 ป 2560

แผนภาพแสดงคุณภาพสินเชื่อธุรกิจ : ดอยลงจากลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญบางรายในภาคเหมืองแรเปนสาคัญ
รวมถึงธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย

แผนภาพแสดงคุณภาพสินเชื่ออุปโภคบริโภค : NPL ลดลงในเกือบทุกพอรตสินเชื่อ ยกเวนสินเชื่อที่อยูอาศัย

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ความเกี่ ย วโยงของบริษั ทที่เ กี่ ย งข องในอุต สาหกรรมติ ดตามเรง รัด หนี้แ ละบริหารหนี้ด อย
คุณภาพ
อุตสาหกรรมติดตามเรงรัดหนี้ และบริหารหนี้ดอยคุณภาพมีอุปสงคกลุมเดียวกัน โดยผูวาจางติดตาม
เรงรัดหนี้ หรือ ผูขายหนี้ดอยคุณภาพมักเปนกลุมสถาบันการเงิน กลุมผูใหบริการสินเชื่อสวนบุคคล กลุมผู
ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ เปนหลัก ซึ่งกลุมดังกลาวอาจเลือกใชวิธีการในการบริหารหนี้ตางกัน ไดแก การติดตาม
หนี้ดวยหนวยงานภายในของบริษัทเอง หรือ การวาจางบริษัทภายนอกเปนผูติดตามการชําระหนี้ หรือ ขายหนี้
ใหกับบริษัทภายนอกเพื่อนําไปบริหารตอไป
หนี้ดอยคุณภาพของกลุมผูขายมี 2 ประเภทหลักๆ คือ หนี้ดอยคุณภาพภาคผูบริโภค ( Consumer
Loan ) และหนี้ดอยคุณภาพภาคธุรกิจ ( Corporate Loan ) ซึ่งกลุมหนี้ที่บริษัทรับจางติดตามหนี้หรือบริษัทที่
ซื้อหนี้เพื่อบริหาร จะเปนหนี้ดอยคุณภาพภาคผูบริโภค ซึ่งรวมถึงสินเชื่อที่อยูอาศัย ( Housing Loan ) สินเชื่อ
บัตรเครดิต ( Credit card Loan ) สินเชื่อเชาซื้อ ( Leasing ) และสินเชื่อสวนบุคคล ( Personal Loan )
ปจจัยที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
ปริมาณมูลหนี้ที่มีในระบบเศรษฐกิจ และสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ เปนตัวบงชี้ถึง
ระดับ ปริมาณหนี้ดอยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง 2 ปจจัยไดรับอิทธิพลมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
1. ปริมาณมูลหนี้ที่อยูในระบบเศรษฐกิจ จะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจอยู
ในชวงเติบโต ยอมทําใหปริมาณมูลหนี้ในระบบมีมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหปริมาณหนี้ดอยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ
มีจํานวนมากขึ้น
2. สัดสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ จะแปรผันตามอัตราสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบ
ซึ่งเปนคาผกผันตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงถดถอย อัตราสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบ
จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบ
ดังนั้น อุตสาหกรรมเรงรัดหนี้มีการเติบโตอยางมากในชวงเศรษฐกิจตกต่ําเนื่องจากอัตราสวนหนี้ดอย
คุณภายในระบบจะเพิ่มขึ้น
แผนภาพแสดงความเกี่ยวโยงของบริษัทที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ

หนา 34
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การจัดหาผลิตภัณฑ
ลักษณะการไดมาของผลิตภัณฑ
1. การไดมาของผลิตภัณฑในธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
ธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพจะเกี่ยวของกับผูประกอบการหรือเจาหนี้กลุมที่มีหนี้ดอยคุณภาพ
ภาคผูบริโภค (Consumer Loan) เชนเดียวกับธุรกิจใหบริการติดตามหนี้สิน กลาวคือ กลุมบริษัทที่ขายหนี้ดอย
คุณภาพใหกับบริษัท กับกลุมบริษัทที่วาจางใหบริษัทติดตามเรงรัดหนี้ จะเปนกลุมเดียวกัน แตการเลือกใชกล
ยุทธในการบริหารหนี้ของบริษัทเหลานั้นอาจแตกตางกันโดยบางบริษัทอาจเลือกที่จะทําการติดตามหนี้เอง
ในขณะที่บางบริษัทอาจจะตองการลดภาระหนี้สินดอยคุณภาพจึงขายหนี้กลุมดังกลาว ดังนั้น ในการจัดหาหนี้
ดอยคุณภาพเพื่อบริหารของบริษัท จึงขึ้นอยูกับนโยบายของผูวาจางหรือผูขายแตละราย หรือสถานการณของ
ตลาดในชวงเวลานั้นเปนหลัก อยางไรก็ดี บริษัท มีกลยุทธในการจัดหาหนี้ดอยคุณภาพเพื่อมาบริหาร ทั้งการ
ประมูลซื้อจากกลุมผูขายเดิมและขยายไปยังผูขายใหมสําหรับผูขายเดิม บริษัทจะเนนการสรางสัมพันธอันดี
เพื่อใหผูขายพิจารณาขายหนี้ใหแกบริษัทอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการเขาไปเสนอรับซื้อหนี้เอง หรือการเขา
รวมประมูลจากผูขายที่มีการขายหนี้เปนประจําอยางสม่ําเสมอ เชน กลุมสถาบันการเงิน และกลุมผูใหบริการ
สินเชื่อเชาซื้อ เปนตน สําหรับผูขายใหม บริษัทจะติดตามขอมูลกลุมเปาหมาย เชน กลุมสถาบันการเงิน กลุมผู
ใหบริการสินเชื่อสวนบุคคล กลุมผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ เปนตน เพื่อหาโอกาสเขาไปนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
ผลงานของบริษัทที่ผานมารวมถึงเสนอรับซื้อหนี้และ/หรือเขารวมประมูลรับซื้อหนี้ นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะ
ขยายฐานลูกคาไปสูลูกหนี้ดอยคุณภาพที่มีหลักประกัน โดยการซื้อลูกหนี้ผานบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีอยู
2.

การไดมาของผลิตภัณฑในธุรกิจใหบริการติดตามหนี้สิน
ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารติ ด ตามเร ง รั ด หนี้ จ ะเกี่ ย วข อ งกั บ ผู ป ระกอบการหรื อ เจ า หนี้ ก ลุ ม ที่ มี ห นี้ ด อ ย
คุณภาพภาคผูบริโภค (Consumer Loan) ซึ่งจําเปนตองติดตามเรงรัดลูกหนี้ใหมาชําระหนี้ โดยบริษัทเนน
ใหบริการแกลูกคาเดิมและขยายไปยังลูกคาใหม สําหรับลูกคาเดิม บริษัทจะเนนการสรางสัมพันธอันดีกับลูกคา
ดวยบริการที่มีคุณภาพและประสบการณที่ยาวนาน เพื่อใหลูกคาพิจารณาใชบริการของบริษัทอยางตอเนื่อง
สําหรับลูกคาใหม บริษัทจะติดตามขอมูลของกลุมลูกคาเปาหมาย เชน กลุมสถาบันการเงินกลุมผูใหบริการ
สินเชื่อสวนบุคคล กลุมผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ กลุมผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร และกลุมผูใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน เพื่อหาโอกาสเขาไปนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลงานของบริษัทที่ผานมาเพื่อเปดโอกาส
ในการทําธุรกิจ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ถึงแมวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะไมกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอมก็ตาม แตบริษัทก็มี
ความตระหนักและปลูกจิตสํานึกใหพนักงานใหความสําคัญและชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยเริ่มจาก
สิ่งแวดลอมภายในบริษัทโดยบริษัทกําหนดใหมีการทํากิจกรรม 5 ส. เปนประจําทุกป อีกทั้งมีควบคุมการใช
อุปกรณสํานักงานภายใตงบประมาณที่ไดรับรณรงคใหมีการใชไฟฟาน้ําประปาอยางประหยัดและลดการใช
อุปกรณทมี่ ีผลกอใหเกิดมลภาวะลดปริมาณการใชกระดาษโดยการนํากระดาษกลับมาใชใหมรวมถึงมีการจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบสื่อทางอีเล็กทรอนิกสมากขึ้น
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บริษัทใหความสําคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย ชุมชนและสังคมโดยรอบ ดวยตระหนักดีวาเรา
เปรียบเสมือนสวนหนึ่งของสังคม ที่จะรวมกาวเดินไปสูการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืนสืบไป
บริ ษัทจึ ง ได ดํ าเนิ นกิ จ กรรมเพื่ อชุ ม ชนและสั ง คมอยางตอ เนื่อ ง ควบคู ไ ปกับ การดํ าเนิ นธุ ร กิจ ภายใตค วาม
รับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้
1. มุ ง มั่ น สนั บ สนุ น ให ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมของบริ ษั ท ควบคู ไ ปกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ความปลอดภัย และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. กําหนดใหความปลอดภัยในการทํางานถือเปนหนาที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกคน
3. กําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับตองกระทําตนเปนแบบอยางที่ดี เปนผูนํา อบรม ฝกสอน จูงใจ
ใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
4. กํ าหนดให พ นั ก งานทุ ก คนต อ งคํ านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของตนเอง เพื่ อ นร วมงาน ตลอดจน
ทรัพยสินของบริษัท เปนสําคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
5. กําหนดใหพนักงานทุกคนตองดูแล ทําความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นที่ที่
ปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ
6. มุ ง มั่ น สนั บ สนุ น ให มี กิ จ กรรมความปลอดภั ย ที่ ช วยกระตุ น ส ง เสริ ม และพั ฒ นาจิ ต สํ านึ ก ของ
พนักงานใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน
7. มุงมั่นสนับสนุนใหมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอยาง
ตอเนื่อง
8. ใชทรัพยากรและพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงปองกันมลภาวะทางน้ํา อากาศ ของเสีย
และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ใหสงผลกระทบนอยที่สุดตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
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รายงานประจําป 2560

ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท/กลุมบริษัท
1. การเปลี่ ย นแปลงนโยบายของภาครั ฐ ที่ อ าจส ง ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น งาน เช น
พระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนี้ที่เปนธรรม สงผลใหการติดตามหนี้เปนไปไดยากขึ้น อยางไรก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงดานกฎหมายและขอบังคับใชเวลามากและยุงยาก รวมถึงการทําประชาพิจารณ ซึ่งบริษัทมีการ
ปกปองความเสี่ยงโดยการปรับกระบวนการตามหนี้ใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับตลอดเวลา
2. การเปลี่ยนนโยบายการจัดการหนี้ดอยคุณภาพและอํานาจตอรองของผูวาจาง หากผู
วาจางเปลี่ยนนโยบายโดยดําเนินการติดตามหนี้เองเนื่องจากตองการที่จะควบคุมกระบวนการในการติดตาม
หนี้ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งด า นภาพลั ก ษณ ข องผู วาจ างทํ าให บ ริ ษัท มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะสู ญ เสี ย รายได จ ากการ
ใหบริการติดตามเรงรัดหนี้และประสบปญหาการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้ผูวาจางรายใหญในตลาดโดย
สวนใหญจะเปนผูประกอบการรายใหญในอุตสาหกรรม ทําใหมีอํานาจในการตอรองสูงมีความสามารถในการ
กําหนดราคาคาจาง ลักษณะของพอรตลูกหนี้ที่วาจาง ปริมาณลูกหนี้ที่วาจางและระยะเวลาจาง จึงมีผลตอผล
ประกอบการของธุรกิจโดยตรง บริษัทเนนคุณภาพ มาตรฐาน ระบบในการติดตามที่ดี และมีผลงานเปนที่
ยอมรับของผูวาจาง จึงคาดวาจะไดรับการมอบหมายงานจากผูวาจางอยางตอเนื่อง
3. ธุรกิจใหบริการติดตามหนี้ มีผูประกอบการจํานวนมากอาจสงผลใหเกิดการแขงขันดาน
อัตราคาบริการติดตามหนี้ (Commission Rate) เนื่องจากเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมมากนักและมีโครงสราง
การดําเนินธุรกิจที่ไมซับซอนมีโอกาสเกิดผูประกอบการรายใหมไดไมยาก ทําใหอาจเกิดภาวะการแขงขันที่สูง
และอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการ อยางไรก็ตามบริษัทคาดวาจะมีความเสี่ยงจากการแขงขันไมมากนัก
เนื่องจากผูวาจางของบริษัทฯ สวนใหญเปนสถาบันการเงิน และผูประกอบการรายใหญ ซึ่งใหความสําคัญกับ
คุณสมบัติของผูประกอบการคุณภาพการใหบริการและความเสี่ยงตอภาพลักษณของ ผูวาจาง
4. ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองดําเนินคดีจากลูกหนี้ อันเปนผลจากการติดตามเรงรัดหนี้ของ
บริษัทฯ ซึ่งอาจทําใหเกิดขอขัดแยงกับลูกหนี้ที่ถูกติดตามหนี้นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกกลาวหาวามีการ
ดําเนินธุรกิจไมเหมาะสมจนอาจเสื่อมเสียถึงภาพลักษณของบริษัทฯ จากการเจรจากับลูกหนี้ที่มีอาจมีการ
โตแยงหรือสรางความไมพึงพอใจแกผูถูกติดตามหนี้เปนตน อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการปกปองความเสี่ยงนี้
โดยการจัดใหมีการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ เชน จัดอบรมใหรูจักกับ พรบ.ติดตามหนี้ การสนทนาติดตามหนี้ที่
เปนธรรม ตลอดจนถึงการอัดเทปการสนทนาเพื่อปกปองการฟองรองที่ไมเปนธรรม หรือการโตแยงระหวาง
ลูกหนี้และทีมตามเก็บหนี้ของบริษัท
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5. ความเสี่ ย งจากการเก็ บ การชํ า ระคืน หนี้ไม ได ต ามเป า หมาย ในระยะเวลาที่ เ หมาะสม
จนทําใหการเกิดคาใชจายที่ใชในการดําเนินการบานปลาย (Cost Overrun) และการเสื่อมถอยลงของ
ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้จนทําใหผลตอบแทนของการลงทุนซื้อพอรตลูกหนี้สินเชื่อดอยคุณภาพต่ําลง
6. ความเสี่ยงจากการแขงขันในอุตสาหกรรม ธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพเปนธุรกิจที่ยังมี
คูแขงขันไมมากนักจึงมีความเสี่ยงที่ผูประกอบการรายใหมจะเขามาแขงขันในธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและอาจสงผล
ใหเกิดการแขงขันดานราคาประมูลซื้อซึ่งผูประกอบการรายใหมที่เขามาแขงขันอาจเปนบริษัทขามชาติหรือผู
ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของเชนสํานักงานกฎหมายผูฟองรองคดีผูใหบริการติดตามเรงรัดหนี้เปนตนนอกจากนี้
บริษัทฯยังมีความเสี่ยงที่ผูจําหนายหนี้จะดําเนินการติดตามหนี้เองหรือวาจางบุคคลภายนอกในการติดตามหนี้
แทนการจําหนายหนี้ใหแกบุคคลภายนอกอยางไรก็ดีบริษัทฯคาดวาจะมีความเสี่ยงไมมากนักที่ผูประกอบการ
รายใหมจะเขามาแขงขันในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเขามาดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพมี
คุณสมบัติหลักๆที่สําคัญคือตองมีระดับเงินทุนที่เพียงพอมีความสามารถและประสบการณในการพิจารณาและ
กําหนดราคาซื้อหนี้และมีศักยภาพในการติดตามหนี้ซึ่งหากผูประกอบการรายใหมไมมีคุณสมบัติดังกลาวอาจ
ทําใหศักยภาพในการแขงขันไมเทาเทียมกับผูประกอบการรายเดิมที่มีอยู
สําหรับกรณีที่เกรงวาผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของรายอื่นๆจะเขามาดําเนินธุรกิจบริหารหนี้
ดอยคุณภาพเพิ่มบริษัทฯคาดวาสํานักงานกฎหมายผูฟองรองคดีอาจเขามาแตเนนไปที่กลุมหนี้ที่ตองการนําไป
ฟองรองดําเนินคดีมากกวาซึ่งตรงขามกับบริษัทฯที่เนนกลุมหนี้เพื่อการติดตามและเรงรัดหนี้มากกวาสําหรับ
ผูติดตามและเรงรัดหนี้โดยปกติจะดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้ที่ใหบริการแกผูวาจางอยูแลวสําหรับความเสี่ยง
ที่ผูจําหนายหนี้จะดําเนินการติดตามหนี้เองหรือวาจางบุคคลภายนอกในการติดตามหนี้แทนการจําหนายหนี้
ใหแกบุคคลภายนอกนั้นบริษัทฯคาดวาผูวาจางจะยังคงจําหนายหนี้สินดอยคุณภาพใหแกบุคคลภายนอก
เนื่องจากปริมาณยอดคงคางสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชยยังเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องและผูขายยังมีความ
ตองการลดตนทุนในการติดตามหนี้และลดสัดสวนหนี้สงสัยจะสูญลง
7. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีตอสังคม บริษัท ดําเนิน
ธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพโดยการจัดเก็บและติดตามหนี้ทั้งที่บริษัทติดตามเองและวาจางใหบุคคลภายนอก
ดําเนินการ (Outsource) ทําใหในการเจรจากับลูกหนี้อาจมีการโตแยงหรือสรางความไมพึงพอใจแกผูที่ถูก
ติดตามหนี้ ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจะถูกกลาวหาหรือถูกจัดรวมวามีการดําเนินธุรกิจไมเหมาะสมจนอาจเสื่อม
เสียถึงภาพลักษณของบริษัทได อยางไรก็ดี บริษัท มีนโยบายอยางเขมงวดในการติดตามเรงรัดหนี้ในลักษณะ
สุภาพและใหเกียรติลูกหนี้ โดยบริษัทกําหนดนโยบายชวงเวลาโทรติดตามเรงรัดหนี้ตั้งแตเวลา 9.00 น.
จนถึง 20.00 น. เฉพาะวันจันทรถึงวันศุกรและมาตรการอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถาม
หนี้ ที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย
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8. ความเสี่ยงจากการถูกเพิกถอนสถานะจากการเปนบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดประกาศใหหลักทรัพยของบริษัทอยูในกลุมที่แกไขการดําเนินงานไมไดภายในกําหนด (Non
Performing Group : NPG) โดยไดประกาศชื่อเปนบริษัทที่อยูใน NPG ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554
NPG ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 NPG ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ซึ่งมีความเสี่ยงในการ
ถูกเพิกถอนจากการเปนบริษัทจดทะเบียนทั้งนี้ บริษัทไดทําหนังสือขอขยายระยะเวลาและชี้แจงเพิ่มเติมในการ
ฟนฟูกิจการเพื่อแกไขเหตุแหงการเพิกถอนออกไปแลว 4 ครั้ง ซึ่งครั้งลาสุดตลาดหลักทรัพยฯไดใหเวลาบริษัท
ในการแกไขเหตุแหงการเพิกถอนเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ตอมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีหนังสือแจงการปรับปรุงแนวทางการดําเนินการและการดําเนินการของ
ตลาดหลัก ทรั พยกั บบริษัทจดทะเบี ยนที่ที่ เข าขายอาจถูก เพิ กถอน โดยกํ าหนดระยะเวลาการฟ นฟู กิจ การ
ออกเปน 2 ชวง คื อ (1) ชวงดําเนิ นการให เหตุเพิ กถอนหมดไป และ (2) ช วงดําเนินการใหห ลักทรัพ ย
มีคุณสมบัติครบถวนเพื่อกลับมาซื้อขายได (Resume Stage) โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
เปนตนไป
สําหรับบริษัทอยูในชวงดําเนินการใหมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) กลาวคือ
ส วนผู ถื อ หุ น มากกวา ศู น ย แต ยั ง ไม ส ามารถดํ าเนิ น การให มี คุ ณ สมบั ติ เ พื่ อ กลั บ มาซื้ อ ขายได ภ ายในวัน ที่
31 มีนาคม 2561 โดยสามารถสรุปสถานะปจจุบันและแผนการดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาเพื่อกลับมา
ซื้อขายไดดังนี้
เกณฑการพิจารณาการกลับมาซื้อขาย
เกณฑ

ความคืบหนาในการดําเนินการ
ตามงบการเงิน ของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธัน วาคม
2560 บริษัทมีสวนผูถือหุน เทากับ 35.90 ลานบาท
ทั้งนี้ บริษัทอยูระหวางปรับปรุงสถานะการเงินเพื่อให
เปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ

1. สวนของผูถือหุน > 50ลานบาท

2. มีกําไรสุทธิ และกําไรสุทธิในงวดสะสม จากการ
ดําเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลักซึ่งจะ
ดํ า เนิ น การต อ ไปอย า งต อ เนื่ อ งในอนาคต
ภายใตการจัดการของผูบริหารสวนใหญกลุม อยูระหวางการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
เดียวกันมาอยางตอเนื่องไมนอยกวา 1ป กอน
ยื่ น คํ า ขอ (พิ จ ารณาจากงบการเงิ น ประจํ า ป
หรืองบการเงิน 4 ไตรมาสที่ผานการตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชี)

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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เกณฑ
3. ปรับโครงสรางหนี้ไดมากกวารอยละ 75 ของ
มูลหนี้ทั้งหมด

ความคืบหนาในการดําเนินการ
บริษัทไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้และไดชําระหนี้
ทั้งหมดภายใตแผนฟนฟูกิจการในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2558

4. ต.ล.ท.เห็นวาบริษัทมีฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัท บริษัทอยูระหวางปรับปรุงฐานะทางการเงินและผล
ไปอย างต อ เนื่ อ ง โดยพิจ ารณากระแสเงิน สด การดําเนินงาน
ของกิจการประกอบดวย
5. มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการดํารง
สถานะเปน บริ ษัทจดทะเบีย นกอ นขอพ นเหตุ โปรดพิจารณาเกณฑการดํารงสถานะเปนบริษัทจด
เพิ ก ถอนยกเว น เรื่ อ งการกระจายการถื อ หุ น ทะเบียน*
รายยอย
6. สําหรับบริษัทจดทะเบียนที่ฟนฟูกิจการตาม
กฎหมายวาดวยลมละลาย บริษัทตองออกจาก ศาลไดมีคําสั่งใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทแลว
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558
การฟนฟูกิจการผานศาล
*คุณสมบัติตามเกณฑการดํารงสถานะ
เกณฑ

ความคืบหนาในการดําเนินการ

1. การบริหารงาน
ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม ตองมีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด
- มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม หรือ
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ
ไดรับความไววางใจใหบริหารกิจการที่มีมหาชน
เป น ผู ถื อ หุ น ตามพรบ. ต.ล.ท. หรื อ ตาม
หลักเกณฑที่ก.ล.ต. กําหนด
- ไม เ ป น บุ ค คลที่ ฝ า ฝ น ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
ประกาศ คําสั่ง มติคณะกรรมการ หรือขอตกลง
การจดทะเบียนหลักทรัพยกับต.ล.ท. ตลอดจน
หนั ง สื อ เวี ย นที่ กํ า หนดให ถื อ ปฏิ บั ติ ที่ อ าจมี
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กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทมี
คุณสมบัติตามที่กําหนด

เกณฑ

ความคืบหนาในการดําเนินการ

ผลกระทบร า ยแรงต อ สิ ท ธิ ป ระโยชน ห รื อ การ
ตั ด สิ น ใจของผู ถื อ หุ น หรื อ ผู ล งทุ น หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย
2. มีระบบกํากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการอิสระ (> 1/3 ของจํานวน BOD
และมีอยางนอย 3 คน คุณสมบัติตาม ก.ล.ต.)
- คณะกรรมการตรวจสอบ (อยางนอย 3 คน
คุณสมบัติตาม ต.ล.ท.)

มีการแตงตั้งกรรมการอิสระซึ่งทําหนาที่เปนกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ทานแลวเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 และ
แต ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระเพิ่ ม เติ ม 1 ท า น เมื่ อ วั น ที่ 1
มีนาคม 2560

บริษัทไดแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ
3. มีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. โดย ก.ล.ต.ราย บริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบี
เอเอส จํากัด
บริษัทไดมีการดําเนินการจัดระบบการควบคุมภายใน
ตามหลั ก COSO ซึ่ง ไดต รวจสอบโดยผู ตรวจสอบ
4. มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)

ระบบการควบคุมภายในราย บริษัท พีแอนดแอล อิน

ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ ก.ล.ต.

เทอรนอล ออดิท จํากัด แลวในป 2560 ปจจุบันบริษัท
อยูระหวางปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ใหเปนไป
ตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ

5. บริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอยตองไมมีความ
ขั ด แย ง ทางผลประโยชน ตามที่ กํ า หนดใน ไมมี
ประกาศ ก.ล.ต.
6. การกระจายผูถือหุนรายยอย
- จํานวนผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 150 ราย
- อัตราสวนการถือหุนของผูถือหุนรายยอยไม

เปนไปตามเกณฑ

นอยกวา 15% ของทุนชําระแลว
7. มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย อยูร ะหวางดําเนินการจัดตั้ง
กองทุนสํารอง เลี้ยงชีพ
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ขอพิพาททางกฎหมาย

คดีภาษีธุรกิจเฉพาะ
ในป พ.ศ. 2553 บริษัทไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมจากกรมสรรพากรจํานวน
รวม 5.62 ลานบาท ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไมเห็นดวยกับการประเมินดังกลาวและไดดําเนินการอุทธรณ
คัดคานการประเมินดังกลาว ในป พ.ศ. 2555 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีมติยกอุทธรณ ตอมาวันที่
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริษัทยื่นฟองกรมสรรพากรตอศาลภาษีอากรกลางใหเพิกถอนการประเมินภาษี
ธุรกิจเฉพาะดังกลาวขางตน ในป พ.ศ. 2556 ศาลไดตัดสินใหบริษัทแพคดี บริษัทไดยื่นอุทธรณตอศาลฎีกา เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ศาลภาษีอากรกลาง ไดอานคําพิพากษาของศาลฎีกา โดยศาลฎีกามีคําพิพากษา
ใหยกฟองโจทก และคดีถึงที่สุดแลวโดยบริษัทไดตั้งประมาณการหนี้สินดังกลาวไวตามหมายเหตุ 20 ตามงบ
การเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในป พ.ศ. 2555 กลุมกิจการไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมจากกรมสรรพากร
จํานวน 8.58 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดยื่นคํารองขอทุเลาการเสียภาษีอากร และบริษัทยื่นฟองกรมสรรพากรตอ
ศาลภาษีอากรกลางใหเพิกถอนการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกลาวขางตน ในป พ.ศ. 2557 ศาลภาษีอากร
กลางตัดสินใหกรมสรรพากรเพิกถอนการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกลาว กรมสรรพากรไดยื่นอุทธรณตอศาล
ฎีกา ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของศาล
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โครงสรางการถือหุน
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
จากคําสั่งศาลลมละลายกลางดังกลาว บริษัท เซอรคิทอีเลคโทรนิคส อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (CIRKET)
ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14.00 ลานบาท เปน 134.12 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน
429,000,000 หุน มีมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 CIRKET ไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนจากผูถือหุนเปนเงินทั้งหมด 120.12
ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558
เป น ผลให บ ริ ษั ท มี ทุ น ที่ อ อกและชํ าระแล ว 134.12 ล า นบาท และมี หุ น สามั ญ ทั้ ง สิ้ น 479,009,637 หุ น
ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (VI) (เดิมชื่อ
CIRKET) ไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนจากผูถือหุนเปนเงินทั้งหมด 40.16 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เปนผลใหบริษัทมีทุนที่ออกและ
ชําระแลว 174.29 ลานบาท และมีหุนสามัญทั้งสิ้น 622,452,273 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯมีตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียน คือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ผูถือหุน
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (VI) (เดิมชื่อ CIRKIT) ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางผูถือหุนของบริษัท ตามที่บริษัทไดสงหนังสือแจงไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่
9 มีนาคม 2561 แลวนั้น โดยรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก พรอมสัดสวนที่ถือตอจํานวนหุนทั้งหมด
ที่ชําระแลวมีรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับ
รายชื่อ
จํานวนหุน (หุน)
รอยละ
1
นายจักรพันธุ ปาจารย
114,500,000
18.39
ครอบครัวพงศอนุตรี
114,331,000
18.37
2
นายชะฤทธิ์ พงศอนุตรี
100,000,000
16.07
น.ส.ดนิตา พงศอนุตรี
14,331,000
2.30
3
นางสวางจิต ถาวงศ
94,500,000
15.18
4
นายพิสิฐ บวรเศรษฐนันท
35,860,659
5.76
5
นายปริญญา จารวิจิต
35,860,659
5.76
6
นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน
28,688,528
4.61
7
นายภาณุมาศ วุฒิภักดี
23,712,500
3.81
8
น.ส.สุรีรัตน ตันรัตนากร
21,516,395
3.46
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ลําดับ
รายชื่อ
9
นายปองพล เรือนแกว
10 นายทานันทรัชช กิจศรีโอภาค
รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก
ผูถือหุนอื่นๆ (1,554 ราย)
รวมทั้งสิ้น

จํานวนหุน (หุน)
21,516,395
15,100,000
505,586,136
116,866,137
622,452,273

รอยละ
3.46
2.43
81.22
18.78
100.00

การออกหลักทรัพยอื่น
---- ไมมี ---

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได และหักสํารอง
ตามกฎหมายในแตละป (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
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โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ CIRKIT) มีจํานวน 10 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร 4 ทาน และกรรมการ
อิสระ 4 ทาน ดังนี้
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1. นายนนทจิตร
ตุลยานนท
2.

นายสักกะพงษ

บุญมี

3.
4.
5.

นายชะฤทธิ์
นายนนทวัชร
นายจักรพันธุ

พงศอนุตรี
ธนสุวิวัฒน
ปาจารย

6.

นายธีระชัย

สุริยะพงษ

7.

นางฐิติภรณ

ศิลปรัศมี

8.

นายธีรธัช

โปษยานนท

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/กรรมการผูจัดการ/เลขานุการบริษัท
กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ลําดับ

ชื่อ - สกุล

9.

นายวีระพล

หรือตระกูล

10.

นางเพ็ญนิภา

ทัพพะรังสี

ตําแหนง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชะฤทธิ์ พงศอนุตรี หรือ นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน
หรือนายสักกะพงษ บุญมี หรือ นายจักรพันธุ ปาจารย หรือ นายธีระชัย สุริยะพงษ กรรมการสองในหา
ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1) ดําเนินธุรกิจตามกฎหมายและวัตถุประสงคตามที่ระบุไวในหนังสือบริคนฑสนธิ, ขอบังคับของ
บริ ษัท รวมทั้ ง ดํ าเนิ น การตามมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อหุ น ด วยความซื่ อ สั ตย สุ จ ริ ต รั ก ษาผลประโยชนข องบริ ษัท
และผูถือหุน
2) เลือกกรรมการผูจัดการใหญ พรอมทั้งประเมินผลรวมทั้งมีอํานาจแตงตั้งกรรมการ และ/หรือ
ผูบริหารของบริษัท จํานวนหนึ่งใหเปนฝายบริหารเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางไดเพื่อ
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งมีอํานาจแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร และ
คณะกรรมการอื่นๆ เชน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามความเหมาะสม รวมทั้งมีอํานาจ
แตงตั้งและมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได โดยอยูภายใตการ
ควบคุมของคณะกรรมการและมีอํานาจยกเลิ กเพิกถอน แกไ ข หรือ เปลี่ยนแปลงอํ านาจดั งกลาวไดตามที่
เห็นสมควร
3) พิจารณาและทบทวนวัตถุประสงค, เปาหมายทางการเงิน และแผนการดําเนินงานของบริษัทให
เปนไป ตามนโยบายที่คณะกรรมการไดใหและระเบียบของบริษัท อยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4) ใหคําแนะนําและคําปรึกษากับฝายบริหาร เพื่อใหดําเนินการใหเปนไปตามระบบการกํากับดูแล
กิจการที่ดใี นเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
พิจารณาและสอบถามความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน, การบริหารความเสี่ยง
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
พิจารณาและรับรองรายงานทางการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
พิจารณาและสอบทานรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันใหเปนไปตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พิจารณาใหมีการเปดเผยขอมูลของบริษัท ตอสาธารณะชนใหถูกตองครบถวน โปรงใส
และตรงตามกําหนดเวลา
พิจารณาใหมีการดําเนินการตาม พรบ. ตลาดหลักทรัพย, ขอบังคับ และประกาศตางๆ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหถูกตอง
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จั ด ให มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท (Company Secretary) เพื่ อ ช วยดํ าเนิ น การต างๆ ของ
คณะกรรมการและบริษัทตามที่กฎหมายกําหนด
5) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ หรือ
ลงทุนในบริษัทหรือกิจการตางๆ
6) กําหนดระเบียบตางๆของบริษัท
7) พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆที่สําคัญอันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการนั้นๆ
เพื่อใหเกิดประโยชนแกบริษัทเวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนกอนทั้งนี้ในกรณีที่การดําเนินการเรื่องใดที่กรรมการทานใดหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ/หรือ
ตลาดหลักทรัพยฯ) มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและ/
หรื อ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งกรรมการท า นนั้ น หรื อ ผู รั บ มอบอํ า นาจจากกรรมการไม มี อํ า นาจในการอนุ มั ติ ก าร
ดําเนินการในรายการดังกลาว
ก) เรื่องใดๆที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
ข) เรื่ อ งใดๆที่ ก รรมการมี ส วนได เ สี ย และอยู ใ นข ายที่ ก ฎหมายหรื อ ข อ กํ าหนดของตลาด
หลักทรัพยฯระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเชนการดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ
เรื่องดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของกรรมการที่เขารวมประชุมและจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทําแกไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่
สําคัญการมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
(จ) การเพิ่มทุนการลดทุนการออกหุนกู
(ฉ) การควบกิจการหรือเลิกบริษัท
(ช) การอื่ น ใดที่ กํ า หนดไว ภ ายใต บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละ/หรื อ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯใหตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวย
คะแนนเสียงดังกลาวขางตน
ทั้งนี้เรื่องใดที่กรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวน
ไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรือบริษัทยอยกรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ
ซึ่งมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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การเลือกตั้งกรรมการบริษัท และการดํารงตําแหนง
การเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุนทั้งนี้ ใหกระทําตามหลักเกณฑ ดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เทากับ 1 หุน ตอ 1 เสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน
หรือคราวละหลายๆ คน ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควรแตในการลงมติแตละครั้ง ผูถือหุนตองออกเสียง
ดวยคะแนนเสียงที่มีตามขอ 1 ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได ดังนั้น ผูถือหุน
ไมสามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อใหผูใดมากนอยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแหง
พรบ. บริษัทมหาชน ฯ ได (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เทานั้น)
3. ในการออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง กรรมการให ใ ช เ สี ย งข างมาก หากมี ค ะแนนเสี ย งเท ากั น
ใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
4. ใหคณะกรรมการบริษัท มีวาระอยูในตําแหนง ตามที่กําหนดในขอบังคั บของบริษัท กรรมการ
ผูออกจากตําแหนงตามขอนี้จะเลือกตั้งใหเขารับตําแหนงอีกก็ได นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลวกรรมการ
พนจากตําแหนงเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
(ง) ที่ประชุมมีมติใหออก
(จ) ศาลมีคําสั่งใหออก
5. เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกของตนใหที่นายทะเบียนทราบดวยก็ได
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทอยางนอยทุก 3 เดือน
ในการประชุม กรรมการตองแสดงความเห็นและใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระกรรมการควรเขาประชุมทุกครั้ง
นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัยซึ่งตองแจงตอเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา บริษัทตองรายงาน
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุมของคณะกรรมการไวในรายงานประจําป ในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะตองจัดสงหนังสือเชิญประชุมแกกรรมการทุกทานเพื่อใหทราบถึงวันเวลา
สถานที่และวาระการประชุม โดยจัดสงเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วันและเปนผูรวบรวมเอกสารประกอบการ
ประชุมจากกรรมการ และฝายจัดการ เพื่อจัดสงใหคณะกรรมการลวงหนาเอกสารดังกลาวตองใหขอมูลที่
เพียงพอตอการตัดสินใจและใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระของคณะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
จะตองเปนผูบันทึกประเด็นในการประชุมเพื่อจัดทําเปนรายงานการประชุมซึ่งตองมีเนื้อหาสาระครบถวนและ
เสร็จสมบรูณภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันประชุมเสร็จสิ้นเพื่อเสนอใหประธานคณะกรรมการบริษัทลงนามและ
จะตองจัดใหมีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกตอการคนหาและรักษาความลับไดดี
กรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
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การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือเอาความเห็นที่เปนสวนเสียงขางมากเปนสําคัญใน
กรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด อยางไรก็ตาม
ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่นๆที่มิไดลงมติเห็นดวยใหระบุไวในรายงานการประชุม
บริษัทมีการประชุมของคณะกรรมการ ประจําป 2560 ดังตอไปนี้
การประชุมกรรมการบริษัทในป 2560
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
คณะกรรม
คณะกรรมการสรร
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
การตรวจสอบ/
หาและพิจารณา
บริหารความเสี่ยง/
บริษัท/ครั้ง
ครั้ง
คาตอบแทน/ครั้ง
ครั้ง
2/8
-

รายชื่อกรรมการ

1. นายชะฤทธิ์

พงศอนุตรี

2. นายศาวิณ

เลาเศรษฐกุล

3. นายสุทธิพงษ
4. นายวินเซ็นต
5. นายนนทวัชร

1/

1/8

-

-

-

4/8

-

2/5

-

2/8

-

-

-

8/8

-

-

-

3/8

-

-

-

4/8

2/6

3/5

-

8/8
7/8

6/6
5/6

5/5
-

-

9/

6/8

-

-

-

6/ 10/

4/8

-

1/5

-

4/8

-

-

-

12/

3/8

6/6

5/5

-

8/ 13/

3/8

-

-

-

2/8

-

-

-

-/8

-

-/5

-

ศรีสุนทรตระกูล
หยวน ซัน ลี
ธนสุวิวัฒน

5/

2/

3/

6. นายนิทัศน

วัฒนกุล

7. นายเจษฎาวัฒน
8. นายวีระพล
9. นางเพ็ญนิภา

เพรียบจริยวัฒน
หรือตระกูล
ทัพพะรังสี

10. นายนนทจิตร

ตุลยานนท

11. นายอดุลย

สุรวุฒิกุล

12. นายสมบัติ

สุนันทพงศศักดิ์

13. นายธีรธัช

โปษยานนท

14. นายอนุศักดิ์
15. นายสักกะพงษ
16. นางฐิติภรณ
‘1/

2/

4/

7/ 11/

มนตขลัง
14/

บุญมี

15/

ศิลปะรัศมี
3/

4/

5/

6/

7/

8/

และ ลาออก 1 มี.ค. 60 ลาออก 31 มี.ค. 60 ลาออก 30 มิ.ย. 60 ลาออก 9 ส.ค. 60 ลาออก 1 ธ.ค. 60 และ ลาออก 22 ก.พ. 61

9/

ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 แทน นายศาวิณ เลาเศรษฐกุล

10/

ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 แทน นายวิเซ็น หยวน ซัน ลี

11/

ไดรับการแตงตั้งโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

12/

ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 แทน นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน

13/

ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 แทน นายสุทธิพงษ ศรีสุนทรตระกูล

14/

ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 แทน นายนิทัศน วัฒนกุล

15/

ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 แทน นายอดุลย สุรวุฒิกุล

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ CIRKIT) มีผูบริหาร
จํานวน 3 ทาน ดังนี้
รายชื่อผูบริหาร
ตําแหนง
1. นายสักกะพงษ บุญมี
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นายธีระชัย
สุริยะพงษ
กรรมการผูจัดการ/รักษาการผูอํานวยการฝาย
กฎหมายและนิติกรรม/รักษาการผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ/
รักษาการผูอํานวยการฝายสนับสนุนการบริหาร
3. นางสาวมนัสนันท อัจฉริยพฤกษ ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
อํานาจหนาที่ของฝายบริหาร มีดังนี้
1. กําหนดเปาหมายของบริษัท พรอมทั้งแผนการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
2. ดําเนินการ, ดูแลบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน นโยบาย เปาหมาย ขอบังคับ และ ร ะ เ บี ย บ
บริษัทที่กําหนดไว
3. ดําเนินการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและ
ผูถือหุน
4. ดําเนินกิจการตางๆ ของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5. ตองไมประกอบกิจการหรือรวมในกิจการใดๆ อันเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะ
ไดแจงใหผูบังคับบัญชารับทราบ และไดรับความเห็นชอบ

เลขานุการบริษัท
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการบริษัท
ไดมีมติแตงตั้งให นายธีระชัย สุริยะพงษ ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2561
โดยคุณ สมบั ติข องผู ดํารงตํ าแหนง เป นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ1 โดยมีห นาที่ในการให
คําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ คณะกรรมการตองทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้ง
ดูแลกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการ เพื่อใหกรรมการสามารถปฏิ บัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้ง การจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท หนังสือนัดประชุมผูถือหุน รายงานการ
ประชุ ม ผู ถื อ หุ น และเก็ บ รั ก ษารายงานการมี ส ว นได เ สี ย ที่ ร ายงานโดยกรรมการหรื อ ผู บ ริ ห าร
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คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
1)

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก) คาตอบแทนกรรมการ ประกอบดวยเบี้ยประชุม ซึ่งจายตามจํานวนครั้งที่เขาประชุม ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการในป 2560 (บาท)
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
รวม
คณะกรรมการ
คณะกรรม
สรรหาและ
คณะกรรมการ คาตอบแทน
คณะกรรมการ
(บาท)
การตรวจสอบ/
พิจารณา
บริหารความ
บริษัท/ครั้ง
ครั้ง
คาตอบแทน/
เสี่ยง/ครั้ง
ครั้ง
20,000
20,000
-

รายชื่อกรรมการ

1. นายชะฤทธิ์

พงษอนุตรี

2. นายศาวิณ

เลาเศรษฐกุล

3. นายสุทธิพงษ

ศรีสุนทรตระกูล

1/
2/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000
80,000
60,000
120,000
60,000
80,000
40,000

20,000
60,000
45,000
-

-

-

40,000
140,000
105,000
120,000
60,000
80,000
40,000

-

-

-

-

-

20,000
-

-

-

-

20,000
-

3/

4. นายวินเซ็นต

หยวน ซัน ลี

5. นายนนทวัชร

4/

ธนสุวิวัฒน

6. นายนิทัศน

วัฒนกุล
เพรียบจริยวัฒน
หรือตระกูล
ทัพพะรังสี
ตุลยานนท
สุรวุฒิกุล
สุนันทพงศศักดิ์
โปษยานนท

5/

7. นายเจษฎาวัฒน
8. นายวีระพล
9. นางเพ็ญนิภา
10. นายนนทจิตร
11. นายอดุลย
12. นายสมบัติ
13. นายธีรธัช

5/

14. นายอนุศักดิ์
15. นายสักกะพงษ
16. นางฐิติภรณ

มนตขลัง
บุญมี
ศิลปะรัศมี

1/ -6/

เปนกรรมการบริหารและผูบริหาร จะไมไดรับคาตอบแทนที่เปนคาเบี้ยประชุม ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560

(ข)

คาตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบริหาร

คาตอบแทน ป 2559
กรรมการบริหาร

จํานวน (คน)
5

ผูบริหาร

6

2)

จํานวนเงิน (บาท)

8,080,000

รายละเอียดคาตอบแทน
-

คาตอบแทนอื่น
คาตอบแทนอื่นของกรรมการ
กรรมการไดรับสิทธิในการเบิกคารับรองในวงเงิน (บาทตอเดือน)

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

เงินเดือน

ไมมี
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คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร
 เงินกองทุนเลี้ยงชีพ
ไมมี
 โครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอผูบริหารและพนักงาน ไมมี
 โครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง
ไมมี

บุคลากร
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ มีพนักงานรวมทั้งหมด 86 คน
โดยในป 2560 บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ ไดจายผลตอบแทนใหแก
พนักงาน จํานวนทั้งสิ้น 31,817,247.24 บาท ซึ่งรวมเงินเดือน คาลวงเวลา คาคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เงินได
อื่นๆ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บริษัท เวนเจอร
บริษัท บริหารสินทรัพย บริษัท ทรัพยสิทธิ
รายการ / บริษัท
อินคอรปอเรชั่น
รีจินอล จํากัด
เซอรวิส จํากัด
จํากัด (มหาชน)
เงินเดือน
13,087,181.46
2,340,882.66
4,372,968.34
คาลวงเวลา
73,314.59
3,000.00
74,442.86
คาคอมมิชชั่น
7,362,205.41
241,836.80
2,398,620.40
คาตําแหนง
12,000.00
คาวิชาชีพ
308,000.00
158,000.00
เบี้ยเลี้ยง
86,950.00
เบี้ยขยัน
56,121.54
สวัสดิการ
33,140.14
เงินไดอื่นๆ
85,904.09
19,000.00
519,571.95
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
319,105.00
74,892.00
170,270.00
กองทุนเงินทดแทน
19,600.00
240.00
รวม
21,344,572.23
2,924,801.46
7,547,873.55
บุคลากรในบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ มีพนักงาน ณ วันที่
15 กุมภาพันธ 2561 จํานวน 86 คน โดยแยกเปนฝาย ดังตอไปนี้
บริษัท เวนเจอร
บริษัท บริหาร
บริษัท ทรัพยสิทธิ
อินคอรปอเรชั่น
สินทรัพย
ฝาย
เซอรวิส จํากัด
จํากัด (มหาชน)
รีจินอล จํากัด
6
2
1
บริหาร
บัญชีและการเงิน
กฎหมายและนิติกรรม
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4
3

-

2

ฝาย
บริหารขอมูล
ปฏิบัติการ
บริหารลูกคา
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รวม

บริษัท เวนเจอร
อินคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)
34
8
3
58

บริษัท บริหาร
สินทรัพย
รีจินอล จํากัด
1
7
3
13

บริษัท ทรัพยสิทธิ
เซอรวิส จํากัด

10
1
1
15

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยบริษัทไดจัดใหมีการอบรมเพื่อสรางความรู
ความเขาใจถึงนโยบายของบริษัท และเพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหแกพนักงาน โดยหลักสูตรที่อบรมมี
ทั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท พนักงานทุกคนรับทราบ
นโยบาย เป าหมาย ในทิศ ทางเดียวกัน และปฏิ บัติ งานอยางมี ประสิ ทธิภ าพเต็ มกํ าลั ง และมี การพั ฒนา
ตอเนื่อง ดวยการรวมพลังรวมใจ สูวิสัยทัศนรวมกัน ดวยการอบรมสัมมนาโดยมุงเนนทรัพยากรบุคคลเปนหัวใจ
ที่สําคัญของบริษัทในการขับเคลื่อนทุกๆ สวนในบริษัท อยางสม่ําเสมอและตอเนื่องเหมาะสมตาม Success
Profile รวมถึง การหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ ตาม Career Path เพื่อใหพนักงานสามารถพัฒนา
ทักษะ ความชํานาญ จากประสบการณในตําแหนงหนาที่ใหม ตลอดจนการแตงตั้ง เลื่อนระดับพนักงานให
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งการพัฒนาพนักงานใหเหมาะสมตาม
ความสามารถและความตองการของพนักงานและองคกรนั้น นอกจากพนักงานจะมีความพรอมสําหรับการ
เติบโตเปนผูบริหารระดับสูงของบริษัทแลว ยังจะนําบริษัทไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในที่สุด
ขอพิพาทแรงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
(-----บริษัทไมมีขอพิพาทแรงงานที่สําคัญแตอยางใด-----)

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทมีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอยางเครงครัดมุงปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
และตอเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทสําคัญยิ่งตอการบริหารของบริษัท โดยเปนผูกําหนดนโยบาย
กลไกการบริห ารและระบบการกํากับ ดูแ ล ทําให ภารกิ จของบริ ษัท ดําเนิ นไปอยางมี ประสิ ทธิ ผล ตรงตาม
วัตถุประสงค ที่คณะกรรมการกําหนด อยูในแนวทางผูถือหุนเห็นชอบ ถูกตองตามกฎหมายและเปนไปตาม
ขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกทานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประกอบกับแตละทานมา
จากสายงานวิช าชี พ ที่ ห ลากหลาย การประสานประสบการณ ต ามกระบวนการกลั่ น กรองนโยบายการ
ดํ า เนิ น งาน โดยมี เ จตนารมณ ร ว มกั น ที่ จ ะกํ า กั บ ดู แ ลให ก ารดํ า เนิ น งานของฝ า ยบริ ห ารเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ ในกรอบจริยธรรมองคกรของบริษัท ที่มุงเนนในความซื่อสัตยสุจริตและยึดมั่นในความถูกตอง
และเที่ยงธรรม และโดยความเคารพสิทธิของฝายบริหาร คณะกรรมการจะไมเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานประจําวัน
คณะกรรมการบริษัท มุ งพิทักษสิทธิ ลดความเสี่ยง ดูแลผลตอบแทนใหแก ผูถือหุน รวมทั้ งกําหนด
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการอภิบาลดูแลองคกรใหมีความโปรงใส เปดเผย และตรวจสอบได
เปนกลไกหลัก
บริ ษั ท ยึ ด หลั ก การบรรษั ท ภิ บ าลอย า งจริ ง จั ง เพื่ อ เป น กรอบในการทํ า ธุ ร กิ จ อย า งมี คุ ณ ธรรม
เพื่อภาพลักษณที่ดี รวมทั้งใชในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอยางใกลชิด นอกจากนั้นยังวาง
นโยบายการใหผลตอบแทน ที่เหมาะสมแกคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและ
เกิดการประสานผลประโยชนรวมกันกับผูถือหุนอันจะนําไปสูการเพิ่มมูลคาการลงทุนแกผูถือหุนในที่สุด

คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเปน
คณะกรรมการชุดยอย เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยการศึกษารายละเอียดและกลั่นกรอง
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยประกอบดวย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้

ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1. นายธีรธัช1/
2. นายวีระพล
3. นางเพ็ญนิภา2/

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

โปษยานนท
หรือตระกูล
ทัพพะรังสี
1/

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2/

และ เปนกรรมการที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงิน
โดยมีนางสาวกัญญณพัชญ วัชรปญญาภรณ ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1
สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอโดยการ
ประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ
ประจําปโดยพิจารณางบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของหลักการบัญชีวิธีปฏิบัติทางบัญชีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีการดํารงอยูของกิจการการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สําคัญรวมถึงเหตุผล
ของฝายจัดการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายบัญชีกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเผยแพรแกผูถือหุน
และผูลงทุนทั่วไป
2
วางแนวทางและสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชี
ภายนอกและผูตรวจสอบภายในทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําป (Audit Plan) ของบริษัทและการ
ประเมินผลการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในถึงปญหาหรือขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากการ
ตรวจสอบงบการเงินวางแผนการควบคุมการประมวลขอมูลทางอิเล็คโทรนิกสและการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลเพื่อปองกันการทุจริตหรือการใชคอมพิวเตอรไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง
โยกยายเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3
สอบทานการดํ า เนิ น การของบริ ษั ท ให เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยฯขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบตามขอกําหนดและหลักเกณฑของสํานักงานกลต.รวมทั้งตลาดหลักทรัพยฯ
4
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ
บริ ษัท รวมถึ ง พิ จ ารณาเสนอค าตอบแทนของผู ส อบบั ญ ชี โดยคํ านึ ง ถึ ง ความน าเชื่ อ ถื อ ความเพี ย งพอของ
ทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้นรวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับ
มอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา
รวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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5
พิจารณาใหความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือการไดมาหรือจําหนายสินทรัพยของ
บริษัทหรือบริษัทยอยรวมทั้งพิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวนรวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวเพื่อ
นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการและ/หรื อ ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ต อ ไปทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให เ ป น ไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของและเพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท
6
จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกลาวจะตองมีขอมูลครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดและจะตองลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบทั้งนี้รายงานดังกลาวจะตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้เปนอยางนอย
ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของ
บริษัทถึงความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือได
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว าด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
ความเห็นหรื อขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรั บจากการปฏิ บัติหนาที่ตาม
กฎบัตร (Charter)
รายงานอื่น ใดที่เ ห็นวาผูถือ หุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตข อบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
7
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ คณะกรรมการบริ ษั ท ตามหน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งมีหนาที่ในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือหนาที่อื่นใดที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตอคณะกรรมการของบริษัท
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานตอคณะกรรมการทันทีในกรณีดังตอไปนี้
รายการที่มีหรืออาจกอใหมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน
ขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมายหรือขอกําหนดใดๆของสํานักงานกลต.และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพยฯ

หนา 56

รายงานประจําป 2560

รายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบหากคณะกรรมการตรวจสอบได
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
และไดมีการหารือรวมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารแลววาตองดําเนินการปรับปรุงแกไขเมื่อครบ
กําหนดเวลาที่กําหนดไวรวมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวามีการเพิกเฉยตอ การดําเนิ นการแกไ ข
ดั ง กล า วโดยไม มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานสิ่ ง ที่ พ บดั ง กล า วต อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯและ /หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แลวแตกรณีได
8
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกขอขอมูลจากหนวยงานตางๆของบริษัทประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องตางๆได
ทั้งนี้อํานาจของกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงอํานาจที่ทําใหกรรมการตรวจสอบหรือ
ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถลงมติใหความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบทาน
นั้ น หรื อ ผู รั บ มอบอํ า นาจจากคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ/หรือตลาดหลักทรัพยฯมีสวนไดสวนเสียหรือมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวของได
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 1 มี นาคม 2561 มีจํ านวน
3 ทาน ดังนี้
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1. นายธีรธัช
โปษยานนท
2. นายวีระพล
หรือตระกูล
3 นางฐิติภรณ
ศิลปรัศมี

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

โดยมีนายธีระชัย สุริยะพงษ ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ดานการสรรหา
1) คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทําหนาที่เปนกรรมการของบริษัท หรือ
กรรมการ ในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ รวมถึงในกรณีที่ตําแหนงกรรมการของบริษัทวางลง โดยใชนิยามและ
คุณสมบัติของกรรมการ เปนเกณฑในการพิจารณา และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและ
บรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาแตงตั้ง
2) พิจารณาและเสนอแนะใหคณะกรรมการมีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับบริษัท โดย
คํานึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการ ที่ตองประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถ และประสบการณในดาน
ตางๆ อยางเหมาะสม
3) วางแผนและดําเนินการสรรหาผู สื บทอดตํ าแหน งประธานเจ าหน าที่ บริหาร รองประธาน
เจาหนาที่บริหารเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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4) คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทําหนาที่เปนพนักงานของบริษัทตั้งแต
ระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
5) คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค าตอบแทนมี หน าที่ รายงานผลการปฏิ บั ติ งานต อ
คณะกรรมการบริษัทเปนประจํา
ดานการพิจารณาคาตอบแทน
1) ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาคาตอบแทนในปจจุบันอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของบริษัท ตลอดจนมีความสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุน
2) พิจารณาการจายคาตอบแทน หรือผลประโยชนอื่น ๆ ของประธานเจาหนาที่ บริหาร และ
ผูบริหารระดับสูง ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนด และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูง สําหรับการจายคาตอบแทน หรือผลประโยชนอื่น ๆ
ของกรรมการให คณะกรรมการบริ ษั ท นํ าเสนอต อที่ ประชุ มผู ถื อหุ นของบริ ษั ทเพื่ ออนุ มั ติ โดยคํ านึ งถึ งป จจั ย
3 ประการ คือ
แนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใชในการจายคาตอบแทน
ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท
ความรับผิดชอบ ความรู ความสามารถและประสบการณของผูที่มาดํารงตําแหนง
3) เปดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน และเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ
รวมถึง การจัดทํารายงานการกําหนดคาตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ไวในรายงานประจําป
4) พิจารณาคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมเพื่อจูงใจผูบริหารในระยะยาวที่มีความสอดคลอง
กับผลงานของบริษัทและผลประโยชนที่สรางใหกับผูถือหุน
5) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีความรับผิดชอบ
ตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 3 ป การมอบอํานาจ ใหแกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะไมรวมถึงอํานาจในการ
อนุมัติรายการใดที่อาจมี ความขัดแยง หรือรายการใดที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนหรือบุคคลที่
เกี่ยวโยงกับคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท ตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว ตามขอบังคับของบริษัท หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของ
บริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว
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3.
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจํานวน 5 ทาน ดังนี้
ชื่อ - สกุล
นายสักกะพงษ
นายธีรธัช
นายวีระพล
นางเพ็ญนิภา
นายธีระชัย

บุญมี
โปษยานนท
หรือตระกูล
ทัพพะรังสี
สุริยะพงษ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวกัญญณพัชญ วัชรปญญาภรณ ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิ จ ารณาสอบทาน และนํ า เสนอนโยบายและกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง ให แ ก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและใหความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. กํากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
อยางตอเนื่อง เพื่อใหกลุมบริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกรและมีการปฏิบัติตาม
อยางตอเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ติ ดตามความเสี่ ย งที่ มี ส าระสํ าคั ญ และ
ดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวา องคกรมีการจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายในเปนผูสอบทานเพื่อใหมั่นใจวา บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งการนําระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใชอยางเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้ง
องคกร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ
อยางสม่ําเสมอ
7. ให คํ า แนะนํ า และคํ า ปรึ ก ษากั บ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Sub RiskManagement Committee : SRM) และ/หรือหนวยงาน และ/หรือคณะทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และ/หรือหนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงตามความ
เหมาะสม รวมทั้ง กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ทั้ง นี้ ผู บ ริห าร และ/หรื อ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ย ง และ/หรือ หนวยงาน และ/หรื อ
คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผูตรวจสอบภายใน และ/หรือผูสอบบัญชี จะตอง
รายงานหรือนําเสนอขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของตอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหบรรลุตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4.
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจํานวน 5 ทาน ดังนี้
ชื่อ - สกุล
นายสักกะพงษ
นายจักรพันธุ
นายชะฤทธิ์
นายธีระชัย

บุญมี
ปาจารย
พงศอนุตรี
สุริยะพงษ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวกัญญณพัชญ วัชรปญญาภรณ ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.
ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตาม วัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย
ธุรกิจ ขอกําหนด ระเบียบ คําสั่ง ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทอนุมัติ
2.
จัดทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ ทิศทาง เปาหมาย แผนการดําเนินงาน และกล
ยุทธการดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงิน งบประมาณประจําปของบริษัท การบริหารทรัพยากร
บุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.
มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจาย เพื่อการจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสิน
ซื้อหนี้ ดอยคุณภาพ และการทํารายการอื่นเพื่อประโยชนของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปนการ
อนุ มั ติ ร ายการปกติ ทั่ วไปทางการค า โดยมี วงเงิ น ในแต ล ะรายการไม เ กิ น 50 ล านบาท หรื อ เที ย บเท า
ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรือการมอบ
อํานาจนั้นๆ ไดตามที่เห็นสมควร
4.
มีอํานาจในการอนุมัติการกูยืมเงิน การลงทุนในตราสารที่กระทรวงการคลังหรือธนาคาร
พาณิชยรับรองหรือค้ําประกัน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือการขอใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน
เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท การขอเปดบัญชีประเภทตางๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน ใน
เงื่อนไขตามปกติธุรกิจ รวมถึงเปนผูค้ําประกัน หรือการชําระเงินเพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมี
วงเงินในแตละรายการไมเกิน 350 ลานบาทหรือเทียบเทา
5.
รับนโยบายของกรรมการบริษัท มากํ าหนดทิศทาง แนวทาง เพื่อกําหนดภารกิ จหลั ก
(Mission) สําหรับฝายบริหาร และฝายจัดการ
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6.
ควบคุ ม ตรวจสอบ ติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งานของฝ ายบริ ห าร และฝ ายจั ด การ และ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ เพื่อใหผูบริหาร และฝายจัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร
และแผนหลักที่วางไวและ ใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
7.
ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเขาใจ สําหรับใชภายในบริษัท เพื่อใหแนใจวา
การดําเนินงานของบริษัท เปนไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชนของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัย
ภายในองคกร
8.
กลั่นกรองและเสนองบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และนําเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
9.
จัดทํารายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ตลอดถึงงบการเงิน งบการลงทุน
และปญหาสําคัญหรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ และ/หรืออนุมัติ
10. ใหขอเสนอแนะ และใหคําปรึกษาตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อการตัดสินใจดานธุรกิจ
ของบริษัท
11. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อนึ่ ง การอนุ มั ติ ร ายการดั ง กล า วข า งต น จะต อ งไม มี ลั ก ษณะเป น การอนุ มั ติ ร ายการที่ ทํ า ให
คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอยหรือ
บริ ษัท ที่ เ กี่ ยวข อ ง (ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากั บ หลัก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ละ/หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยฯ) โดยคณะกรรมการบริหารจะตองนําเสนอ เรื่อง
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถอื หุนเพื่อใหพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว ภายใต
ขอบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ยกเวน เปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติ และ
เงื่อนไขการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5. คณะผูบริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ผูดํารงตําแหนงผูบริหาร 4 รายแรกของบริษัท
ตามคํานิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย “กลต.” มีจํานวน 3 คน ดังนี้
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1. นายสักกะพงษ บุญมี
2. นายธีระชัย
สุรยิ ะพงษ

3.

นางสาวมนัสนันท อัจฉริยพฤกษ

ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการผูจัดการ/รักษาการผูอํานวยการฝายกฎหมายและ
นิติกรรม/รักษาการผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ/
รักษาการผูอํานวยการฝายสนับสนุนการบริหาร
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
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อํานาจหนาที่ของฝายบริหาร มีดังนี้
1. กํ าหนดเป า หมายของบริ ษัท พร อ มทั้ ง แผนการดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายที่
กําหนดไว
2. ดําเนินการ, ดูแลบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน นโยบาย เปาหมาย ขอบังคับ และ
ระเบียบบริษัทที่กําหนดไว
3. ดําเนินการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
และผูถือหุน
4. ดําเนินกิจการตางๆ ของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5. ตองไมประกอบกิจการหรือร วมในกิจการใดๆอันเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
เวนแตจะไดแจงใหผูบังคับบัญชารับทราบ และไดรับความเห็นชอบ

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
1.

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานขอเสนอแนะไดอยางเสรีตาม
ภารกิจที่ไดมอบหมาย โดยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน หรือตําแหนงหนาที่ และมี
ความเปนอิสระ จากฝายบริหารและผูถือหุน รายใหญของบริษัท โดยไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใด ทั้งนี้ ผูที่จะเปนกรรมการอิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดไว ดังนี้
บทบาทและหนาที่ของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหนาที่เชนเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการ
บริ ษัท แลว ยั ง มี บ ทบาท และหน าที่พิ เ ศษในการรั กษาความเป น อิ ส ระในการแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ มี
ขอเสนอแนะเพื่อรักษาผลประโยชนของผูมีสวน ไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของโดยไมอยูภายใตอิทธิพลของกลุม
บุคคลใด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไว เทากับ
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 เรื่องคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ กลาวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้
(1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูขออนุญาตบริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ทั้งนี้ ใหนับรวมการ
ถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
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(2) ไม เ ป น หรื อ เคยเป น กรรมการที่มี ส วนรวมบริ ห ารงาน ลู ก จ าง พนั ก งาน ที่ ป รึก ษาที่ ไ ด
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไม
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูขออนุญาต
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตหรือ
บริษัทยอย
(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือ เคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขอ
อนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอ
สํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจตามขอ 4 รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับ
ความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแต
รอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแต ยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํา
กวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการ
พิจารณา ภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวน
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา
สองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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(6) ไม เป น หรื อเคยเป นผู ให บ ริก ารทางวิชาชีพ ใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งการใหบ ริ การเป นที่ ป รึก ษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากผูขออนุญาต บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมี
อํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของผูขออนุญาตผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขอ
อนุญาตหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของผูขอ
อนุญาตหรือบริษัทยอย
(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของผูขออนุญาต
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ (1) ถึง (9) แลว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดํ าเนินกิจ การของผู ขออนุญาต
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขอ
อนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
ความในขอ (2) (4) (5) และ (6) ในสวนที่กําหนดใหพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู
ขออนุญาตในชวงสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ใหใชบังคับกับคําขออนุญาตที่ยื่นตอสํานักงาน
ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
ในกรณีที่บุคคลที่ผูขออนุญาตแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ (4) หรือ (6) ใหผูขออนุญาต
ได รั บ การผ อ นผัน ข อ ห ามการมีห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ ท างธุร กิ จ หรื อ การให บ ริ ก ารทางวิช าชี พ เกิ น มู ล ค า
ดั ง กล า ว ก็ ต อ เมื่ อ ผู ข ออนุ ญ าตได จั ด ให มี ค วามเห็ น คณะกรรมการบริ ษัท ที่ แ สดงวาได พิ จ ารณาตามหลั ก
ในมาตรา 89/7 แลววา การแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปน
อิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย
(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมี
คุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาว
เปนกรรมการอิสระ
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เพื่อประโยชนตามขอ (5) และ (6) คําวา “หุนสวน” หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
สํานักงานสอบบัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงาน
การใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
2.

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการบริษัท
การสรรหาบุคคลที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัทจะพิจารณาจากปจจัยหลายประการ เชน
ประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปน
ตัวแทนหรือไดรับการเสนอชื่อ จากผูถือหุน จากนั้นคณะกรรมการจะเสนอชื่อตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณา
แตงตั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดอยูในขอบังคับของบริษัท
ทั้ง นี้ เงื่ อ นไขการสรรหาและแต ง ตั้ ง กรรมการบริ ษัท ตามที่ กํ าหนดไวใ นข อ บั ง คั บ ของบริ ษัท
มีดังนี้
1) บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยใหที่ประชุม
ใหญเปนผูพิจารณาเลือกตั้งและใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ และอาจ
เลือกรองประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริห าร และตําแหนงอื่นตามที่เ ห็นเหมาะสมดวยก็ได และ
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
2) ใหที่ประชุมผูถือหุน เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
ก. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
ข. ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
ค. บุ ค คลซึ่ ง ได ค ะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลํ า ดั บ ลงมาเป น ผู ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น
กรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งใน
ลําดับ ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน
หนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม (1/3)
4) ในกรณี ที่ ตํ าแหน ง กรรมการวา งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระให
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการ
เหลือนอยกวาสองเดือนบุคคล ซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระ
ที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
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การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด
1. ระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัทมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด และ
ตองเปนผูที่มีวิสัยทัศน ความรู ความสามารถ และประสบการณ ความเหมาะสมกับองคกร โดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน เป น ผู ส รรหาเพื่ อ นํ า เสนอต อ คณะกรรมการบริ ษั ท
เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูที่มีความเหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงดังกลาว
บริษัทมีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพรอมในการสืบทอดตําแหนงของผูบริหาร
ระดั บระดับประธานกรรมการบริห าร/ประธานเจาหนาที่ บริห าร เพื่อ ทดแทนในกรณีที่ผู บริห ารท านนั้ นไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงานนั้นไดไมวาดวยสาเหตุใดๆ ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการ
ขาดความตอเนื่อง ในการบริหารจัดการบริษัท ดังนี้
เมื่อตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่บริหาร วางลง
หรือ ผูอยูในตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงได บริษัทจะมีระบบการใหผูบริหารในระดับใกลเคียง
หรื อ ระดั บ รอง เป น ผู รั ก ษาการในตํ า แหน ง จนกวา จะมี ก ารสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต าม
หลักเกณฑที่บริษัทกําหนด และตองเปนผูที่มีวิสัยทัศน ความรู ความสามารถ และประสบการณ ความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูสรร
หาเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูที่มีความเหมาะสมใหดํารงตําแหนงแทน
ตอไป
2.

ระดับผูบริหาร
ฝายทรั พ ยากรมนุ ษย มี ห น าที่ ใ นการพิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลภายในบริ ษัท ที่ มี ค วามรู
ความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับงานที่ตองรับผิดชอบในสายงานนั้นๆ เพื่อทําหนาที่เปนผูบริหาร ทั้งนี้
ในกรณีที่ไมสามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสมได ก็จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกโดยจะ
พิจารณาจากบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และทัศนคติที่ดีตอองคกรเชนกัน และ
เสนอตอประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ บริษัท มีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพรอมในการสืบทอดตําแหนงของ
ผูบริหารระดับระดับผูบริหาร เพื่อทดแทนในกรณีที่ผูบริหารทานนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงานนั้น
ไดไมวาดวยสาเหตุใดๆ ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความตอเนื่อง ในการบริหารจัดการ
บริษัท ดังนี้
เมื่อตําแหนงระดับผูบริหารตั้งแตผูอํานวยการฝายขึ้นไปวางลง หรือผูอยูในตําแหนงไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงได บริษัท จะมีระบบการใหผูบริหารในระดับใกลเคียงหรือระดับรองเปน
ผูรักษาการในตําแหนง จนกวาจะมีการสรรหา และคัดเลือกจากฝายทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคคลทั้ง
จากภายในองคกรและนอกองคกรที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนง
เพื่อเสนอตอประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหารแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนตอไป
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การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือ
กิจการที่มีลักษณะใกลเคียงกันหรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทอันจะทําใหบริษัทมีผลประกอบการ
หรือผลกําไรเพิ่มมากขึ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัทโดยสามารถสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทใหมีความครบวงจรมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท
ทั้งนี้ในการกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมบริษัทจะสงกรรมการหรือผูบริหารที่มีคุณสมบัติและ
ประสบการณที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทยอยและบริษัท
รวมนั้นๆเพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมดังกลาว
ทั้งนี้กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจะตองทําหนาที่ในการกํากับดูแลบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม
ใหบริหารจัดการหรือดําเนินงานตางๆตามนโยบายที่บริษัทกําหนดรวมถึงจะตองใชดุลยพินิจตามมติของที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติในเรื่องที่สําคัญของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทและเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกําหนดไวเปนลาย
ลักษณอักษรใน เชน จรรยาบรรณทางทางธุรกิจของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน และคูมือบทบาท
หน าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งาน ซึ่ ง จะมอบให แ ก ก รรมการผู บ ริ ห าร
และพนักงานเมื่อแรกเขาทํางาน โดยสรุปนโยบายสําคัญดังนี้
1. บริษัทไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวของของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย ตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย และใหแจง
ใหเลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจํานวนหลักทรัพยของกรรมการและ
ผูบริหารเปนรายบุคคล เพื่อนําเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น
ยังไดแจงบทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวดวย
2. บริษัทมีขอกําหนดหามนําขอมูลงบการเงิน หรือขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ
บริษัทที่ทราบ เปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ และหามทําการซื้อขายหลักทรัพยในชวง
1 เดือน กอนที่ขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท / กลุมบริษัทจะ
เผยแพรตอสาธารณชน และตองไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแตได
มีการเปดเผยขอมูลนั้นสูสาธารณะทั้งหมดแลว การไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวถือเปนการกระทําผิดวินัย
ของบริษัท หากกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงาน ที่ไดลวงรูขอมูลภายในที่สําคัญ คนใดกระทําผิดวินัยจะ
ไดรับโทษตั้งแต การตักเตือน การตัดคาจาง การพักงาน โดยไมไดรับคาจาง จนถึงการเลิกจาง
ทั้งนี้ แนวทางดังกลาวไดผานการใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
1.

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร
เอบีเอเอส จํากัด ในรอบปบัญชี 2559 ถึงป 2560 จํานวนเงิน 4,300,000.00 บาท ดังนี้
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ป 2560
ป 2559
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
3,180,000.00
2,350,000.00
บริษัทยอย
1,120,000.00
820,000.00
รวม
4,300,000.00
3,170,000.00
2.

คาบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)
คาเดินทาง คาไปรษณีย คาลวงเวลา จํานวนเงิน 43,161 บาท

การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการนําไปสูระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดซึ่งจะชวยสร างความเชื่อมั่นตอทุกฝายที่
เกี่ยวของตั้งแต ผูถือหุน พนักงาน และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ รวมถึงสงผลใหธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
ภายใตการดําเนินงานอยางมีจรรยาบรรณและเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของบริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อยกระดับการดําเนินการที่มีอยูแลวใหมีเปนมาตรฐานที่ชัดเจนและสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติของพนักงานของบริษัททุกระดับชั้นอันเปนการเสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการอยาง
แทจริงโดยครอบคลุมหลักการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทใหความสําคัญในสิทธิของผูถือหุนโดยไมกระทําการใดๆอันเปนการละเมิดหรือริดรอน
สิทธิของผูถือหุนนอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานตางๆของผูถือหุนเชน สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุนสิทธิในการ
มีสวนแบงกําไรของบริษัทสิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอสิทธิในการเขารวมประชุม
เพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการแตงตั้งผูสอบบัญชีและเรื่องที่มี
ผลกระทบตอบริษัทเชนการจัดสรรเงินปนผลการกําหนดหรือการแกไขขอบังคับและหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทการลดทุนหรือเพิ่มทุนเปนตน
การประชุม ผูถื อหุ นเปน ชอ งทางสาคัญ ที่ผู ถือ หุน ของบริษัทสามารถใชสิ ทธิ ของตนในฐานะ
ผูถือหุนไดดวยเหตุนี้บริษัทจึงมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผูถือหุนของบริษัทตามแนวทางที่ตลาด
หลักทรัพยฯกําหนดเพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสทิ ธิของผูถือหุนดังนี้
 จัดสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วันหรือ
ระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวของกําหนดโดยจะระบุวันเวลาสถานที่และวาระการ
ประชุมตลอดจนขอมูลประกอบที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมอยางครบถวน
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 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเขารวมประชุมแทนตนไดโดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
บริษัทไดจัดสงไปพรอมหนังสือนัดประชุม
 บริษัทจะจัดสรรเวลาอยางเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนไดมีโอกาสในการซักถาม
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทไดรวมทั้งเปดโอกาสให
ผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม
 บริษัทจะสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกทานเขารวมประชุมผูถือหุนและตอบขอซักถาม
ของผูถือหุน
 เมื่อการประชุมแลวเสร็จบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุมครองสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม
ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหารและผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหารผูถือหุนที่เปนคนไทยหรือผูถือหุนตางชาติผูถือหุนราย
ใหญหรือผูถือหุนรายยอย โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถเขา
รวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทน
ผูถือหุนไดรวมถึงเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนาในเวลาอันสมควร
การดําเนินการประชุมจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัทตามลําดับวาระการประชุมโดยจะมีการ
เสนอรายละเอียดในแตละวาระอยางครบถวนพรอมแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจนรวมทั้ง
จะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมมีการแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปนโดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญ
ที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ า หนดมาตรการป อ งกั น การใช ข อ มู ล ภายในโดยมิ ช อบ(Insider
Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งรวมถึงกรรมการผูบริหาร และพนักงานรวมตลอดถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวที่เกี่ยวของกับขอมูลรวมถึงไดกําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ของบริษัทหรือนําขอมูลของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนไวแลวตามนโยบายการปองกันการนําขอมูล
ภายในไปใชประโยชนรวมทั้งหามมิใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทรวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกลาวซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงิน
ใหแกสาธารณชนทราบโดยบริษัทไดดําเนินการแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทเขาใจและรับทราบ
เกี่ยวกับภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัทของตนเองคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะตลอดจนการรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย ต อ สํ านั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยพ.ศ. 2535

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมซึ่งไดแกผูถือหุนพนักงานลูกคาคูคา
และเจาหนี้คูแขงชุมชนและสังคมเพื่อใหมั่นใจไดวา สิทธิขั้นพื้นฐานของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการคุมครอง
และดูแลเปนอยางดีตามขอกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจะดูแลผูมีสวนได
เสี ย ตามสิ ท ธิ ที่ มี ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง ไม ก ระทํ า การใดๆที่ เ ป น การละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู มี ส ว นได เ สี ย
โดยแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียมีดังนี้
ผูถือหุน :

บริษัท มีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและมุงเนนพัฒนาองคกรใหมีการเติบโตอยาง
ยั่งยืนและตอเนื่อง เพื่อสรางอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับผูถือหุนและเพื่อเพิ่มมูลคาของ
บริษัท โดยการยึดมั่นการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

พนักงาน:

บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งมีสวนรวมในการขับเคลื่อนองคกร
ใหประสบความสําเร็จโดยมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพและความรูความสามารถและทักษะของ
พนักงานอยางตอเนื่องรวมถึงพิจารณาใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรูความสามารถของ
พนักงานแตละคนตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทางานโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในการทางานทั้งนี้บริษัทไดถือปฏิบัติตอพนักงานทุกรายอยางเทาเทียมและ
เปนธรรม

ลูกคา:

บริษัทไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติตอลูกคาทุกรายโดยมีการแจงเงื่อนไขใหรับทราบ
อยางชัดเจนและเงื่อนไขดังกลาวเปนเงื่อนไขที่เปนธรรมนอกจากนี้บริษัทยังมุงมั่นในการใหการ
บริการลูกคาและใหคําแนะนําชวยเหลือแกลูกคาดวยความสุภาพออนโยนโดยไมนําขอมูลที่เปน
ความลับของลูกคามาใชเพื่อประโยชนของบริษัทและผูที่เกี่ยวของ

คู ค า และ บริษัทไดปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรมเสมอภาคไมเอารัดเอาเปรียบโดยปฏิบัติตาม
เงื่ อ นไขทางการค า และ/หรื อ ข อ ตกลงตามสั ญ ญาที่ ทํ า ร ว มกั น อย า งเคร ง ครั ด เพื่ อ พั ฒ นา
เจาหนี้:
ความสัมพันธทางธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชนของทั้งสองฝาย
คูแขง:

บริษัท มีนโยบายที่จ ะประพฤติ ตามกรอบการแขง ขันที่ ดีและตามกฎหมายที่กําหนดไว รักษา
บรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขันและหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง

ชุมชนและ บริษัทมุงมั่นจะปฏิบัติตามฎหมาย กฎระเบียบและขอกําหนดตางๆที่เกี่ยวของ มุงเนนการปลูกฝง
จิตสํ านึก ความรับ ผิดชอบตอชุ มชนและสั งคมให เกิด ขึ้น ภายในองค กรอยางต อเนื่ อง รวมถึ ง
สังคม:
สนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคม
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสาคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวนและโปรงใสทั้งรายงานขอมูล
ทางการเงินและขอมูลทั่วไปตามหลักเกณฑของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯตลอดจนขอมูลที่สาคัญที่มี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทซึ่งมีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย
ของบริษัทเพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับบริษัททั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกันโดยบริษัทมีนโยบายที่จะ
เผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทตอผูถือหุนนักลงทุนและสาธารณชนผานชองทางและสื่อการเผยแพร
ขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและใหความสําคัญตอรายงานทางการเงิน
เพื่อ ใหแ สดงถึง สถานะทางการเงิ น และผลประกอบการที่แ ทจ ริงของบริษัท โดยอยูบ นพื้ นฐานของข อมู ล
ที่ถูกตองครบถวนและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมถึงมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้นบริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเนื่องจาก
กิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีไมมากนักแตไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัททําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูถือหุน
ผูลงทุน นักวิเคราะหรวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
รายงานทางการเงินและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย อย และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจํ าป คณะกรรมการจึง ดูแ ลใหง บการเงิ น
ดังกลาวนอกจาก จะจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน รวมทั้งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผาน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว คณะกรรมการบริษัทยังไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินไวใน รายงานประจําป
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท จดทะเบียน
(The Principles of Good Corporate Governance) ที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแก ผูถือหุน ผูลงทุน และที่เกี่ยวของ
นโยบายและการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เสนอให
ผูถือหุนอนุมัติเปนรายป สําหรับคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปนั้นๆ และให
อยูในระดับที่สามารถแขงขันไดในธุรกิจ
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นโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-corruption Policy)
บริษัทมีอุดมการณ ในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม
และผูมีสวนไดเสีย ( Stakeholder ) ทุกกลุม ตามหลักบรรษัทภิบาล หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
แนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม จึงไดจัดทํา “นโยบายตอตานคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณอักษรขึ้น
เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ
1. หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปชั่น
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของและใหมีการ
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและ
ขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนด
ของกฎหมาย
2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตองไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ
กระทําอันเขาขายคอรรัปชั่น ที่เกี่ยวของกับบริษัทตองแจงใหผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
3. ผูกระทําคอรรัปชั่นจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกําหนด
และอาจไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
4. นโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ ใหครอบคลุมถึงกระบวนการในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต
การสรรหา การคั ด เลื อ ก การเลื่ อ นตํ าแหน ง งาน การฝ ก อบรม การประเมิ น ผล และการให ผ ลตอบแทน
โดยผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงาน เพื่อใหใชนโยบายนี้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
5. เพื่อใหการดําเนินงานในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงวาจะเกิดคอรรัปชั่นมีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติ กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องดังตอไปนี้
5.1 การให มอบ หรือรับมอบ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ใหปฏิบัติตามระเบียบของ
บริษัทโดยเครงครัด
5.2 การให หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยาโปรงใส และถูกตอง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ตองมั่นใจวา เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน
5.3 การดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจ การจัดซื้อจัดจาง หามใหหรือรับสินบนทุกชนิด
การติ ด ตอ งานของบริ ษัทจะต อ งเป น ไปอย างโปรง ใส ซื่อ สั ต ย ตรวจสอบได และอยู ภ ายใต ก ฎหมายและ
กฎเกณฑดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด ว ยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถและ
ประสบการณในตําแหนงผูบริหารระดับสูงจากองคกรตางๆจึงสามารถนําประสบการณความรูความสามารถ
มาพั ฒ นาและกํ าหนดนโยบายทิ ศ ทางการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและก อ ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนโดยคณะกรรมการของบริษัทจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
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และภาพรวมขององคกรตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของ
ฝายจัดการและประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนที่วางไว
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวา 5 ทาน
โดยมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะและตองไมนอยกวา 3 ทานซึ่งมีคุณสมบัติ
เปนไปตามกฎเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “กรรมการอิสระ”)
นอกจากนี้บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นไมนอยกวา 3 ทาน
เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมี สิ ท ธิ ห น า ที่ ต ามที่ ไ ด กํ าหนดไว ใ นอํ านาจหน าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบทั้ ง นี้ ก รรมการ
ตรวจสอบอยางนอย 1 ทานจะตองมีความรูและประสบการณดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการ
สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได
2. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการบริหารอยางนอย 3 ทาน โดยคณะกรรมการ
บริ ห ารมี ห น าที่ ค วบคุ ม การบริ ห ารงานของบริ ษัท ให เ ป น ไปตามนโยบายที่ ค ณะกรรมการบริ ษัท กํ าหนด
และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีกรรมการกํากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงอยางนอย 3 ทานโดยคณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง มีทําหนาที่ในการ
สนั บ สนุ น และดํ า เนิ น การให ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท เป น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล และอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน และการ
กํากับดูแลบริษัทที่ดี เพื่อกอใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคามีประสิทธิผล และสนับสนุนการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทกําหนดใหกรรมการของบริษัทปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยคณะกรรมการ
ตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนและตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริตและคํานึงถึง
ประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสําคัญทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทเปนผูกําหนดนโยบายเปาหมาย
การดําเนินธุรกิจแผนธุรกิจตลอดจนงบประมาณของบริษัทและกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไป
ตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม
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1)

การประชุมคณะกรรมการของบริษัท
- บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการบริษัทตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอ
ครั้งและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน การประชุมแตละครั้งจะตองกําหนดวาระในการ
ประชุมอยางชัดเจน และสงหนังสือนัดประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วันเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทได
มีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม รวมทั้งใหจดบันทึกรายงานการประชุมไวเปนลาย
ลั ก ษณ อั ก ษร และจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการบริ ษั ท พร อ มให
คณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
- การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบจะจั ด ให มี ก ารประชุ ม อย า งน อ ย
3 เดือนตอครั้ง
- การประชุมกรรมการชุดยอยอื่น อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง จะจัดใหมีการประชุมอยางนอย 1 เดือนตอครั้ง
2)

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทมีการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสมและ
เปนอัตราที่เพียงพอสําหรับการรักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพไว โดยไมมีการจายคาตอบแทนที่มาก
เกินควรและอยูในระดับที่สามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ป จ จั ย ที่ จ ะ นํ า ม า
พิจารณาประกอบดวย ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้การจาย
ค าตอบแทนของกรรมการจะต อ งผ านการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ในส วนของ
คาตอบแทนของผูบริหาร จะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวซึ่งจะพิจารณา
จากภาระหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และผลการปฏิ บั ติ ง านของผู บ ริ ห ารแต ล ะท า น ประกอบกั บ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัท
3)

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรม
และใหความรูแกผูที่เกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการกรรมการตรวจสอบ
ผูบริหารและเลขานุการบริษัทเพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องไดแกหลักสูตรของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
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ความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายภาพรวม
บริษัทฯมุงมั่นบริหารงานและดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียไดแก
ผูถือหุน ลูกคาคูคา พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบดาน เพื่อสรางความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจและสามารถ
บริหารกิจการใหเติบโตไดอยางมั่งคง เปนที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งสามารถสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบในการดําเนินธุรกิจที่มีตอผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
บริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯไดมีนโยบายในการดําเนินงานโดยมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคมดังตอไปนี้
วิสัยทัศน (Vision)
เปนผูนําในธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้สิน และบริหารหนี้ดอยคุณภาพดวยการดําเนินงานแบบ
มืออาชีพ และมีจริยธรรม
พันธกิจ (Mission)
มุงเนนการบริหารหนี้ดอยคุณภาพที่เปนเลิศ โดยการใหบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อชวยเหลือและปรับปรุง
สถานะของหนี้ดอยคุณภาพใหมีสถานะเปนปกติอยู และมุงเนนสรางความสัมพันธและดําเนินงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม ทั้งตอผูถือหุน คูคา ลูกคา คูแขง พนักงานและสังคม
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ไดกําหนดและเผยแพรขาวใหกับผูที่เกี่ยวของ รวมทั้ง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรับทราบ
เพื่อใหยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด ตามแนวปฏิบัติตอผูถือหุน ลูกคา พนักงาน เจาหนี้ คูคา คูแขงขันทางการคา
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม

การดําเนิ น งานและการจัดทํ ารายงานเพื่อให เปน ไปตามหลัก การบรรษัท ภิบ าล และ
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
บริ ษั ท ฯได ดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให เ ป น ไปตามหลั ก การบรรษั ท ภิ บ าล และความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
สิ่งแวดลอม เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามมาตรฐานสากลวาดวยความรับผิดชอบตอสังคม และแนว
ปฏิบัติที่ดีดาน การประกอบธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีสาระสําคัญดังนี้
 ดานบรรษัทภิบาล: นําแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งสอดคลอง
กับหลักการกํากับดูแลกิจการของ OECD โดยมีองคประกอบในการพิจารณาไดแก สิทธิของผูถือหุน,การปฏิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน, สิทธิของผูมีสวนไดเสีย, การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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 ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม : นําแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อ
สังคมตามหลักการซึ่งคณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน
ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดกําหนดไวมาใช เพื่อวางแผนกล
ยุทธและกําหนด แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ดังนี้
1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
 บริษัทฯไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติตอลูกคาทุกรายโดยมีการ
แจงเงื่อนไขใหรับทราบอยางชัดเจนและเงื่อนไขดังกลาวเปนเงื่อนไขที่เปนธรรมนอกจากนี้บริษัทฯยังมุงมั่นใน
การใหการบริการลูกคาและใหคําแนะนําชวยเหลือแกลูกคาดวยความสุภาพออนโยนพรอมรับฟงปญหาและ
แนะนําวิธีแกไขปญหาใหลูกคาโดยไมเปดเผยความลับของลูกคา
 บริษัทฯไดปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรมเสมอภาคไมเอารัดเอา
เปรียบโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการคาและ/หรือขอตกลงตามสัญญาที่ทํารวมกันอยางเครงครัดเพื่อพัฒนา
ความสัมพันธทางธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชนของทั้งสองฝาย
 การดําเนินธุรกิจ ของบริ ษัทฯจะต องบริห ารงานเพื่อใหธุ รกิจเติบ โตอยาง
ยั่ง ยื น และมั่ น คงภายใต ก ารดํ าเนิ นงานด วยความรอบคอบซื่อ สั ต ย สุ จริ ต และมีค วามเปน ธรรมตอ ผู มี ส วน
เกี่ยวของ
 บริษัทฯปฏิบัติตอคูแขงขันทางการคาอยางเปนธรรมไมกระทําการใดๆที่เปน
การโจมตีใหรายหรือทําลายชื่อเสียงของคูแขงขัน
2)

การตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
บริ ษัท ฯให ค วามสํ าคั ญ ในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น ทุ ก รู ป แบบโดยปลู ก
จิตสํานึกใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอรัปชั่นสรางคานิยมที่
ถูกตองและเพิ่มความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายโดยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
 ไมเสนอใหคาตอบแทนจายสินบนเรียกรองตกลงหรือรับสินบนจากบุคคล
อื่นหรือหนวยงานอื่นในทุกรูปแบบไมวาจะเปนการดําเนินการโดยทางตรงหรือทางออมเพื่อใหมีการตอบแทน
การปฏิบัติที่เอื้อประโยชนตอกันหรือหวังผลประโยชนเกี่ยวกับงานของบริษัทฯ
 ไมทําธุรกรรมโดยไมชอบธรรมซึ่งเกี่ยวของกับเจาหนาที่ภาครัฐบุคคลอื่น
หรือหนวยงานอื่นโดยทางตรงหรือทางออม
 พนัก งานที่ กระทําการทุ จริต ไม วาจะมี ตําแหนง หนาที่ใ ดจะมีก ารลงโทษ
ทุกกรณี โดยไมพิจารณาวาจํานวนเงินที่กระทําการทุจริตมากนอยเพียงใด
 บริษัทฯไดปลูกฝงและย้ําใหพนักงานทุกคนในองคกรตองมีความตระหนัก
ต อ งปฏิ บั ติ ห น าที่ ด วยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ไม แ สวงหาผลประโยชน จ ากตํ าแหน ง หน าที่ ข องตนเองหรื อ เอื้ อ
ประโยชนใดๆใหกับคนอื่นรวมถึงไดใหพนักงานไดรับทราบบทลงโทษอีกทั้งผลกระทบความเดือดรอนและ
ความเสียหายที่จะไดรับจากการกระทําการทุจริต
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3)

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯใหความสําคัญและเคารพสิทธิมนุษยชนและไมกระทําการใดที่เปนการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดๆทั้งทางตรงและทางออมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันไมวา
จะมีความแตกตางดานเชื้อชาติศาสนาเพศหรือดานสภาพรางกาย
4)

การปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม
บริษัทฯตระหนักดีวาการที่บริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจมาอยางตอเนื่องไดนั้นเกิด
จากความรวมมือรวมแรงรวมใจของพนักงานทุกคนทุกระดับซึ่งมีความมุงมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อให
ผลงานเป นไปตามเป าหมายที่ วางไวโดยบริษัทฯได กําหนดนโยบายเกี่ ยวกับ พนั กงานและไดถื อปฏิบั ติต อ
พนักงานทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรมดังนี้
 บริษัทฯใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรูความสามารถของพนักงาน
แตละคนและสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกันตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดลอมใน
การทํ างานโดยคํ านึ ง ถึง คุ ณ ภาพชี วิต และความปลอดภั ย ในการทํ างานอี ก ทั้ ง มี ก ารดู แ ลช วยเหลื อ และจั ด
สวัสดิการใหพนักงานอยางเหมาะสม
 บริษัทฯมีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯทุกตําแหนงและทุกระดับอยาง
ตอเนื่องเนนการจัดฝกอบรมและสัมมนาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูและชื่อเสียง
มาอบรมเพื่อใหพนักงานไดเกิดการเรียนรูพัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงานอยางตอเนื่อง
 บริษัทฯมีนโยบายสงเสริมพนักงานแตละระดับใหมีความเจริญกาวหนา
และสามารถเติบโตไปในองคกรอยางตอเนื่อง
 บริษัทฯเปด โอกาสให พนั กงานทุ กระดับ ได มีสวนร วมในการซักถามหรื อ
แสดงความคิดเห็นทั้งทางตรงและทางออมอันจะนํามาซึ่งประโยชนในการแกปญหารวมกัน
5)

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
 เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
ดังนั้นการสรางความพึงพอใจโดยมีความรับผิดชอบตอลูกคา จะสงผลใหธุรกิจประสบความสําเร็จกาวหนาและ
ยั่งยืนบริษัทฯจึงไดกําหนดใหพนักงานปฏิบัติตอลูกคา ดังนี้
 บริษัทฯ จะใหบริการอยางตรงไปตรงมาดวยความซื่อสัตยสุจริต และให
ขอมูลขององคกร และบริการอยางถูกตอง เพียงพอ เที่ยงตรง และปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของ
ผูบริโภคอยางเครงครัด
 บริษัทฯ จะยึดถือขอปฏิบัติทางสัญญาและเงื่อนไขที่เปนธรรม สนับสนุน
กระบวนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงการรับหรือใหสินบนทุกรูปแบบ เคารพตอสิทธิในทรัพยสิน หรือ
กรรมสิทธิ์ของคูคา ไมเอารัดเอาเปรียบตอคูคา และสงเสริมใหคูคาดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมรวมกันกับองคกร
 บริ ษัทฯเป ดโอกาสใหลู ก คาได รอ งเรีย นเรื่ อ งการบริ ก ารของพนั ก งานได
โดยตรงถึงบริษัททางโทรศัพทหมายเลข 02-5414145-46 หรือรองเรียนผานทางจดหมายแบบสอบถามที่บริษัท
สงถึงลูกคา
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6)

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ถึงแมวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯจะไมกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอมก็
ตามแต บ ริ ษั ท ฯก็ มี ค วามตระหนั ก และปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให พ นั ก งานให ค วามสํ า คั ญ และช ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษา
สิ่งแวดลอมโดยเริ่มจากสิ่งแวดลอมภายในบริษัทฯโดยบริษัทฯกําหนดใหมีการทํากิจกรรม 5 ส. เปนประจําทุกป
อีกทั้งมีควบคุมการใชอุปกรณสํานักงานภายใตงบประมาณที่ไดรับรณรงคใหมีการใชไฟฟาน้ําประปาอยาง
ประหยัดและลดการใชอุปกรณที่มีผลกอใหเกิดมลภาวะลดปริมาณการใชกระดาษโดยการนํากระดาษกลับมา
ใชใหมรวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบสื่อทางอีเล็กทรอนิกสมากขึ้น
7)

การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯไดมีนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมโดยมีการรวมพัฒนาชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยูดังนี้
สงเสริมแรงงานทองถิ่นใหมีโอกาสในการทํางานในองคกร
สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เปดเผยขอมูลการดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอชุมชนที่องคกรตั้งอยู
มีนโยบายหามพนักงานทุกระดับเกี่ยวของกับยาเสพติดทุกชนิดทั้งในฐานะผูคาและผูเสพ
โดยมีการตรวจสารเสพติดจากพนักงานปละ 1 ครั้ง ทั้งเพื่อปองกันมิใหพนักงานบริษัทสรางปญหาตอสังคม
โดยรวม

นโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-corruption Policy)
คํานิยามตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น การทุจริตคอรรัปชั่น (Corruption) ในที่นี้หมายถึงการละ
เว น การปฎิ บั ติ หรื อ การใช ตํ า แหน ง อํ า นาจหน า ที่ ที่ ไ ด ม า หรื อ การใช ท รั พ ย สิ น ที่ มี อ ยู ใ นทางมิ ช อบ
เพื่อผลประโยชนที่มิควรไดแหงตน หรือผูที่เกี่ยวของกับตน หรือการกระทําเพื่อมิใหบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ กระทํา
หรือละเวนการปฎิบัติหนาที่ อันจะนํามาซึ่งประโยชนที่มิควรไดแหงตน หรือผูที่เกี่ยวของกับตน โดยขัดตอ
ศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ดี อันจะนําไปสูความเสียหายตอประโยชนของผูอื่น ทั้งโดยทางตรง และทางออม
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กระทําการอันใดที่เปนการเกี่ยวของกับการทุจริต
คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม ตอตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ไมวาตนจะอยูในฐานะเปนผูรับ
ผู ใ ห หรื อ ผู เ สนอให ทั้ ง ที่ เ ป น ตั ว เงิ น และไม เ ป น ตั ว เงิ น โดยครอบคลุ ม ถึ ง ทุ ก ธุ ร กิ จ ในทุ ก ประเภท
และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้ อยางเครงครัด
สม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของระเบียบขอบังคับทางธุรกิจ และเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
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แนวทางการปฏิบัติ
1) กรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น และปฎิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
2)
พนักงานบริษัทฯ ไมพึงละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของ
กับ บริ ษัทฯทั้ ง นี้ ต องแจ ง ใหผู บั ง คั บ บัญ ชา หรือ บุ ค คลที่รั บ ผิ ด ชอบให ไ ดท ราบ และให ค วามร วมมือ ในการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัย หรือขอซักถามใหปรึกษาผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดใหทํา
หนาที่รับผิดชอบโดยผานชองทางตางๆ ตามที่กําหนดไว
3) บริษัทฯ จะใหความเปนธรรม และคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจงเรื่องคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของ
กับบริษัทฯโดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น
ตามที่บริษัทฯ กําหนดไว
4) ผูกระทําการทุจ ริตคอรรั ปชั่น เป นการกระทําผิด ตอข อบัง คับของบริษัทฯ ซึ่งจะต องไดรับ การ
พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไว นอกจากนั้น อาจพิจารณาโทษตามกฎหมายหากการ
กระทํานั้นผิดกฎหมาย
5) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรใหความรู และทําความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตอง
ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่นนี้
6) บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสราง และรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมองคกรที่ดี ตามหลักศีลธรรม และจริยธรรม
โดยยึดมั่นวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ไมอาจยอมรับได ไมวาจะเปนการกระทําทั้งทางตรง หรือทางออม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญและกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของบริษัทฯ
สามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายการปฏิบัติงานในแตละระดับ ทั้งดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน
ดานการรายงานรวมทั้งดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงได
มอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ ปฏิบัติหนาที่ในการทบทวนความ
เพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อยางสมํ่าเสมอ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจําป 2560 ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ซึ่งครอบคลุมในดานตางๆ 5 ดาน ไดแก องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตามและ
กํากั บดู แล คณะกรรมการเห็ นวา ระบบการควบคุม ภายในของบริ ษัท ฯ มี ความเพีย งพอและเหมาะสม
โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ
ควบคุมภายในในเรื่องติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ
จากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี
ความขั ด แย ง และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น อย า งเพี ย งพอแล ว สํ า หรั บ การควบคุ ม ภายในในหั ว ข อ อื่ น
คณะกรรมการเห็นวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวดังตอไปนี้
1) การควบคุมภายในองคกร
1.1) บริษัทฯ มีการจัดโครงสรางองคกร และการแบงแยกอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ (มีระบุ
ไวใน Organization Chart และ Job Description ) เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน
1.2) มีระเบียบปฏิบัติงานครอบคลุมในทุกระบบงาน
1.3) มีกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคคลากรที่เปนระบบ
1.4) มีระบบการจูงใจพนักงาน หากพนักงานปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว
2) การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานการบริหารความเสี่ยง โดยเนนทางดานความเสี่ยง
ทางด า นธุ ร กิ จ เช น การตลาด การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี เป น ต น โดยมี ห น ว ยงานตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไว
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3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.1) บริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติไวเปนลายลักษณอักษร
3.2) มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน
3.3) บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการที่ จ ะติ ด ตามให ก ารดํ าเนิ น งานของบริ ษัท เป น ไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของมีการเรียกประชุมพนักงาน เพื่อเนนใหเห็นถึงความสําคัญในการปฏิบัติตามกฏหมาย กฎระเบียบ
อยางเครงครัด
3.4) บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมโดยใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เพื่อควบคุมใหมีการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดไว
4) ระบบสารสนเทศ และการสื่อขอมูล
ระบบสารสนเทศและการสื่อขอมูลมีการกระจายทั่วทั้งองคกรในทุกระดับ ขอมูลและขาวสาร
ดังกลาวไดแก นโยบายขององคกร ระเบียบการปฏิบัติงาน การฝกอบรม การประชุม หนังสือเวียนและประกาศ
ตาง ๆ ซึ่งพนักงานสามารถสื่อขอมูลสําคัญไปยังผูบริหารงานเปนเอกสารหรือ e-mail ตามสายการบังคับบัญชา
เพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
5) ระบบการติดตามและกํากับดูแล
การติดตามและการกํากับดูแลงานภายในสวนงานจะมีหัวหนางานของฝายนั้นๆเปนผูกํากับดูแล
เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว คณะกรรมการเห็นวาในสวนการติดตามและกํากับ
ดูแล หัวหนางานของฝายนั้นๆควรจะมีมาตรการที่จะกํากับดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่ไดกําหนดไว
โดยเฉพาะการประเมินและตรวจสอบดวยตนเองเปนระยะ ๆ (Control Self Assessment)
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รายการระหวางกัน
ลักษณะของรายการระหวางกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอย กับบุคคลที่เกี่ยวของกัน มีรายละเอียดดังนี้
เงินลงทุนในสินทรัพยดอยคุณภาพ
ยอดคงคาง (ลานบาท)
ป 2560
ป 2559
24.69
24.69

- บริษัท พีบีแอล แมเนจเมนท จํากัด (PBM)
รวม
ความสัมพันธ
เปนการลงทุนในธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน โดยซื้อพอรตลูกหนี้มา
จาก PBM นายปริพล ธนสุกาญจน ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ PBM ถือหุนในจํานวนรอยละ 25 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวทั้งหมดของ PBM เปนกรรมการ และผูถือหุนของบริษัท โดยคณะกรรมการ
มีความเห็นวาเนื่องจากเห็นวาธุรกิจดังกลาวมีศักยภาพที่จะสรางรายไดใหกับบริษัทอยางตอเนื่อง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

- บริษัท พับบลิคลอว จํากัด (PBL)
รวม
รายไดและคาใชจาย
รายไดจากการบริการติดตามหนี้สิน
- บริษัท พีบีแอล แมเนจเมนท จํากัด (PBM)
- บริษัท ไว โฮลดิ้ง (888) จํากัด (WIH)
- บริษัท พับบลิคลอว จํากัด (PBL)
รวม

หนา 82

รายงานประจําป 2560

ยอดคงคาง (ลานบาท)
ป 2560
ป 2559
2.27
2.27

ยอดคงคาง (ลานบาท)
ป 2560
ป 2559
0.01
1.97
0.01
1.97

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
การทํารายการระหวางกันเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวาเปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และ
บริษัทไดรับและจายคาตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม เปนรายการที่ชวยเพิ่มสภาพคลองและปรับปรุงฐานะ
ทางการเงินของบริษัทใหดีขึ้นเพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาว
ขางตนเปนไปตามนโยบายการทําธุรกรรมระหวางกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกําหนด

มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทมีการกําหนดมาตรการในการเขาทํารายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
วา ผูบริหาร และ/หรือ ผูมีสวนไดเสีย จะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาว โดยบริษัท
ไดกําหนดใหการทํารายการที่มีลักษณะเงื่อนไขการคาทั่วไป ภายใตเงื่อนไขวา ธุรกรรมนั้นจะเปนธุรกรรมที่มี
ขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกันที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน โดย
การดําเนินธุรกรรมดังกลาวตองผานการอนุมัติจากบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทใหมี
อํานาจอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทตามแตกรณี
สํ า หรั บ การทํ า รายการอื่ น ซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น รายการธุ ร กิ จ ที่ มี เ งื่ อ นไขการค า ทั่ ว ไป บริ ษั ท จะจั ด ให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนของการเขาทํารายการ ความสมเหตุสมผล
และความเหมาะสมดานราคา ของรายการนั้น รวมถึงเงื่อนไขในการทํารายการที่คํานึงถึงประโยชนตอบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอใหบริษัทจางผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับรายการดังกลาว เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือบคณะกรรมการ
ของบริษัท และ/หรือ ผูถือหุน แลวแตกรณี
ทั้งนี้ บริษัท จะเปดเผยรายการดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัท และเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
ของบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะตองดูแลใหบริษัท ปฏิบัติใหเปนไป พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกี่ยวกับ การเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท หรือ บริษัทยอย ตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 83

หนา 84

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท

รายงานประจําป 2560

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)
ชื่อ-สกุล

1. นายนนทจิตร
ตุลยานนท

ตําแหนง

1/

 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการ

อายุ
(ป)
60

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม



M.A. Tarleton state
University, Texas,
U.S.A.

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
- ไมมี-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร
- ไมมี –

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
 2 มี.ค.-2560
ปจจุบัน

ตําแหนง

ชื่อบริษัท

 ประธานกรรมการบริษัท/  บริษัท เวนเจอร
กรรมการอิสระ
อินคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

หลักสูตรอบรมกรรมการ
 หลักสูตร DCP รุนที่ 1/2547
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร DAP รุนที่
139/2560 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ประเภทธุรกิจ
 บ ริ ห า ร ห นี้ ด อ ย
คุ ณ ภาพและบริ ก าร
ติ ด ตามหนี้ สิ น ให กั บ
ลู ก ค า สถาบั น รวมถึ ง
ลงทุนในบริษัทยอย

 พ.ศ.2553 –
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ
มกราคม 2561
อาวุโส สายงานบริหาร
ความเสี่ยง

 ธนาคาร แลนด แอนด  สถาบันทางการเงิน
เฮ า ส เพื่ อ รายย อ ย
จํากัด (มหาชน)

 พ.ศ.2548 –
พ.ศ.2557

 กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ

 บมจ.เมืองใหม กัตทรี

 พ.ศ.2543 –
ปจจุบัน

 กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ

 บมจ.เอพี (ไทยแลนด)

 ผลิ ต ภั ณ ฑ ย างแท ง
น้ํ า ย า ง ข น แ ล ะ
สกิมบล็อค
 อสังหาริมทรัพย

ชื่อ-สกุล

2. นายสักกะพงษ
บุญมี

ตําแหนง

3/

 รองประธาน
กรรมการบริษัท
 ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
 ประธาน
กรรมการบริหาร
 กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม

อายุ
(ป)
52

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
 พ.ศ. 2546-2547
ปริญญาโท รัฐประศาสน

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
- ไมมี -

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร
- ไมมี -

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

 บริษัท เวนเจอร
 รองประธานกรรมการ
อินคอรปอเรชั่น
บริษัท
จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
 ประธานกรรมการบริหาร
 กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม

 บริหารหนี้ดอย
คุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สินใหกับ
ลูกคาสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริษัทยอย

 พ.ศ. 2546ปจจุบัน

 กรรมการผูจัดการ

 บจก. อัญชนา
รีสอรท แอนด สปา

 รีสอรท และสปา

 พ.ศ. 2551ปจจุบัน

 กรรมการผูจัดการ

 บจก. อะนานัส เฮลท รี
สอรท แอนด สปา

 รีสอรท และสปา

 พ.ศ. 2557ปจจุบัน

 ผูพิพากษาสมทบ

 ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จังหวัด
นนทบุรี

 ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว

 พ.ศ. 2557 2558

 กรรมการบริหาร

 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ธีรภาดา รอยเอ็ด

 สถาบันการศึกษา

 พ.ศ. 2556 2560

 กรรมการบริหาร

 โรงเรียน อัสสัมชัญ
กรุงเทพฯ

 สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
 พ.ศ. 2528-2532
ปริญญาตรี การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรอบรมกรรมการ
 จะเขาอบรมหลักสูตร DAP
รุน 148/2561 ในวันที่ 18
มิ.ย. 2561 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ชื่อบริษัท

 ต.ค. 2560ปจจุบัน

ศาสตร จุฬาลงกรณ

(ABAC)

ตําแหนง

หนา 85

หนา 86

ชื่อ-สกุล

รายงานประจําป 2560

3. นายนนทวัชร
ธนสุวิวัฒน

ตําแหนง

 กรรมการบริษัท
 กรรมการผูมอี ํานาจ
ลงนาม

อายุ
(ป)
49

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม
 พ.ศ. 2537ปริญญาโท
สาขาการเงิน Western

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
4.61 (ณ วันที่
9 มี.ค.61)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร
- ไมมี -

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อบริษัท
 บริษัท เวนเจอร
อินคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

 พ.ศ.2558ปจจุบัน

 กรรมการบริษัท
 กรรมการผูมอี ํานาจ
ลงนาม

 พ.ศ.2558ปจจุบัน

 กรรมการบริษัท

 พ.ศ.25582559

 กรรมการผูจัดการ

 พ.ศ.25572558

 ผูบริหาร

 บริษัท พีบีแอล แมเนจ  ประกอบธุรกิจบริหาร
เมนท จํากัด
และติดตามหนี้ดอย
คุณภาพ

 พ.ศ. 25502558

 กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร/
ประธานเจาหนาที่
บริหาร/ผูชวยประธาน
เจาหนาที่บริหาร สาย
งานบัญชีและการเงิน

 บริษัท ณุศาศิริ จํากัด
(มหาชน) (เดิม บริษัท
อั่งเปา แอสเสส จํากัด
(มหาชน)

 ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย

 พ.ศ.2543ปจจุบัน

 กรรมการบริษัท/
กรรมการผูจัดการ

 บริษัท เวสตฟลด
จํากัด

 ประกอบธุรกิจผลิต
และจําหนาย
เครื่องประดับ

Michigan University, U.S.A
 พ.ศ. 2534 ปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตรอบรมกรรมการ
 หลักสูตร DAP รุน 16/2551
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทธุรกิจ

 บริษัท ไทยบริการ
อุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม จํากัด
(มหาชน)
 บริษัทเครดิตฟองซิเอร
เวิลด จํากัด

 บริหารหนี้ดอย
คุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สินใหกับ
ลูกคาสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริษัทยอย
 ประกอบธุรกิจ
รับเหมากอสราง

 ประกอบธุรกิจการเงิน

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

4. นายชะฤทธิ์
พงศอนุตรี

 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

61

 วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
 แพทยศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
 วุฒิบัตรแพทยผูชํานาญการ
เฉพาะทาง กรมการแพทย
(สาขาจิตเวชศาสตร)

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
16.07
(ณ วันที่ 9
มี.ค. 61)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร
- ไมมี -

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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 พ.ศ.2558 –
ปจจุบัน

 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม

 บริษัท เวนเจอร
อินคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

 บริหารหนี้ดอ ย
คุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สินใหกับ
ลูกคาสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริษัทยอย

 พ.ศ.2556–
ปจจุบัน

 ผูประกอบการ

 สถานพยาบาลเอ็ม.ดี.
คลีนิกเวชกิจ

 ก.พ. 2561 –
ปจจุบัน

 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม

 บริษัท เวนเจอร

 พ.ศ. 2560 –
ปจจุบัน

 กรรมการบริหาร

 บจก. อะนานัส เฮลท
รีสอรท แอนด สปา

 พ.ศ. 2553 –
ปจจุบัน

 กรรมการบริหาร

 บจก. YMH กอลฟ

 จําหนายไมกอลฟและ
อุปกรณกอลฟ

 พ.ศ. 2544 –
ปจจุบัน

 กรรมการบริหาร

 บจก.อัญชนา รีสอรท
แอนด สปา

 สอรท และ สปา

 คลินิกเวชกรรม

หลักสูตรอบรมกรรมการ
หลักสูตร DAP รุน 126/2559
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
5. นายจักรพันธุ
ปาจารย

5/

 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม
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 พ.ศ. 2530-2533
ปริญญาตรี สาขา
บริหารธุรกิจ เอกการตลาด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรอบรมกรรมการ
จะเขาอบรมหลักสูตร DAP
รุน 148/2561 ในวันที่ 18
มิ.ย. 2561 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

18.40
(ณ วันที่ 9
มี.ค.61)

- ไมมี -

อินคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

 บริหารหนี้ดอย
คุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สินใหกับ
ลูกคาสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริษัทยอย
 รีสอรท และ สปา

หนา 88

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

รายงานประจําป 2560
6. นายธีระชัย
สุริยพงษ

6/

 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผูจัดการ
 กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม
 เลขานุการบริษัท
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 พ.ศ. 2536 - 2538
Master of Business
Administration, St. Louis
University, USA
 พ.ศ. 2530 - 2534
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
สาขาการเงินและการ
ธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรอบรมกรรมการ
จะเขาอบรมหลักสูตร DAP
รุน 148/2561 ในวันที่ 18
มิ.ย. 2561 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

- ไมมี -

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร

- ไมมี -

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

 พ.ศ. 2540 –
ปจจุบัน

 กรรมการบริหาร

 โครงการ
คอนโดมิเนียม
พินทร-พันธุ

 อสังหาริมทรัพย

 พ.ศ. 2535 –
ปจจุบัน

 กรรมการบริหาร

 หางหุนสวนจํากัด ส.
วารีพัฒนา

 ผลิตน้ําแข็ง

 ก.พ. 2561 –
ปจจุบัน

 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผูจัดการ
 กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม
 เลขานุการบริษัท

 บริษัท เวนเจอร
อินคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

 บ ริ ห า ร ห นี้ ด อ ย
คุ ณ ภาพและบริ ก าร
ติ ด ตามหนี้ สิ น ให กั บ
ลูก ค า สถาบั น รวมถึ ง
ลงทุนในบริษัทยอย

 พ.ศ. 25592560

 รองกรรมการผูจัดการ
สายงานพัฒนาธุรกิจ

 บริษัท คอมเซเวน
จํากัด (มหาชน)

 จําหนายสินคาไอที

 พ.ศ. 25552558

 กรรมการผูจัดการ

 บริษัท มิตรนําพร
สตารซ จํากัด

 ผลิตสตารชมัน
สําปะหลัง

 พ.ศ. 25532554

 รองกรรมการผูจัดการ

 บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี
จํากัด

 ผลิตและจัดจําหนาย
สินคาที่ไดจากการ
แปรรูป แปงมัน
สําปะหลังดวย
เอนไซม

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

4/

7. นางฐิติภรณ
ศิลปรัศมี

 กรรมการบริษัท
 กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คาตอบแทน

อายุ
(ป)

66

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

 พ.ศ. 2547
ปริญญาโท สาขาธุรกิจ SME
ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 พ.ศ. 2518
ปริ ญ ญาตรี สาขาการเงิ น
ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

หนา 89

หลักสูตรอบรมกรรมการ
หลักสูตร DAP รุนที่
124/2559
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

- ไมมี -

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร

- ไมมี -

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

 พ.ศ. 25482552

 กรรมการผูจัดการ

 บริษัท ทริพเพิล
เอ พร็อมท จํากัด

 ขายสงคอมพิวเตอร
และซอฟตแวร
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องมือสื่อสาร

 พ.ศ. 25452547

 ผูจัดการทั่วไป

 บริษัท คอมเซเวน
จํากัด

 จําหนายสินคาไอที

 พ.ศ. 25422544

 ผูจัดการฝายการเงิน

 บริษัท เอบีบี (ประเทศ
ไทย) จํากัด

 ขายสงและผูผลิต
อุปกรณเครื่องใชไฟฟา

 พ.ศ. 25392542

 นักวิเคราะหอาวุโส

 บริษัท เอส ซี เอ็ม บี
จํากัด

 ที่ปรึกษาดานการ
บริหารจัดการเงิน

 ก.พ. 2561 –
ปจจุบัน

 กรรมการบริษัท
 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

 บริษัท เวนเจอร
อินคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

 พ.ศ. 2560 ปจจุบัน

 กรรมการผูจัดการ

 บริษัท แมค พาวเวอร
จํากัด

 บ ริ ห า ร ห นี้ ด อ ย
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ บ ริ ก า ร
ติ ด ต า ม ห นี้ สิ น ใ ห กั บ
ลู ก ค าส ถา บั น ร ว มถึ ง
ลงทุนในบริษัทยอย
 ธุรกิจพลังงาน

 7 ม.ค.59 ปจจุบัน

 กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

 บริษัท ยูบิส (เอเชีย)
จํากัด (มหาชน)

 ผลิตและจําหนายแลค
เกอรเคลือบกระปองและ
ยางยาแนวฝากระป อ ง
ใ ห กั บผู ผลิ ตก ร ะ ป อ ง
โลหะทั้ง ในประเทศและ
ตางประเทศ

หนา 90

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

รายงานประจําป 2560
2/

8. นายธีรธัช
โปษยานนท

 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจาณา
คาตอบแทน
 กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

60

 ปริญญาโท การตลาด
Oklahoma City University,
USA.

- ไมมี -

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร

- ไมมี -

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

 พ.ศ. 2559 ปจจุบัน

 ประธานบริษัท

 บริษัท คิดดี อินเตอร
เทรด (595) จํากัด

 นําเขา และ สงออก
สินคา Consumer
Product

 พ.ศ. 2553 ปจจุบัน

 ที่ปรึกษาบริษัท

 บริษัท เทเลอร
อินอัสตรี้ จํากัด

 ผลิตชิ้นสวนและ
อุปกรณเสริมอื่นๆ
สําหรับยานยนต

 พ.ศ. 2553

 ที่ปรึกษาบริษัท

 บริษัท ศิรวัฒน แลนด
จํากัด

 พัฒนาอสังหาริมทรัพย

 ผูจดั การสาขาอาวุโส

 ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)

 ธนาคารพาณิชย

 9 ส.ค. 60ปจจุบัน

หลักสูตรอบรมกรรมการ
 หลักสูตร DAP รุนที่ 31/2558
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตําแหนง

 พ.ศ. 2558ปจจุบัน

 ประธานกรรมการ
 บริษัท เวนเจอร
ตรวจสอบและ
อินคอรปอเรชั่น
กรรมการอิสระ
จํากัด (มหาชน)
 ประธานกรรมการสรรหา
และพิจาณาคาตอบแทน
 กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
 กรรมการอิสระ/
 บริษัท คิงสเมน ซี.
กรรมการตรวจสอบ/
เอ็ม.ที.ไอ.จํากัด
ประธานกรรมการบริหาร
(มหาชน)
ความเสี่ยง,กรรมการ
สรรหา คาตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล

 บริหารหนี้ดอย
คุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สินใหกับ
ลูกคาสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริษัทยอย

 อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง

ชื่อ-สกุล

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

9. นายวีระพล
หรือตระกูล

ตําแหนง

 กรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
 กรรมการสรรหา
และพิจาณา
คาตอบแทน
 กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

อายุ
(ป)

63

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

 พ.ศ. 2540 บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 พ.ศ. 2532 M.S.
Information Systems
DePaul Universityชิคาโก
อิลลินอยส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
 พ.ศ. 2521 นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หนา 91

หลักสูตรอบรม
 James Rosenfield: Two
Powerful New 1-Day
Seminars
 2435 Ray Jutkins: Direct
Marketing Workshop

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

- ไมมี -

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร

-ไมมี-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

 พ.ศ. 2550ปจจุบัน

 ที่ปรึกษาฝายบัญชีและ
การเงิน

 บริษัท ทรีแพค อิน
โนเวชั่น จํากัด

 ผลิตผลิตภัณฑ
คอนกรีตเพื่อใชในงาน
กอสราง

 พ.ศ. 2543ปจจุบัน

 อาจารยประจําวิชา

 มหาวิทยาลัย

 สถาบันการศึกษา

 พ.ศ. 25332550

 กรรมการและ
กรรมการบริหาร
ฝายบัญชีและการเงิน

 บริษัท เรพแพค
คอนสตัครชั่น จํากัด

 จําหนายวัสดุกอสราง
ชนิดพิเศษ ซึ่งนําเขา
จากตางประเทศ

 พ.ศ.2558ปจจุบัน

 กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
 กรรมการสรรหาและ
พิจาณาคาตอบแทน
 กรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง

 บริษัท เวนเจอร
อินคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

 บริหารหนี้ดอย
คุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สินใหกับ
ลูกคาสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริษัทยอย

 พ.ศ.2559ปจจุบัน

 เจาของกิจการ

 รัตนาคารแคร

 บริ การ ล าง ร ถคร บ
วงจร

 พ.ศ.2546พ.ศ.2556

 กรรมการผูจัดการ

 บริษัท แรพคอลลินส
(ประเทศไทย) จํากัด

 บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด า น
สรางความสัมพันธกับ
ลู ก ค า พั ฒ น า
ฐ า น ข อ มู ล แ ล ะ
วิเคราะหขอมูล

อัสสัมชัญ (ACBC)

หนา 92

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

รายงานประจําป 2560

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร

หลักสูตรอบรมกรรมการ
 หลักสูตร DAP ป 2559
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

10. นางเพ็ญนิภา
ทัพพะรังสี

 กรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
 กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
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 Roy C.Start High School
โตเลโด โอไฮโอ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
 Bachelor of Sciences,
New Hampshire College
ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ไมมี -

- ไมมี –

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

 พ.ศ.2540พ.ศ.2546

 ผูจัดการฝายการตลาด

 พ.ศ.2536พ.ศ.2540

 ผูอํานวยการบริหาร
งานลูกคา

 พ.ศ.2534พ.ศ.2536

 เจาหนาที่บริหารงาน
ลูกคาอาวุโส

 พ.ศ.2533พ.ศ.2534

 เจาหนาที่บริหารงาน
ลูกคา

 พ.ศ.2532พ.ศ.2533

 เจาหนาที่วิเคราะหระบบ

 พ.ศ.2522พ.ศ.2525

 ทนายความ

 พ.ศ.2559ปจจุบัน

 กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
 กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

 ต.ค.2557พ.ศ.2559

 ที่ปรึกษาอาวุโส

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

 บริษัท ริโซ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

 จัดจําหนาย
เครื่องพิมพสําเนา
ระบบดิจิตอล
 บริ ษั ท อิ น ทิ เ กรเต็ ด  บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด า น
คอมมูนิเคชั่น จํากัด
ประชาสัมพันธ ไดเร็ก
มารเก็ตติ้ง และ
สงเสริมการขาย
 บริษัท ฟารอิสท
 แผนกไดเร็ ก มาร เ ก็ ต
แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด
ติ้ ง แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม
การขาย
 บริษัท ซาซิแอนดซาซิ  บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด า น
ไดเร็ก จํากัด
ประชาสัมพันธ ไดเร็ก
ม า ร เ ก็ ต ติ้ ง แ ล ะ
สงเสริมการขาย
 บริษัท ปโตรเคมี
 พลังงาน
แหงชาติ จํากัด
(มหาชน)
 บริษัท พิพัทธ
 การประกันวินาศภัย
ประกันภัย จํากัด
 บ ริ ษั ท เ ว น เ จ อ ร  บ ริ ห า ร ห นี้ ด อ ย
คุ ณ ภาพและบริ ก าร
อินคอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)
ติ ด ตามหนี้ สิ น ให กั บ
ลู ก ค า สถาบั น รวมถึ ง
ลงทุนในบริษัทยอย
 ใหบริการดานโฆษณา
 บริ ษั ท ดรี ม ไลน ครี
และประชาสัมพันธ
เอชั่น จํากัด

ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

หลักสูตรอบรมกรรมการ

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

 หลักสูตร DAP รุนที่
128/2016 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
หลักสูตรอบรมอื่น ๆ
 หลักสูตร Set 50 Index
Futures โดย TFEX
 หลักสูตร Stock Index
Futures Applications
Usages
 หลักสูตรวิชาแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับตราสารอนุพันธ
(DRG) สถาบันพัฒนาความรู
ตลาดทุน
 หลั ก สู ต รความรู เ บื้ อ งต น
เกี่ ย วกั บ ตราสาร อนุ พั น ธ
สถาบั นพั ฒนาความรู ตลาด
ทุน
1/
2/

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

 ส.ค.2557พ.ศ.2557

 กรรมการอิสระ

 บริษัท เอแคป แอดไว
เซอรี่ จํากัด (มหาชน)

 ใ ห บ ริ ก า ร ด า น ที่
ปรึ ก ษาทางการเงิ น
และที่ ป รึ ก ษา ด า น
วาณิชธนกิจ

 พ.ศ.2547พ.ศ.2549

 กรรมการผูจัดการ

 บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ที  บริษัทหลักทรัพย
เอสอีซี จํากัด

 พ.ศ.2543พ.ศ.2546

 ผูชวยกรรมการผูจัดการ

 บริษัทหลักทรัพย เคจี
 บริษัทหลักทรัพย
ไอ จํากัด

 พ.ศ.2536พ.ศ.2541

 รองผูอํานวยการ

 บ ริ ษั ท เ งิ น ทุ น  บริษัทหลักทรัพย
หลั ก ทรั พ ย ไทยฟู จิ
จํากัด

ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 แทน นายศาวิณ เลาเศรษฐกุล

ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 แทน นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน
3/
4/
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5/

ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 แทน นายนิทัศน วัฒนกุล

ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 แทน นายอดุลย สุรวุฒิกุล

ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 แทน นายสมบัติ สุนันทพงษศักดิ์
6/

ไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 แทน นายอนุศักดิ์ มนตขลัง

รายงานการวิเคราะหของฝายจัดการ
คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
บริษัท บันทึกรายไดจากการบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน ในป 2560 จํานวน
25.3 ล า นบาท โดยเป น รายได จ ากบริ ก ารติ ด ตามหนี้ สิ น 23.0 ล า นบาทและรายได จ ากการบริ ห ารหนี้
ดอยคุณภาพ 2.3 ลานบาท ขณะที่บริษัทมีรายได ในป 2559 จํานวน 54.0 ลานบาท โดยเปนรายไดการบริหาร
หนี้ดอยคุณภาพจํานวน 30.0 ลานบาทและบริการติดตามหนี้สิน จํานวน 24.0 ลานบาท
กําไรขั้นตนของบริษัทในป 2560 เทากับจํานวน 4.6 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนที่ 18.18%
โดยที่กําไรขั้นตนของธุรกิจบริการติดตามหนี้สินเทากับ 7.45 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตน 29.40% และ
ขาดทุนขั้นตนของธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ 2.84 ลานบาท คิดเปนอัตราขาดทุนขั้นตน 2.84 %
บริษัท มีลูกหนี้การคาทั้งสิ้น 9.32 ลานบาท เปนลูกหนี้กิจการอื่น
บริษัทมีลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพลดลงทั้งสิ้น 27.44 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการซื้อ
เพิ่ม 4.65 ลานบาท จากการรับรูรายไดดอกเบี้ย 2.35 ลานบาท และลดลงจากการขายจํานวน 2.45 ลานบาท ลดลง
จากการรับชําระหนี้ 5.08 ลานบาท และการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สูญและสํารองการดอยคาจํานวน 27.11 ลานบาท
บริษัท มีเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน เปนเงินสดฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําจํานวน
15.40 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.25 ตอป บริษัทใชเปนเงินวางประกันการขอทุเลาการเสียอากร
กับกรมสรรพากร
บริษัท มีเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 1.60 ลานบาท เกิดจากการลงทุนในบริษัท เอนี่เพย จํากัด
บริษัท มีเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 30.00 ลานบาท เกิดจากการลงทุนใน บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด
บริษัท มีสินทรัพยหมุนเวียนเปนจํานวนเงิน 17.91 ลานบาท เทียบกับปกอน 50.69 ลานบาท ลดลง
32.78 ลานบาท บริษัท มีเงินสดในมือลดลง 12.48 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนในบริษัทรวม
บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2560 จํานวน 59.04 ลานบาท ลดจาก 64.06 ลานบาท
ในป 2559 คิดเปน รอยละ 7.84 คาใชจายในป 2559 เปนคาใชจายในธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและ
ธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้สินเปนสวนใหญ
บริษัทมีกําไรขั้นตนจากการดําเนินงานจํานวน 4.60 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไร 18.18%
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บริ ษัท ตั้ง สํารองจากบริห ารพอร ทลู ก หนี้ ดอ ยคุ ณภาพ 2 รายการคือ ตั้ งค าเผื่ อสํ ารองหนี้สู ญรายได
ดอกเบี้ยคางรับจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ จํานวน (1.93) ลานบาท และตั้งสํารองการดอยคา
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 29.05 ลานบาท
บริษัทบันทึกขาดทุนสุทธิในป 2560 จํานวน 54.50 ลานบาท
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
1. สินทรัพยหมุนเวียน
บริ ษัท มี สิ น ทรั พ ย ห มุ น เวีย นเป น จํ านวนเงิ น 17.91 ล านบาท เที ย บกั บ ป ก อ น 50.69
ลานบาท ลดลง 32.78 ลานบาท บริษัทมีเงินสดในมือลดลง 12.49 ลานบาท เนื่องจากการลงทุนในบริษัทยอย
จํานวน 4.16 ลานบาท บริษัทรวมจํานวน 1.6 ลานบาท และการดําเนินการอื่น
2. ลูกหนี้การคา จํานวน 9.32 ลานบาท เปนลูกหนี้จากธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้
3. ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ลดลงจากป 2559 ทั้งสิ้น 27.44 ลานบาท เกิดจากการปรับปรุงการรับรูดอกเบี้ยคางรับ
ระหวางปและการตั้งสํารองหนี้สูญและสํารองการดอยคาระหวางป
4. คุณภาพของสินทรัพย
บริ ษั ท ตั้ ง สํ า รองด อ ยค า ลู ก หนี้ เ งิ น ให กู ยื ม จากการซื้ อ ลู ก หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพ จํ า นวน
29.05 ลานบาท
สภาพคลอง
1. กระแสเงินสดในป 2560 กิจการมีกระแสเงินสดใชไปจากการดําเนินงานจํานวน (12.49)
ลานบาท ป 2559 จํานวน (29.59) ลานบาท สงผลใหกิจการมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ
จํานวน 0.67 ลานบาท ป 2559 จํานวน 13.16 ลานบาท รายการสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางปประกอบดวย
การรับรูรายไดจากการบริการติดตามหนี้สินจํานวน 22.98 ลานบาท การตั้งสํารองดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจาก
การซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 29.05 ลานบาท และการลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 4.16 ลานบาท
2. อัตราสวนสภาพคลอ ง เปรีย บเทียบป 2558 ถึง ป 2560 เปน 13.51 5.72 และ 0.70
ตามลําดับ อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเปน 15.11 3.16 และ 0.47 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดเปน
(6.21) (2.68) และ (0.30) ตามลําดับ
รายจายลงทุน
ในรอบป 2560 มี การลงทุน บริษัทยอย จํานวน 4.16 ลานบาท และลงทุนในบริษัทรวม
1.6 ลานบาท

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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แหลงที่มาของเงินทุน
ในป 2560 บริษัท ไมไดจัดหาแหลงเงินทุนเพิ่มเงินทุนที่ใชในการดําเนินงานมาจากการประกอบ
ธุรกิจและจากการกูยืมกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
จากการที่บริษัทไดเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจจากธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนอีเลคทรอนิคส มาเปน
ธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน ทําใหบริษัทมีการเพิ่มเติมนโยบายบัญชี ใหสอดคลอง
กับธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ ดังนี้
1

ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพเปนเงินลงทุนซึ่งกลุมกิจการรับซื้อลดลูกหนี้ดอย
คุณภาพจากสถาบันการเงินและบริษัทใหบริการสินเชื่อ โดยการประมูลซื้อเพื่อดําเนินการติดตามเรียกเก็บหนี้
ซึ่งตามสัญญาซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพดังกลาว กลุมกิจการไมมีสิทธิไลเบี้ยจากผูขายหนี้ในกรณีที่กลุมกิจการ
เรียกเก็บเงินไมได เงินลงทุนในลูกหนี้ดังกลาว แสดงในราคาทุนที่จายซื้อสุทธิจากจํานวนที่ตัดเปนตนทุนและคา
เผื่อการดอยคา (ถามี) กลุมกิจการจะบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้เมื่อพบวา ประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับเมื่อคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันต่ํากวามูลคาตามบัญชี
2

การรับรูรายไดและคาใชจาย
ก) รายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กลุมกิจการรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพตาม
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (อัตราผลตอบแทนในการเก็บหนี้ทคี่ าดวาจะไดรับ) คูณกับลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อ
ลูกหนี้ดอยคุณภาพคงเหลือ หรือเทากับเงินสดที่เก็บไดจริงแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา หากเงินสดที่เก็บไดจริง
สูงกวารายไดที่คํานวณได สวนที่เหลือจะนําไปตัดจําหนายมูลคาเงินลงทุนในสินทรัพยดอยคุณภาพแตละงวด
ในกรณีที่เงินลงทุนถูกตัดจําหนายหมดแลว กลุมกิจการจะรับรูกระแสเงินสดรับที่ไดจากการเก็บหนี้ดังกลาวเปน
รายไดทั้ งจํ านวน และจะรับ รูร ายการขาดทุ นจากการดอ ยค าของลู กหนี้เ งิน ใหกู ยืม จากการซื้ อลู กหนี้ด อ ย
คุณภาพดังกลาวทันที เมื่อมีหลักฐานอยางนาเชื่อถือวาประมาณการกระแสเงินสดลดลงอยางมีสาระสําคัญ
ข) รายไดจากการบริการติดตามหนี้สิน
รายไดจ ากการบริการติด ตามหนี้สิ นและบริ การอื่น รับรูเมื่อ ไดใหบริ การแกลู กคาแล ว
ตามอัตราที่ตกลงกัน
ค) รายไดและคาใชจายอื่น
รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดขึ้น
ดอกเบี้ยจายจากการกูยืมรับรูเปนคาใชจายตามเกณฑคงคางตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
เงินกูยืม
รายไดและคาใชจายอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
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ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ
การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยู
บนพื้นฐานของประสบการณในอดีตและปจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามี
เหตุผลในสถานการณขณะนั้น
กลุมกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใชขอสมมติฐานที่เกี่ยวของกับเหตุการณในอนาคต
ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไมตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณทางการบัญชีที่สําคัญและขอสมมติฐาน
ที่มีความเสี่ยงอยางเปนสาระสําคัญที่อาจเปนเหตุใหเกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินใน
รอบระยะเวลาบัญชีหนามีดังนี้
(ก)

คาเผื่อการดอยคาของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กลุ ม กิ จ การประเมิ น ค า เผื่ อ การด อ ยค า ของลู ก หนี้ เ งิ น ให กู ยื ม จากการซื้ อ ลู ก หนี้ ด อ ย
คุณภาพเมื่อพบวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของทรัพยสินมีมูลคาลดลงกวามูลคาตามบัญชี ฝายบริหารไดใช
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอยคาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินที่คาดวาจะเก็บไดและ
ระยะเวลาการเก็บหนี้ อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอคาเผื่อการ
ดอยคาได ดังนั้น การปรับปรุงคาเผื่อการดอยคาอาจมีขึ้นในอนาคต
(ข)

การรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กลุมกิจการรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพโดย
คํานวณจากอัตราผลตอบแทนที่แทจริงที่คํานวณจากกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับชําระจากลูกหนี้ที่ซื้อมาคูณ
ดวยมูลคาของลูกหนี้คงเหลือตามราคาทุนคงเหลือ
(ค)

ประมาณการกระแสเงิ น สดรั บ จากลู ก หนี้ เ งิ น ให กู ยื ม จากการซื้ อ ลู ก หนี้ ด อ ย
คุณภาพ
กลุมกิจการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตสําหรับลูกหนี้เงินให
กูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพขึ้นอยูกับคุณภาพ ชนิด และอายุของหนี้ และอางอิงกับสถิติการเก็บหนี้ใน
อดีตทั้งหมด โดยยอดรวมของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตของทั้งหมดจะตองไมเกิน
กวาการประมาณการกระแสเงินสดที่ผูบริหารไดคาดคะเนไวตั้งแตประมูลซื้อโครงการมา
1. รายไดจากการใหบริการและรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการ
ซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
บริษัท รับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
2.35 ลานบาท ลดลงจากป 2559 จํานวน 27.70 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทปรับการบันทึกการรับรู
รายไดดอกเบี้ยและลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพลดลงจากปกอน
บริ ษัท มี รายได จ ากการใหบ ริ การติด ตามหนี้สิ น 22.97 ล านบาท ลดลงจากป
2559 จํานวน 1.0 ลานบาท

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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2.

รายไดอื่นๆ
บริ ษั ท รั บ รู ร ายได อื่ น ในป 2560 จํ า นวน 0.61 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2559
จํานวน 0.28 ลานบาท เนื่องจากในป 2560 บริษัทรับรูรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
ค้ําประกัน
3.

ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนการใหบริการ
ตนทุนบริการของป 2560 เปนจํานวนเงิน 20.72 ลานบาท คิดเปน 81.82% ของ
รายไดทั้งหมดของบริษัท เพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 3.78 ลานบาท เนื่องจากในป 2560 บริษัท มีนโยบาย
ในการดําเนินคดีกับลูกหนี้ดอยคุณภาพ ทําใหคาใชจายจากการฟองคดีเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา อีกทั้งบริษัท
มีการรับงานดานบริการติดตามหนี้เพิ่มขึ้นหลายงาน ทําใหมีคาใชจายดานบุคลากรเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
คาใชจายในการบริหาร
บริ ษั ท มี ค า ใช จ า ยในการบริ ห ารป 2560 เป น จํ า นวนเงิ น 59.43 ล า นบาท
เทียบกับป 2559 เปนจํานวนเงิน 64.06 ลานบาท ต่ํากวาป 2559 เปนจํานวนเงิน 4.64 ลานบาท เปนผลมาจาก
บริษัทมีนโยบายควบคุมคาใชจายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.

ขาดทุน
บริษัท มีขาดทุนจากการดําเนินงานจํานวน 54.50 ลานบาท เทียบกับป 2559
บริษัทมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานจํานวน 26.6 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากปรับการบันทึกการรับรูรายได
ดอกเบี้ยลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้จํานวน 1.93 ลานบาท และตั้งสํารองการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืม
จากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 29.05 ลานบาท
5. อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
บริ ษั ท ไม มี ก ารประกาศจ า ยเงิ น ป น ผลสํ า หรั บ ผลการดํ าเนิ น งานรอบป 2560
เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสุทธิ 54.50 ลานบาท

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลตอการดําเนินงาน
ในป 2560 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป สงผลใหสินเชื่อขยายตัวในอัตรา
ที่ชะลอลง และคุณภาพสินเชื่อดอยลงอยางตอเนื่อง โดยสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได(Non-Performing Loan :
NPL) มียอดคงคาง 429 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 เทากับ 43.4 พันลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นคิดเปนรอย
ละ 11.25 และคาดวาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาจนถึงป 2561 ทําใหบริษัทมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการ
เข า ถึ ง ข อ มู ล หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพที่ มี ค วามหลากหลายและคั ด เลื อ กลู ก หนี้ ใ ห ส อดคล อ งกั บ นโยบายและ
วัตถุประสงคของบริษัท
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ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน
(1)

คุณภาพของลูกหนี้ การวิเคราะหอายุของลูกหนี้ การตั้งสํารองและความเพียงพอของคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในป 2560 บริ ษัท มี ลู ก หนี้ ก ารค าจํ านวน 9.57 ล านบาท ซึ่ ง เป น หนี้ ที่ เ กิ ด เป น หนี้ ที่ เ กิ ด จาก
ใหบริการติดตามเรงรัดหนี้สิน ซึ่งยังไมถึงกําหนดชําระจํานวน 1.53 ลานบาท เกินกําหนดชําระไมเกิน 180 วัน
จํานวน 6.44 ลานบาท เกินกําหนดชําระไมเกิน 365 วันจํานวน 1.59 ลานบาท และเกินกําหนดชําระมากกวา
365 วันจํานวน 0.01 ลานบาท มีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 0.25 ลานบาท
(2)

สินคาคงเหลือ และการเสื่อมสภาพหรือลาสมัย
- ไมมี –

(3)

เงินลงทุน คาความนิยม และการดอยคา
บริษัทมีเงินลงทุนในสินทรัพยดอยคุณภาพ และประมาณการกระแสเงินสดจากการรับชําระ
ในอนาคต ณ สิ้นป 2560 เทากับ 23.60 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยมูลคากอนการตั้งสํารอง 83.84 ลานบาท
และการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สูญและสํารองการดอยคารวม 60.24 ลานบาท

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน
(1)

แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสรางเงินทุนตามงบการเงิน ประกอบดวยหนี้สินจํานวน 37.87
ลานบาท และสวนของผูถือหุนจํานวน 35.90 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ
1.05 เทา โดยองคประกอบของแหลงเงินทุนดานหนี้สิน ไดแก เงินกูยืมระยะสั้นคิดเปนสัดสวนรอยละ 11.97
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นรอยละ 19.97 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันรอยละ 32.61 หนี้สิน
หมุนเวียนอื่นรอยละ 1.94 หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินรอยละ 6.99 ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน
รอยละ 0.29 และประมาณการหนี้สนิ ระยะยาวรอยละ 26.24
(2)

รายจายลงทุน
ในระหวางป 2560 บริษัท ไดมีการลงทุนในบริษัทยอยของบริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด ซึ่งถือ
เปนบริษัทยอยของบริษัท จํานวน 4.16 ลานบาท และลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 1.6 ลานบาท

ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต
ปจจัยที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ ไดแก ปริมาณมูลหนี้ที่
ในระบบเศรษฐกิจ และสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ เปนตัวบงชี้ถึงระดับปริมาณหนี้ดอยคุณภาพ
ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง 2 ปจจัยไดรับอิทธิพลมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
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1) ปริมาณมูลหนี้ที่อยูในระบบเศรษฐกิจ จะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจอยู
ในชวงเติบโต ย อมทําให ปริมาณมู ลหนี้ในระบบมีม ากขึ้น ซึ่ งจะสงผลใหปริม าณหนี้ดอ ยคุณภาพในระบบ
เศรษฐกิจมีจํานวนมากขึ้น
2) สัดสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ จะแปรผันตามอัตราสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบ
ซึ่งเปนคาผกผันตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงถดถอย อัตราสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบ
จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบ
ดัง นั้ น อุ ต สาหกรรมเร ง รั ด หนี้ มี ก ารเติ บ โตอย างมากในช วงเศรษฐกิ จตกต่ํ าเนื่ อ งจากอั ต ราส วนหนี้
ดอยคุณภาพ ในระบบจะเพิ่มขึ้น
อย า งไรก็ ต าม แม ว า จะมี ผ ลกระทบจากป จ จั ย ดั ง กล า ว บริ ษั ท ฯมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ส ามารถแข ง ขั น ได
คือมีระดับเงินทุนที่เพียงพอ มีความสามารถและประสบการณในการพิจารณาและกําหนดราคาซื้อหนี้ ซึ่งคาด
วาสถาบันตางๆจะยังคงจําหนายหนี้สินดอยคุณภาพใหแกบุคคลภายนอก เนื่องจากปริมาณยอดคงคางสินเชื่อ
ในระบบธนาคารพาณิชยยังเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องและผูขาย ยังมีความตองการลดตนทุนในการติดตามหนี้
และลดสัดสวนหนี้สงสัยจะสูญลง สําหรับการใหบริ การติดตามหนี้สิน บริษัทฯจะเนนคุณภาพ มาตรฐาน
ระบบในการติดตามที่ดี และมีผลงานเปนที่ยอมรับของผูวาจาง จึงคาดวาจะไดรับการมอบหมายงานจาก
ผูวาจางอยางตอเนื่อง
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมของบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (บริษัท) และบริษัทยอย (กลุมกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุมกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการ
ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินทีต่ รวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดวย
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกัน
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของ
ผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุม
กิจการและบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณ
อื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนือ่ ง
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของกลุมกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2560 โดยระบุวากลุมกิจการมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบและมีผลขาดทุนตอเนื่อง ปจจัยดังกลาวตลอดจนเรื่องอื่นที่กลาวถึง
ใน หมายเหตุ ข อ 2แสดงให เห็ นว ามี ความไม แน นอนที่ มี สาระสํ าคั ญซึ่ งอาจเป นเหตุ ให เกิ ดข อสงสั ยอย างมี นั ยสํ าคั ญเกี่ ยวกั บ
ความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่องของกลุมกิจการ ทั้งนี้ความเห็นของขาพเจาไมไดเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
นอกจากเรื่องที่กลาวไวในวรรคความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง ขาพเจาไดกําหนดเรื่องที่จะกลาว
ตอไปนี้เปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของขาพเจา
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
การดอยคาของมูลคาทางบัญชีของลูกหนีเ้ งินใหกูยืมจาก
การซื้อลูกหนี้ดอ ยคุณภาพ

วิธีการตรวจสอบ

อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 11 เรื่องลูกหนี้เงินให
กูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อ
ลูกหนี้ดอยคุณภาพมีมูลคาทางบัญชีจํานวน 23.60 ลานบาท
ซึ่งเปนมูลคาหลังหักคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยที่บันทึกไว
จํานวน 29.05 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 32 ของสินทรัพย
รวม ผูบริหารประเมินการดอยคาในมูลคาทางบัญชีของแตละ
พอรตลูกหนี้ดอยคุณภาพโดยเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนกับมูลคาทางบัญชีของแตละพอรตลูกหนี้ มูลคาที่คาด
วาจะไดรับคืนคํานวณจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับชําระจาก
ลู ก หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพในอนาคตคิ ด ลดด ว ยอั ต ราดอกเบี้ ย ใน
ตลาด ผลขาดทุ น จากการด อ ยค า จะถู ก บั น ทึ ก ในงบกํ า ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมูลคาปจจุบันสุทธิมีจํานวนนอยกวามูลคา
ทางบัญชีตามที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่
3.6
ขาพเจาใหความสําคัญในยอดคงเหลือดังกลาว เพราะลูกหนี้
เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพเปนยอดสินทรัพยที่
ใหญที่สุดในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และในการประเมิน
การดอยคานั้นตองใชดุลยพินิจของผูบริหารอยางมีนัยสําคัญ
ในการประมาณการระยะเวลาในการรับชําระหนี้ กระแสเงินสด
ที่คาดวาจะไดรับในอนาคต ขอสมมติฐานที่สําคัญที่ใชในการ
คํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของลูกหนี้เงินใหกูยืมจาก
การซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ ไดแก จํานวนเงินที่คาดวาจะเก็บได
อัตราคิดลดและระยะเวลาการเก็บหนี้
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ขาพเจาไดสอบถามผูบริหารเพื่อทําความเขาใจหลักเกณฑที่ใชใน
การวัดมูลคาของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ขาพเจาประเมินวิธีการและขอมูลที่ใชในการประมาณการระยะเวลา
ในการรับชําระหนี้และกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
ขาพเจาทดสอบความเหมาะสมของของขอมูลและสมมติฐานที่ใชใน
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของแตละพอรตลูกหนี้ดอย
คุณภาพ ดังนี้

 สุมตรวจเอกสารการรับชําระเงินจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจาก
การซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพเพื่อประเมินขอมูลประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
 ตรวจประมาณการระยะเวลาในการรั บ ชํ า ระหนี้ โ ดย
เทียบเคียงกับเกณฑที่ใชในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 ประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดโดยเทียบเคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด
 ทดสอบการคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของลูกหนี้เงิน
ใหกยู ืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
จากการทดสอบขางตน ขาพเจาพบวาการประมาณการของผูบริหาร
และดุลยพินิจเกี่ยวกับการประเมินการดอยคาของลูกหนี้เงินใหกูยืม
จากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพนั้นมีความสมเหตุสมผล

ขอมูลอืน่
กรรมการเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ขาพเจาคาดวาขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันที่ใน
รายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่น และขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอานและพิจารณาวาขอมูล
อื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือ
ปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองสื่อสาร
เรื่องดังกลาวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้ โดยถูกตองตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมกิจการและบริษัท
ในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการ
ดําเนินงานตอเนื่อง เวนแตกรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมกิจการและบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงาน
ตอเนื่องตอไปได
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ชวยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมกิจการและ
บริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แตไมไดเปนการ
รับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มี
อยู ไ ด เ สมอไป ข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข อ ผิ ด พลาด และถื อ ว า มี ส าระสํ า คั ญ เมื่ อ คาดการณ อ ย า ง
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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สมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง












ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น
และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบ
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตาม
ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมกิจการและบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ไดรับ และประเมินวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมี
นัยสําคัญตอความสามารถของกลุมกิจการและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอน
ที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยที่เกี่ยวของในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของ
ขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือ
สถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมกิจการและบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร
หรือไม
ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ มกิ จการเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ข าพเจ ารั บผิดชอบต อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมกิจการ ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆที่สําคัญรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ และขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวาง
การตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกคณะกรรมการตรวจสอบวา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและ
ไดสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
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จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชี
เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณา
วาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
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บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

8
10

674,709
9,653,009

13,159,916
4,617,052

413,375
7,551,938

8,047,627
5,211,754

11

5,792,832

16,339,543

4,678,053

14,636,228

12

-

14,208,300

-

14,208,300

1,786,095

2,363,089

1,600,784

2,351,571

17,906,645

50,687,900

14,244,150

44,455,480

หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุ นเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ที่ถึงกํา หนดชํา ระภายในหนึ่งป
เงินลงทุนระยะยาวที่ถึงกํา หนดภายในหนึ่งป
สินทรัพยหมุนเวี ยนอื่น
รวมสินทรัพยหมุ นเวียน
สินทรัพยไม หมุ นเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน

9

15,404,882

-

15,404,882

-

ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ

11

17,809,608

34,701,699

14,332,040

28,772,688

เงินลงทุนระยะยาว

12

60,500

73,000

60,500

73,000

เงินลงทุนในบริษ ัทรวม

13

1,600,000

-

-

-

เงินลงทุนในบริษ ัทยอย

13

-

-

16,629,544

30,000,000

สว นปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ

14

10,867,628

8,076,778

421,157

206,280

สินทรัพยไมมีตัวตน

15

8,152,268

6,937,952

29,995

-

1,972,665

5,989,947

1,191,495

5,939,907

รวมสินทรัพยไม หมุ นเวียน

55,867,551

55,779,376

48,069,613

64,991,875

รวมสินทรัพย

73,774,196

106,467,276

62,313,763

109,447,355

สินทรัพยไมหมุนเวี ยนอื่น

กรรมการ _____________________________________ กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสว นหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

หนี้สินและสวนของเจา ของ
หนี้สินหมุ นเวียน
เงินกูยืมระยะสั้น

17

4,532,945

-

-

-

เจาหนี้การคา และเจา หนี้อื่น

18

7,563,121

5,727,778

10,432,778

4,434,973

17,25 ง)

12,351,000

-

5,621,000

-

480,736

-

-

-

733,824

650,373

198,335

632,362

25,661,626

6,378,151

16,252,113

5,067,335

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินภายใตสัญญาเชา การเงิน
สว นที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป

17

หนี้สินหมุนเวี ยนอื่น
รวมหนี้สินหมุ นเวียน
หนี้สินไม หมุ นเวียน
หนี้สินภายใตสัญญาเชา การเงิน

17

2,165,407

-

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

19

110,217

656,733

72,101

656,733

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

20

9,936,256

9,936,256

9,936,256

9,936,256

รวมหนี้สินไม หมุ นเวียน

12,211,880

10,592,989

10,008,357

10,592,989

รวมหนี้สิน

37,873,506

16,971,140

26,260,470

15,660,324

187,698,636

187,698,636

187,698,636

187,698,636

174,286,636

174,286,636

174,286,636

174,286,636

(138,356,773)

(84,773,565)

(138,203,843)

(80,482,605)

(29,500)

(17,000)

(29,500)

(17,000)

35,900,363

89,496,071

36,053,293

93,787,031

327

65

-

-

รวมสวนของเจาของ

35,900,690

89,496,136

36,053,293

93,787,031

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

73,774,196

106,467,276

62,313,763

109,447,355

สวนของเจา ของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 670,352,273 หุน
มูลคาหุนละ 0.28 บาท

21

ทุนออกจําหนา ยและชําระแลว
หุนสามัญ 622,452,273 หุน
มูลคาหุนละ 0.28 บาท
ขาดทุนสะสม
องคประกอบอื่นของสว นของเจาของ
รวมสวนของผูเปนเจา ของของบริษ ัทใหญ
สว นไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสว นหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 107

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

2,353,587
22,975,838

30,055,399
23,980,984

1,616,507
13,098,132

29,887,769
23,980,984

25,329,425

54,036,383

14,714,639

53,868,753

ตนทุนการจัดเก็บหนี้จ ากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้
ตนทุนการบริการติดตามหนี้สิน

(5,196,892)
(15,527,917)

(3,446,196)
(13,496,443)

(2,904,343)
(10,267,893)

(2,852,696)
(13,496,443)

รวมตนทุน

(20,724,809)

(16,942,639)

(13,172,236)

(16,349,139)

กํา ไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจ ายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน

4,604,616
612,286
(59,426,909)
(194,576)

37,093,744
335,608
(64,065,031)
-

1,542,403
604,216
(60,789,163)
-

37,519,614
260,192
(60,124,520)
-

ขาดทุนก อ นภาษีเงินได
คาใชจ ายภาษีเงินได

(54,404,583)
(99,947)

(26,635,679)
-

(58,642,544)
-

(22,344,714)
-

(54,504,530)

(26,635,679)

(58,642,544)

(22,344,714)

หมายเหตุ
รายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้
รายไดจากการบริการติดตามหนี้สิน

11

รวมรายได

24

ขาดทุนสํา หรับป
กํา ไรเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมไปยังกํา ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลั ง
การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงาน

19

921,306

-

921,306

-

(12,500)

19,500

(12,500)

19,500

908,806

19,500

908,806

19,500

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํา หรับป

(53,595,724)

(26,616,179)

(57,733,738)

(22,325,214)

การแบงปนขาดทุน
สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

(54,504,514)
(16)

(26,635,674)
(5)

(58,642,544)
-

(22,344,714)
-

(54,504,530)

(26,635,679)

(58,642,544)

(22,344,714)

(53,595,708)
(16)

(26,616,174)
(5)

(57,733,738)
-

(22,325,214)
-

(53,595,724)

(26,616,179)

(57,733,738)

(22,325,214)

(0.088)

(0.043)

(0.094)

(0.036)

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมไปยังกํา ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลั ง
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาของเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

การแบงปนขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

23

ขาดทุนตอ หุน
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนา 108

รายงานประจําป 2560

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 109

(58,137,891)

174,286,636 (138,356,773)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือสิ้นป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

- (53,583,208)

(84,773,565)

174,286,636

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับป
การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียที่ไมมีอ ํานาจควบคุมจาก
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 26)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

(84,773,565)

174,286,636

- (26,635,674)

174,286,636

(29,500)

(12,500)

(17,000)

(17,000)

19,500

(36,500)

35,900,363

(53,595,708)

89,496,071

89,496,071

(26,616,174)

116,112,245

327

278
(16)

65

65

70
(5)

-

งบการเงินรวม
สวนของเจาของของบริษัทใหญ
องคประกอบอื่นของ
สวนของเจาของ
การเปลี่ยนแปลงใน
ทุนที่อ อก
มูลคายุติธรรมของ
รวมสวนของ สวนไดเสียที่ไมมี
และชําระแลว ขาดทุนสะสม เงินลงทุนเผื่อขาย เจาของบริษัทใหญ อํานาจควบคุม
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดคงเหลือสิ้นป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับป
การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียที่ไมมีอ ํานาจควบคุมจาก
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

35,900,690

278
(53,595,724)

89,496,136

89,496,136

70
(26,616,179)

116,112,245

รวมสวนของ
เจาของ
บาท

หนา 110

รายงานประจําป 2560
(138,203,843)

174,286,636

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสว นหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ สิ้นป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(57,721,238)

(80,482,605)

174,286,636

ยอดคงเหลือ ตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

-

(80,482,605)

174,286,636

ยอดคงเหลือ สิ้นป ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจา ของสํา หรับป
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํา หรับป

(22,344,714)

174,286,636

(29,500)

(12,500)

(17,000)

(17,000)

19,500

36,053,293

(57,733,738)

93,787,031

93,787,031

(22,325,214)

116,112,245

(58,137,891)

ทุนที่อ อก
และชํา ระแลว
บาท

(36,500)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคประกอบอื่น
ของสวนของเจา ของ
การเปลี่ยนแปลงใน
มูลคา ยุต ิธ รรมของ
ขาดทุนสะสม เงินลงทุนเผื่อ ขาย รวมสวนของเจา ของ
บาท
บาท
บาท

-

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจา ของสํา หรับป
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํา หรับป

ยอดคงเหลือ ตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํา กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจา ของ
สํา หรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

(54,404,583)

(26,635,679)

(58,642,544)

(22,344,714)

11
14
15
10

(2,353,587)
1,500,116
343,729
250,222

(30,055,399)
286,882
56,368
-

(1,616,507)
86,216
1,865
-

(29,887,769)
24,287
-

11

(1,934,034)

28,077,633

(2,040,750)

28,077,633

11
13 ข)

29,048,785
374,790
194,576

5,046,387
(134,836)
30,396
568,589
-

27,092,905
13,370,456
336,674
-

5,046,387
(134,836)
568,589
-

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

(26,979,986)
(619,217)
2,677,638
878,621
4,739,412
1,117,141
(952,438)
-

(22,759,659)
3,628,554
4,209,456
(2,363,089)
(156,284)
1,249,760
562,309
(16,518)

(21,411,685)
(2,340,184)
963,175
750,787
4,748,412
5,997,805
(434,027)
-

(18,650,423)
3,325,166
11,674,152
(2,351,571)
(106,284)
660,976
632,362
(16,518)

เงินสดสุ ทธิใชไปในกิ จกรรมดําเนินงาน

(19,138,829)

(15,645,471)

(11,725,717)

(4,832,140)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนกอนภาษีเงินได
รายการปรับ กระทบยอดขาดทุนสําหรับ ปเปน
เงินสดไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บันทึก(กลับ รายการ)คาเผื่อสํารองหนี้สูญรายไดดอกเบี้ยคางรับ
จากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ขาดทุนจากการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้
ดอยคุณภาพ
ขาดทุนจากการดอยคาการลงทุนในบริษัทยอย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพยดอยคุณภาพ
ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ
ประมาณการผลประโยชนพนักงาน
ตนทุนทางการเงิน

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 111

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการรับชํา ระเงินใหกูยืม
เงินสดจ ายจากการซื้ อลูกหนี้ดอ ยคุณภาพ
เงินสดจ ายเพื่อซื้ อบริษัทรวม
เงินสดจ ายเพื่อซื้ อบริษัทยอยสุทธิจ ากเงินสดที่ไดมา
เงินสดจ ายจากการซื้ ออุปกรณ
เงินสดจ ายจากการซื้ อสินทรัพยไมมตี ัวตน

13
13,26

เงินสดสุทธิใช ไปในกิจ กรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

(1,196,582)
(1,600,000)
(4,052,207)
(688,806)
(1,496,783)

25,090,300
641,314
(28,313,393)
(8,094,077)
(3,263,983)

(1,196,582)
(301,093)
(31,860)

350,000
(30,000,000)
(215,459)
-

(9,034,378)

(13,939,839)

(1,529,535)

(29,865,459)

4,532,945
18,073,000
(5,722,000)
(1,001,369)
(194,576)

-

10,983,000
(5,362,000)
-

-

15,688,000

-

5,621,000

-

(12,485,207)
13,159,916

(29,585,310)
42,745,226

(7,634,252)
8,047,627

(34,697,599)
42,745,226

674,709

13,159,916

413,375

8,047,627

(12,500)
160,500
-

19,500
284,872
155,150
-

(12,500)
-

19,500
291,314

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
จ ายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
จ ายคืนเงินตนของสัญญาเช าการเงิน
จ ายตนทุนทางการเงิน

17
25 ง)
25 ง)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจ กรรมจั ดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

8

รายการที่ไมใชเงินสด
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
การซื้ ออุปกรณโดยยังมิไดชํา ระเงิน
การซื้ อโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยยังมิไดชํา ระเงิน
การจํา หนายสินทรัพยดอ ยคุณภาพที่ยังมิไดรับชํา ระเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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1

ขอมูลทั่วไป
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2539
บริษัทไดทําการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท จากเลขที่ 83 ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก เขตหวย
ขวาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย เป นเลขที่ 544 ซอยรั ชดาภิ เษก 26 ถนนรั ชดาภิ เษก แขวงสามเสนนอก เขตห วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวากลุมกิจการ
กลุมกิจการเปลี่ยนลักษณะการดําเนินธุรกิจจากประกอบและรับจางทดสอบวงจรอีเลคโทรนิคส เพื่อสงออกขายตางประเทศ
เปนประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ศาลมีคําสั่งใหบริษัทฟนฟูกิจการ และแตงตั้งบริษัทเปนผูจัดทําและบริหารแผน ปจจุบันบริษัทอยู
ในกลุมบริษัทจดทะเบียนแกไขการดําเนินงานไมไดตามขอกําหนด (Non-performing Group) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ศาลมีคําสั่งใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัท
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 ไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท เซอร
คิ ทอี เลคโทรนิ คส อิ น ดั ส ตรี ส ” จํ า กั ด (มหาชน) เป น “บริ ษั ท เวนเจอร อิ น คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน)” พร อ มทํ า การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของบริษัท ทําการแกไขหนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับของบริษัทตามการอนุมัติตามการอนุมัติ
ดังกลาว
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปนบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) แลว และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทเปนบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) และเปลี่ยนชื่อยอหลักทรัพยใหมจาก “CIRKIT” เปน“VI” โดยมีผลนับตั้งแต 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561

2

ฐานะทางการเงินและความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุมกิจการมีขาดทุนสุทธิจํานวน 54.50 ลานบาท ขาดทุนสะสมจํานวน 138.36 ลานบาท และ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบจํานวน 19.14 ลานบาท นอกจากนี้เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของกลุมกิจการมี
ยอดคงเหลือเพียง 0.67 ลานบาท ในขณะที่เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นมียอดคงเหลือ 7.56 ลานบาท อีกทั้งกลุมกิจการมีผล
ประกอบการขาดทุนอยางตอเนื่อง ในระหวางปกลุมกิจการไดรับเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันเพื่อใชในการ
ดําเนินงาน ขณะนี้ผูบริหารอยูระหวางการพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อเพิ่มสภาพคลองใหกับกลุมกิจการ ผูบริหารได
จัดทําประมาณการกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานและการเพิ่มทุนในอนาคตที่แสดงใหเห็นวากลุมกิจการจะสามารถ
ดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง ดังนั้นงบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามสมมติฐานวากลุมกิจการจะดําเนินงานอยางตอเนื่อง

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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3

นโยบายการบัญชี
3.1

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน
ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ
งบการเงินยกเวนตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดใหใชประมาณการทางบัญชีที่
สําคัญและการใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกิจการไปถือปฏิบัติ
และตองเปดเผยเรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือความซับซอน หรือเกี่ยวกับขอสมมติฐานและประมาณการที่มี
นัยสําคัญตองบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 5
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือ
มีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปนหลัก

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีการปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวของ
3.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผล
บังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกี่ยวของตอกลุมกิจการมีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)

เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมีการแกไขโดยใหทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุนในบริษัท
ยอย การรวมคา หรือบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิธีสวนไดเสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
(ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมที่ใหใชวิธีราคาทุน หรือวิธีมูลคายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช) ทั้งนี้การ
เลือกใชนโยบายบัญชีสําหรับเงินลงทุนแตละประเภท (บริษัทยอย การรวมคา หรือบริษัทรวม) เปนอิสระจากกัน
โดยหากกิจ การเลือกที่จะเปลี่ย นมาใชวิธี สวนไดเสี ยจะตองทํ าโดยปรับ ปรุง งบการเงิ นยอนหลัง มาตรฐาน
ดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมีการเปลี่ยนแปลงโดยใหมีการสันนิษฐานวาการตัดจําหนาย
ของสินทรัพยไมมีตัวตนโดยการอางอิงจากรายไดนั้นไมเหมาะสม ขอสันนิษฐานนี้อาจตกไปหากเขาขอหนึ่งขอใด
ตอไปนี้ คือสินทรัพยไมมีตัวตนไดถูกแสดงเหมือนเปนตัววัดของรายได (นั่นคือรายไดเปนปจจัยที่เปนขอจํากัด
ของมูลคาที่จะไดรับจากสินทรัพย) หรือสามารถแสดงไดวารายไดและการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่ไดจาก
สินทรัพยมีความสัมพันธกันเปนอยางมาก มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมกิจการ
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นโยบายบัญชี (ตอ)
3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ีการปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานที่เกี่ยวของ (ตอ)
3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม ซึ่งจะมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที
เริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสําคัญและเกี่ยวของกับกลุม
กิจการ กลุมกิจการไมไดนํามาตรฐานที่ปรับปรุงใหมดังกลาวมาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง ภาษีเงินได

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 7 (ปรั บ ปรุ ง 2560) ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง การเป ด เผยข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เปนรายการที่เปนเงินสดและรายการที่ไมใชเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมีการอธิบายใหชัดเจนในเรื่องวิธีการบัญชีสําหรับภาษีเงินได
รอตัดบัญชีกรณีมีสินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมที่มีจํานวนต่ํากวามูลคาฐานภาษีของสินทรัพย ในเรื่อง
ดังตอไปนี้
-

-

กรณีสินทรัพยที่วัดดวยมูลคายุติธรรมมีมูลคาต่ํากวาฐานภาษีของสินทรัพยนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน จะถือวามีผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีเกิดขึ้น
ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพย
ในมูลคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชีได
ในกรณี ที่ กฎหมายภาษี อ ากรมี ขอ จํ ากั ด เกี่ย วกับ แหลง ที่ มาของกํ า ไรทางภาษี ที่ สามารถใชป ระโยชน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดเฉพาะในประเภทที่กําหนด การพิจารณาการจะไดใชประโยชนของ
สินทรัพ ยภาษีเ งินไดร อตัด บัญ ชีจะตอ งนํา ไปประเมิ นรวมกั นกับ สิน ทรัพ ยภ าษีเ งิน ไดร อตั ดบัญ ชีที่ เป น
ประเภทเดียวกันเทานั้น
ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไมรวมจํานวนที่ใชหักภาษีที่เกิดจากการกลับรายการของผล
แตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีนั้น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมีการอธิบายใหชัดเจนวาการเปดเผยตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ใหถือปฏิบัติกับสวนไดเสียที่ถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยที่
ถือไวเพื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวนการเปดเผย
ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
ผูบริหารของกลุมกิจการไดประเมินและพิจารณาวามาตรฐานที่ปรับปรุงใหมดังกลาวขางตนจะไมมีผลกระทบที่มี
นัยสําคัญตอกลุมกิจการ ยกเวนเรื่องการเปดเผยขอมูล
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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3.3 บัญชีกลุมกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
(1) บริษัทยอย
บริษัทยอยหมายถึงกิจการ (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุมกิจการควบคุม กลุมกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุม
กิจการมีการเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับผูไดรับการลงทุนและมีความสามารถทํา
ใหเกิดผลกระทบตอผลตอบแทนจากการใชอํานาจเหนือผูไดรับการควบคุม กลุมกิจการรวมงบการเงินของบริษัทยอย
ไวในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่กลุมกิจการมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย กลุมกิจการจะไมนํางบการเงินของ
บริษัทยอยมารวมไวในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุมกิจการสูญเสียอํานาจควบคุม
กลุมกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนใหสําหรับการซื้อบริษัทยอย
ประกอบดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ผูซื้อโอนใหและหนี้สินที่กอขึ้นเพื่อจายชําระใหแกเจาของเดิมของผูถูกซือ้
และสวนไดเสียในสวนของเจาของที่ออกโดยกลุมกิจการ สิ่งตอบแทนที่โอนใหรวมถึงมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
หรือหนี้สินที่ผซู ื้อคาดวาจะตองจายชําระตามขอตกลง ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น
มูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัด
มูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแตละครั้ง กลุมกิจการวัดมูลคาของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุมในผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรม หรือมูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซื้อตามสัดสวนของหุนที่ถือ
โดยสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ ผูซื้อตองวัดมูลคาสวนไดเสียที่ผูซื้อถืออยูในผูถูกซื้อกอนหนา
การรวมธุรกิจใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลคาใหมนั้น
ในกําไรหรือขาดทุน
สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายออกไปโดยกลุมกิจการ รับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงใน
มูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายที่รับรูภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเปนสินทรัพยหรือหนี้สินให
รับรูในกําไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายซึ่งจัดประเภทเปนสวนของเจาของตองไมมีการวัดมูลคา
ใหม และใหบันทึกการจายชําระในภายหลังไวในสวนของเจาของ
สวนเกินของมูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนให มูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ และมูลคายุติธรรม ณ
วันซื้อธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนเจาของของผูถูกซื้อที่ผูซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจ ที่มากกวามูลคา
ยุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดที่ไดมา ตองรับรูเปนคาความนิยม หากมูลคาของมูลคาสิ่งตอบ
แทนที่โอนให มูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ และมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของสวนไดเสีย
ในสวนของเจาของของผูถือหุนของผูถูกซื้อที่ผูซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจ นอยกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย
สุทธิของบริษัทยอยที่ไดมาเนื่องจากการซื้อในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม จะรับรูสวนตางโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหวางกัน ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกันในกลุมกิจการ ขาดทุนที่
ยังไมเกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิด
การดอยคา นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการ
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ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมี
การปรับเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตอง
จาย ตนทุนนั้นจะรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของเงินลงทุนนี้
3

นโยบายการบัญชี (ตอ)
3.3 บัญชีกลุมกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ)
(2) รายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กลุมกิจการปฏิบัติตอรายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเชนเดียวกันกับสวนที่เปนของเจาของของกลุม
กิจการ สําหรับการซื้อสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนที่จายใหและมูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยสุทธิของหุนที่ซื้อมาในบริษัทยอยจะถูกบันทึกในสวนของเจาของ และกําไรหรือขาดทุนจากการขาย
ในสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจะถูกบันทึกในสวนของของเจาของ
(3) การจําหนายบริษัทยอย
เมื่อกลุ มกิจการสู ญเสี ยการควบคุม สวนไดเสียในกิ จการที่ เหลืออยูจะวั ดมูลคาใหมโดยใชมูลคายุติ ธรรม การ
เปลี่ยนแปลงในมูลคาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมนั้นจะถือเปนมูลคาตามบัญชีเริ่มแรกของมูลคา
ของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงคในการวัดมูลคาในเวลาตอมาของเงินลงทุนที่เหลืออยูในรูปของบริษัทรวม กิจการรวม
คา หรือสินทรัพยทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในสวนที่เกี่ยวของกับกิจการ
นั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนวากลุมกิจการมีการจําหนายสินทรัพยหรือหนี้สินที่เกี่ยวของนั้นออกไป
(4) บริษัทรวม
บริษัทรวมเปนกิจการที่กลุมกิจการมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุมซึ่งโดยทั่วไปก็คือการที่กลุม
กิจการถือหุน ที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุนในบริษัทรวม
รับรูโดยใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม
(5) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ภายใตวิธีสวนไดเสีย กลุมกิจการรับรูเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้น
หรือลดลงในภายหลังวันที่ไดมาดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของผูไดรับการลงทุนตามสัดสวนที่ผูลงทุนมีสวนได
เสียอยู เงินลงทุนในบริษัทรวมรวมถึงคาความนิยมที่ระบุได ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
ถาสวนไดเสียของเจาของในบริษัทรวมและการรวมคานั้นลดลงแตยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ กิจการตองจัด
ประเภทรายการที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขากําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดสวนในสวนไดเสียของเจาของ
ที่ลดลง กําไรและขาดทุนจากการลดสัดสวนในบริษัทรวมและการรวมคาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน
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3.3

บัญชีกลุมกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ)
(5) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (ตอ)
สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุมกิจการในบริษัทรวมและการรวมคาที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในกําไร
หรือขาดทุน และสวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาดังกลาวขางตนจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมกิจการในบริษัทรวมและการรวมคามีมูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของ
กลุมกิจการในบริษัทรวมและการรวมคานั้น ซึ่งรวมถึงสวนไดเสียระยะยาวใดๆ ซึ่งโดยเนื้อหาแลวถือเปนสวนหนึ่ง
ของเงินลงทุนสุทธิของกลุมกิจการในบริษัทรวมและการรวมคานั้น กลุมกิจการจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป
เวนแตกลุมกิจการมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทรวมและการรวมคาหรือรับวาจะจายหนี้แทนบริษัทรวมและการรวมคา
กลุมกิจการมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีวามีขอบงชี้ที่แสดงวาเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
เกิดการดอยคาหรือไม หากมีขอบงชี้เกิดขึ้นกลุมกิจการจะคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา โดยเปรียบเทียบมูล
คาที่คาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรูผลตางไปที่สวนแบงกําไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุน
ในบริษัทรวมและการรวมคาในกําไรหรือขาดทุน
รายการกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมกิจการกับบริษัทรวมและการรวมคาจะตัดบัญชีตามสัดสวนที่กลุม
กิจการมีสวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคานั้น รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานอง
เดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา บริษัทรวมและการรวมคาจะ
เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการ
(6) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา จะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคา
เผื่อการดอยคา ตนทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ของสิ่งตอบแทนที่คาดวาตองจาย ตนทุนจะรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของจากการไดมาของเงินลงทุนนี้

3.4

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึง
กําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา

3.5

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวาง
ราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในกําไร
หรือขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการขาย
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3.6 ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพเปนเงินลงทุนซึ่งกลุมกิจการรับซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบัน
การเงินและบริษัทใหบริการสินเชื่อ โดยการประมูลซื้อเพื่อดําเนินการติดตามเรียกเก็บหนี้ ซึ่งตามสัญญาซื้อลดลูกหนี้
ดอยคุณภาพดังกลาว กลุมกิจการไมมีสิทธิไลเบี้ยจากผูขายหนี้ในกรณีที่กลุมกิจการเรียกเก็บเงินไมได เงินลงทุนใน
ลูกหนี้ดังกลาว แสดงในราคาทุนที่จายซื้อสุทธิจากจํานวนที่ตัดเปนตนทุนและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) กลุมกิจการจะ
บันทึกคาเผื่อการด อยคาของเงินลงทุนในลูกหนี้เมื่อพบวา ประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ค าดวาจะไดรับเมื่ อ
คํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันต่ํากวามูลคาตามบัญชี
3.7

เงินลงทุน
กลุมกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และการรวมคา เปน 4 ประเภท
คือ 1. เงินลงทุนเพื่อคา 2. เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภท
ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายขณะลงทุน ฝายบริหารจะเปนผูกําหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุน
และทบทวนการจัดประเภทเปนระยะ
(1) เงินลงทุนเพื่อคา คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุงหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในชวงเวลาสั้น และแสดง
รวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน
(2) เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลาและผูบริหารตั้งใจแนวแนและมีความสามารถถือไว
จนครบกําหนดไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตจะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแตวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานก็จะแสดงไวในสินทรัพยหมุนเวียน
(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไวโดยไมระบุชวงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคลองหรือเมื่ออัตรา
ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีที่ฝายบริหารแสดงเจตจํานงที่จะถือไวใน
ชวงเวลานอยกวา 12 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน หรือเวนแต
กรณีที่ฝายบริหารมีความจําเปนที่ตองขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน
(4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ
เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรูมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ใหไปเพื่อใหไดมาซึ่ง
เงินลงทุนนั้นรวมทั้งคาใชจายในการทํารายการ
เงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตาม
ราคาเสนอซื้อที่อางอิงจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันทําการสุดทายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดย
อางอิงราคาเสนอซื้อลาสุดจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงิน
ลงทุนเพื่อคารับรูในงบกําไรขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรูในสวนของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาภายหลังการไดมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
หักดวยคาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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3.7

เงินลงทุน (ตอ)
บริษัทจะทดสอบคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีคาเผื่อการดอยคาเกิดขึ้น หากราคา
ตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากคาเผื่อการดอยคารวมไว
ในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายเมื่อเปรียบเทียบ
กับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน กรณีที่จําหนายเงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหนี้
หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักดวยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว

3.8

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดวยคาของสินทรัพย (ถามี)
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่งตามความเหมาะสม
เมื่อตนทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกบริษัทและตนทุนดังกลาวสามารถวัดมูลคาได
อยางนาเชื่อถือ มูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สําหรับคาซอมแซมและบํารุงรักษา
อื่น ๆ บริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยอื่นคํานวณโดยใชวธิ ีเสนตรง เพื่อลดราคาทุน (หรือราคาที่ตีใหม) แตละชนิดตลอดอายุการให
ประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี้
สวนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณสํานักงาน
เครื่องตกแตงสํานักงาน
ยานพาหนะ

20
3 - 10
5
5

ป
ป
ป
ป

ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยให
เหมาะสม
ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนทันที
ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจาก
การจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูบัญชีผลกําไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในกําไรหรือขาดทุน
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3.9 สินทรัพยไมมีตัวตน
3.9.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร
ตนทุนที่ใชในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น คาใชจายที่เกิดจากการ
พัฒนาที่เกี่ยวของโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งกลุม
กิจการเปนผูดูแล จะรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเปนไปตามขอกําหนดทุกขอดังนี้









มีความเปนไปไดทางเทคนิคที่กิจการจะทําโปรแกรมคอมพิวเตอรใหเสร็จสมบูรณเพื่อนํามาใชประโยชนหรือ
ขายได
ผูบริหารมีความตั้งใจที่จะทําโปรแกรมคอมพิวเตอรใหเสร็จสมบูรณและนํามาใชประโยชนหรือขาย
กิจการมีความสามารถที่จะนําโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นมาใชประโยชนหรือขาย
สามารถแสดงวาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจในอนาคตอยางไร
มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และดานอื่นไดเพียงพอที่จะนํามาใชเพื่อทํา
ใหการพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ และนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชประโยชนหรือนํามาขายได
กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลคาของรายจายที่เกี่ยวของกับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกิดขึ้น ในระหวาง
การพัฒนาไดอยางนาเชื่อถือ

ตนทุนโดยตรงที่รับรูเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร จะรวมถึงตนทุนพนักงานที่ทํางานในทีมพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายที่เกี่ยวของในจํานวนเงินที่เหมาะสม
ตนทุนการพัฒนาอื่นที่ไมเขาเงื่อนไขเหลานี้จะรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น คาใชจายในการพัฒนาหากกอนหนา
นี้รับรูเปนคาใชจายไปแลว จะไมรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในเวลาภายหลัง
ตนทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะรับรูเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุการ
ใหประโยชนตามประมาณการแตไมเกิน 10 ป
3.9.2 ใบอนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพย
ใบอนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพยไดมาจากการซื้อทรัพยสินจะรับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันไดมาซึ่งสินทรัพย
ใบอนุญาตดังกลาวไมกําหนดอายุการใหประโยชนที่แนนอน และจะตองถูกทดสอบการดอยคาทุกป และแสดง
ดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม
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3.10 การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนชัด ซึ่งไมมีการตัดจําหนายจะถูกทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป
สินทรัพยอื่นที่มีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจ
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคา
สุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการ
ใช สินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยค า
สินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินซึ่งรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว จะถูกประเมินความเปนไปไดที่จะ
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
3.11 สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมกิจการเปนผูเชา
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ
สัญญาเชานั้นถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับ
จากผูใหเชา) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
สัญญาเชาอาคารและอุปกรณซึ่งผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมดถือเปน
สัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ
จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา
จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอหนี้สิน
คงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะ
ยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปน
อัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอด
อายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
3.12 ภาษีเงินไดงวดปจจุบนั และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดจะ
รับรูในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนสวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู
โดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนเจาของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินไดตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังสวน
ของเจาของผูถือหุนตามลําดับ
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมี
ผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทยอย ดําเนินงานอยูและเกิดรายไดเพื่อเสีย
ภาษี ผูบริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเปนงวดๆ ในกรณีที่มีสถานการณที่การนํากฎหมาย
ภาษี ไปปฏิบัติขึ้นอยูกับการตีความ และจะตั้งประมาณการคาใชจายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดวาจะตองจาย
ชําระภาษีแกหนวยงานจัดเก็บ
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3.12 ภาษีเงินไดงวดปจจุบนั และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ)
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และราคา
ตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน
อยางไรก็ตามกลุมกิจการจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูเริ่มแรกของรายการสินทรัพยหรือรายการ
หนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนทั้ง
ทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชอยู หรือ
ที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดใชประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา กลุมกิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํา
จํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และทั้งสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บ
ภาษีหนวยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกันซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและ
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
3.13 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
กลุมกิจการไดจัดใหมีโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษัทมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน
สําหรับโครงการผลประโยชนคือโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่ไมใชโครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกําหนดจํานวน
เงิน ผลประโยชนที่ พนั กงานจะได รับ เมื่ อเกษี ยณอายุ โดยส วนใหญจ ะขึ้ นอยูกั บหลายป จจั ย เช น อายุ จํา นวนป ที่
ใหบริการ และคาตอบแทน
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3.13 ผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ (ตอ)
หนี้สินสําหรับโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน
ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ ภาระผูกพันนี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัยอิสระทุกป ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว ซึ่งมูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชนจะประมาณโดย
การคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเปนสกุลเงินเดียวกับสกุล
เงิ น ที่ จ ะจ า ยภาระผู ก พั น และวั น ครบกํ า หนดของหุ น กู ใ กล เ คี ย งกั บ ระยะเวลาที่ ต อ งชํ า ระภาระผู ก พั น โครงการ
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณหรือ
การเปลี่ยนแปลงในขอสมมติฐานจะตองรับรูในสวนของผูถือหุนเจาของผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
(และไดรวมอยูในกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ)
ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน
3.14 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อ กลุมกิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทําไว อัน
เปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหบริษัท
ตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวนทีต่ องจายไดอยางนาเชื่อถือ
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คลายคลึงกันหลายรายการ กลุมกิจการกําหนดความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากร
เพื่อจายชําระภาระผูกพันเหลานั้น โดยพิจารณาจากความนาจะเปนโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แมวาความ
เปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยูในประเภทเดียวกันจะมี
ระดับต่ํา
กลุมกิจการจะวัดมูลคาของจํานวนประมาณการหนี้สิน โดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองนํามาจายชําระ
ภาระผูกพัน โดยใชอัตรากอนภาษีซึ่งสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดในปจจุบันของมูลคาของเงินตามเวลา
และความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กําลังพิจารณาอยู การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลคาของเงินตาม
เวลา จะรับรูเปนดอกเบี้ยจาย
3.15 ทุนเรือนหุน
หุนสามัญจัดประเภทไวเปนสวนของเจาของ
ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของกับการออกหุนใหมหรือการออกสิทธิในการซื้อหุนซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในสวนของ
เจาของโดยนําไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการออกตราสารทุนดังกลาว
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3.16 การจายเงินปนผล
เงินปนผลที่จายไปยังผูถือหุนของบริษัทจะรับรูในดานหนี้สินในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู
ถือหุนของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล
3.17 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
สวนงานดําเนินงานได ถูกรายงานในลั กษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอใหผู มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดํ า เนิ น งาน ผู มี อํ า นาจตั ด สิ น ใจสู ง สุ ด ด า นการดํ า เนิ น งานหมายถึ ง บุ ค คลที่ มี ห น า ที่ ใ นการจั ด สรรทรั พ ยากรและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาวาคือ คณะกรรมการบริษัทที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
3.18 การรับรูรายไดและคาใชจาย
ก) รายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กลุมกิจการรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
(อัตราผลตอบแทนในการเก็บหนี้ที่คาดวาจะไดรับ) คูณกับลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพคงเหลือ
หรือเทากับเงินสดที่เก็บไดจริงแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา หากเงินสดที่เก็บไดจริงสูงกวารายไดที่คํานวณได สวนที่
เหลือจะนําไปตัดจําหนายมูลคาเงินลงทุนในสินทรัพยดอยคุณภาพแตละงวด ในกรณีที่เงินลงทุนถูกตัดจําหนาย
หมดแลว กลุมกิจการจะรับรูกระแสเงินสดรับที่ไดจากการเก็บหนี้ดังกลาวเปนรายไดทั้งจํานวน และจะรับรูรายการ
ขาดทุนจากการดอยคาของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพดังกลาวทันที เมื่อมีหลักฐานอยาง
นาเชื่อถือวาประมาณการกระแสเงินสดลดลงอยางมีสาระสําคัญ
ข) รายไดจากการบริการติดตามหนี้สิน
รายไดจากการบริการติดตามหนี้สินและบริการอื่น รับรูเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลวตามอัตราที่ตกลงกัน
ค) รายไดและคาใชจายอื่น
รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดขึ้น
ดอกเบี้ยจายจากการกูยืมรับรูเปนคาใชจายตามเกณฑคงคางตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกูยืม
รายไดและคาใชจายอื่นรับรูต ามเกณฑคงคาง
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การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
4.1

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุมกิจการยอมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งไดแก ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยง
ด า นมู ล ค า ยุ ติ ธ รรมอั น เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงในอั ต ราดอกเบี้ ย ความเสี่ ย งด า นกระแสเงิ น สดอั นเกิ ดจากการ
เปลี่ยนแปลงอั ตราดอกเบี้ ย และความเสี่ ยงดานราคา) ความเสี่ยงด านการให สินเชื่ อ และความเสี่ยงด านสภาพคล อ ง
แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุมกิจการจึงมุงเนนความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลด
ผลกระทบที่ทําใหเสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุมกิจการใหเหลือนอยที่สุดเทาที่เปนไปได
การจัดการความเสี่ยงดําเนินงานโดยฝายบริหาร เปนไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหารของ
กลุมกิจการจะชี้ประเด็น ประเมิน และปองกันความเสี่ยงทางการเงินดวยการรวมมือกันทํางานอยางใกลชิดกับหนวย
ปฏิบัติงานตาง ๆ ภายในกลุมกิจการ คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและ
นโยบายที่เกี่ยวของไวเปนลายลักษณอักษรรวมถึงนโยบายสําหรับความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง เชน ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงการใหสินเชื่อและการลงทุนโดยใชสภาพคลอง
สวนเกินในการจัดการความเสี่ยง
4.1.1 ความเสี่ยงดานการใหสนิ เชื่อ
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากความเปนไปไดที่ลูกคาอาจจะไมสามารถชําระหนี้ใหแกกลุมกิจการได
ภายในกําหนดเวลาโดยปกติการคา เพื่อบริหารความเสี่ยงนี้บริษัทไดประเมินความสามารถทางการเงินของ
ลูกคาเปนระยะ
4.1.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
กลุ ม กิจ การมี ก ารควบคุ ม ความเสี่ ย งจากการขาดสภาพคล อ งโดยการรัก ษาระดับ ของเงิ นสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแส
เงินสดลดลง

4.2

การประมาณมูลคายุติธรรม
การวิเคราะหเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคา ความแตกตางของ
ระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้
 ขอมูลระดับที่ 1 : ใชราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยาง
เดียวกัน
 ขอมูลระดับที่ 2 : ใชขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตไดโดยตรง
(ไดแก ขอมูลราคาตลาด) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น
 ขอมูลระดับที่ 3 : ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดจากตลาด เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการ
ประมาณการ
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การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ)
4.2

การประมาณมูลคายุติธรรม (ตอ)
ตารางตอไปนี้แสดงสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
พ.ศ. 2559
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย
60,500
60,500
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ - เงินลงทุนเผื่อขาย
60,500
60,500
รวม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ - เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

73,000
73,000

-

-

รวม
บาท
73,000
73,000

ตารางตอ ไปนี้ แสดงสิ นทรั พ ย และหนี้ สิน ทางการเงิ นของกลุม กิ จ การที่ ไ ม ได วั ด มู ลค า ด ว ยมู ล ค า ยุติ ธ รรม ณ วั น ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
674,709
674,709
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
9,653,009
9,653,009
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
เงินฝากทีต่ ิดภาระค้ําประกัน
รวมสินทรัพย
หนี้สนิ
เงินกูย ืมระยะสั้น
เจาหนีก้ ารคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูย ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกีย่ วของกัน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
รวมหนีส้ ิน

15,404,882
16,079,591

9,653,009

23,602,440
23,602,440

23,602,440
15,404,882
49,335,040

-

4,532,945
7,563,121
12,351,000
2,646,143
27,093,209

-

4,532,945
7,563,121
12,351,000
2,646,143
27,093,209
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การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ)
4.2

การประมาณมูลคายุติธรรม (ตอ)

ระดับที่ 1
บาท
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
เงินลงทุนระยะยาว
รวมสินทรัพย

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
บาท
บาท

รวม
บาท

13,159,916
-

4,617,052

-

13,159,916
4,617,052

-

14,208,300

51,041,242
-

51,041,242
14,208,300

13,159,916

18,825,352

51,041,242

83,026,510

-

5,727,778

-

5,727,778

-

5,727,778

-

5,727,778

หนี้สนิ
เจาหนีก้ ารคาและเจาหนี้อื่น
รวมหนีส้ ิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าํ ประกัน
รวมสินทรัพย
หนี้สนิ
เจาหนีก้ ารคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูย ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกีย่ วของกัน
รวมหนีส้ ิน
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ระดับที่ 1
บาท

ระดับที่ 2
บาท

ระดับที่ 3
บาท

รวม
บาท

413,375
-

7,551,938

-

413,375
7,551,938

15,404,882

-

19,010,093
-

19,010,093
15,404,882

15,818,257

7,551,938

19,010,093

42,380,288

-

10,432,778
5,621,000

-

10,432,778
5,621,000

-

16,053,778

-

16,053,778

4

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ)
4.2

การประมาณมูลคายุติธรรม (ตอ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
เงินลงทุนระยะยาว
รวมสินทรัพย

ระดับที่ 1
บาท

ระดับที่ 2
บาท

ระดับที่ 3
บาท

รวม
บาท

8,047,627
-

5,211,754

-

8,047,627
5,211,754

8,047,627

14,208,300
19,420,054

43,408,916
43,408,916

43,408,916
14,208,300
70,876,597

-

4,434,973

-

4,434,973

-

4,434,973

-

4,434,973

หนี้สนิ
เจาหนีก้ ารคาและเจาหนี้อื่น
รวมหนีส้ ิน

ไมมีรายการโอนระหวางระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมในระหวางป
(ก)

เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 1
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองอางอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันที่ใน
งบการเงิ น ตลาดจะถื อ เป น ตลาดที่ มี ส ภาพคล อ งเมื่ อ ราคาเสนอซื้ อ ขายมี พ ร อ มและสม่ํ า เสมอ จากการ
แลกเปลี่ยน จากตัวแทน นายหนา กลุมอุตสาหกรรม ผูใหบริการดานราคา หรือหนวยงานกํากับดูแล และราคา
นั้นแสดงถึงรายการในตลาดที่เกิดขึ้นจริงอยางสม่ําเสมอ ในราคาซึ่งคูสัญญาซึ่งเปนอิสระจากกันพึงกําหนดใน
การซื้อขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซื้อขายที่ใชสําหรับสําหรับสินทรัพยทางการเงินที่ถือโดยบริษัทไดแก
ราคาเสนอซื้อปจจุบัน เครื่องมือทางการเงินนี้รวมอยูในระดับ 1

(ข)

เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 2
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมไดมีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลอง วัดมูลคาโดยใชเทคนิคการ
ประเมินมูลคา โดยเทคนิคการประเมินมูลคานี้ใชประโยชนสูงสุดจากขอมูลในตลาดที่สังเกตไดที่มีอยูและอางอิง
จากประมาณการของกิจการเองมาใชนอยที่สุดเทาที่เปนไปได ถาขอมูลที่เปนสาระสําคัญทั้งหมดในการวัดมูลคา
ยุติธรรมไดมาจากขอมูลที่สังเกตได เครื่องมือนั้นจะรวมอยูในระดับที่ 2
ถาขอมูลที่เปนสาระสําคัญขอใดขอหนึ่งหรือมากกวาไมไดมาจากขอมูลที่สังเกตไดในตลาด เครื่องมือนั้นจะรวมอยู
ในระดับที่ 3
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เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น และมีสภาพคลองสูง ไดแก
เงินลงทุนระยะยาว ลูกหนี้การคาและลูกอื่น เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และเงินกูยืมระยะสั้น มีมูลคาใกลเคียง
กับราคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
4

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ)
4.2

การประมาณมูลคายุติธรรม (ตอ)
(ค)

เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 3
ขั้นตอนการประเมินมูลคายุติธรรม
เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานทางการเงิน กลุมกิจการไดมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําการการประเมินมูลคา
ยุติธรรมลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ คณะทํางานจะทําการประเมินมูลคายุติธรรมจากขอ
สมมติฐานและขอมูล จากนั้นจะรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาอนุมัติ
วิธีการประเมินมูลคายุติธรรม
การประเมินมูลคายุติธรรมของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพเกิดจากการประมาณการมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดจากการรับชําระในอนาคตซึ่งเปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดจากตลาด
ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตจากตลาดที่สําคัญในการประเมินมูลคายุติธรรมคือ ประมาณการกระแสเงินสดรับ และ
อัตราการคิดลด การเปลี่ยนแปลงของขอมูลนี้อาจมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรม ซึ่งทาง
ผูบริหารไดบันทึกขาดทุนจากการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพสําหรับผลตางดังกลาว
ดังนั้น ผูบริหารเชื่อวามูลคาทางบัญชีมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ

กลุมกิจการมีนโยบายการบัญชีในการกําหนดวาการโอนระหวางระดับชั้นของมูลคายุติธรรมจะเกิดขึ้น ณ วันที่ของ
เหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ อันเปนเหตุใหเกิดการโอน
ไมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมาณมูลคายุติธรรมระหวางป
5

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดลุ ยพินิจ
การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยูบนพื้นฐานของประสบการณใน
อดีตและปจจัยอืน่ ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น
กลุมกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใชขอสมมติฐานที่เกีย่ วของกับเหตุการณในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไมตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณทางการบัญชีที่สําคัญและขอสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอยางเปนสาระสําคัญที่อาจเปน
เหตุใหเกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหนา มีดังนี้
หนา 130
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5

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดลุ ยพินิจ (ตอ)
(ก)

คาเผื่อการดอยคาของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนีด้ อยคุณภาพ
กลุมกิจการประเมินคาเผื่อการดอยคาของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพเมื่อพบวามูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของทรัพยสินมีมูลคาลดลงกวามูลคาตามบัญชี ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจาก
การดอยคาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินที่คาดวาจะเก็บไดและระยะเวลาการเก็บหนี้ อยางไรก็ตาม การใชประมาณการ
และขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอคาเผื่อการดอยคาได ดังนั้น การปรับปรุงคาเผื่อการดอยคาอาจมีขึ้นใน
อนาคต

(ข)

การรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กลุมกิจการรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพโดยคํานวณจากอัตราผลตอบแทนที่
แทจริงที่คํานวณจากกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับชําระจากลูกหนี้ที่ซื้อมาคูณดวยมูลคาของลูกหนี้คงเหลือตามราคา
ทุนคงเหลือ

(ค)

ประมาณการกระแสเงินสดรับจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กลุมกิจการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตสําหรับลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอย
คุณภาพขึ้นอยูกับคุณภาพ ชนิ ด และอายุของหนี้ และอา งอิงกับสถิติการเก็บหนี้ในอดีตทั้งหมด โดยยอดรวมของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตของทั้งหมดจะตองไมเกินกวาการประมาณการกระแสเงินสดที่
ผูบริหารไดคาดคะเนไวตั้งแตประมูลซื้อโครงการมา

(ง)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุมกิจการไดพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาลงของลูกหนี้การคาซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการ
ผลขาดทุนอันเปนผลมาจากการที่ลูกหนี้ไมมีความสามารถในการชําระหนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนผลมาจากการ
ที่บริษัทไดประเมินกระแสเงินสดไหลเขาในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้นอยูบนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณในอดีตของ
การติดตามทวงถาม เหตุการณที่ทําใหทราบหรือระบุไดวาจะมีการผิดนัดชําระหนี้ และการพิจารณาแนวโนมของตลาด

(จ)

อายุการใชงานของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ
ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใชงานและมูลคาซากสําหรับสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณของกลุมกิจการ
โดยฝายบริหารจะมีการทบทวนคาเสื่อมราคาเมื่ออายุการใชงานและมูลคาซากมีความแตกตางไปจากการประมาณการ
ในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช

(ฉ)

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินผลประโยชนพนักงานคํานวณโดยนักคณิตศาสตรอิสระ หนี้สินที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงินคํานวณโดยการใชวิธี
ประมาณการจากขอสมมติฐานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จํานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการผลประโยชนพนักงาน ในทุกปบริษัทไดมีการ
ทบทวนขอสมมติฐานที่เหมาะสมซึ่งสะทอนถึงประมาณการผลประโยชนพนักงานที่คาดวาจะตองจายใหกับพนักงาน
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หนา 131

6

การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุประสงคของกลุมกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ
กลุมกิจการเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดตนทุนของเงินทุน
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมกิจการอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแกผูถือหุน
การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้สิน

7

ขอมูลตามสวนงาน
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจในงบการเงินรวมของกลุมกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
พ.ศ. 2559 มีดังนี้
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ธุรกิจบริหาร
รายการที่
สินทรัพย ธุรกิจติดตาม
ยังไมได
ดอยคุณภาพ
เรงรัดหนี้
ปนสวน
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได
ตนทุน
กําไร(ขาดทุน)ขัน้ ตน
รายไดอื่น
คาใชจา ยในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน

2,353,587 22,975,838
(5,196,892) (15,527,917)
(2,843,305) 7,447,921
(34,159,768) (20,211,752)
-

- 25,329,425
- (20,724,809)
- 4,604,616
612,286
612,286
(5,055,389) (59,426,909)
(194,576)
(194,576)

ขาดทุนกอนภาษีเงินได

(37,003,073) (12,763,831)

(4,637,679) (54,404,583)

รายได
ตนทุน
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจา ยในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ธุรกิจบริหาร
รายการที่
สินทรัพย ธุรกิจติดตาม
ยังไมได
ดอยคุณภาพ
เรงรัดหนี้
ปนสวน
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
30,055,399 23,980,984
- 54,036,383
(3,446,196) (13,496,443)
- (16,942,639)
26,609,203 10,484,541
- 37,093,744
335,608
335,608
(38,939,637) (25,125,394)
- (64,065,031)
-

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได

(12,330,434) (14,640,853)
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7

ขอมูลตามสวนงาน (ตอ)
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจในงบการเงินรวมของกลุมกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
พ.ศ. 2559 มีดังนี้ (ตอ)
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ธุรกิจบริหาร
รายการที่
สินทรัพย
ธุรกิจ
ยังไมได
ดอยคุณภาพ
ติดตาม
ปนสวน
รวม
เรงรัดหนี้

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินใหกูยมื จากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
เงินฝากธนาคารที่ตดิ ภาระค้าํ ประกัน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สนิ
เงินกูย ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนีก้ ารคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูย ืมระยะสั้นจากบุคลคลทีเ่ กี่ยวของกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

23,602,440
6,464,227
-

9,319,081
700,000
69,312
-

674,709
333,928
1,786,095
14,704,882
60,500
1,600,000
10,867,628
1,618,729
1,972,665

674,709
9,653,009
23,602,440
1,786,095
15,404,882
60,500
1,600,000
10,867,628
8,152,268
1,972,665

30,066,667

10,088,393

33,619,136

73,774,196

40,328
-

4,532,945
716,934
-

6,805,859
12,351,000
733,824
2,646,143
110,217
9,936,256

4,532,945
7,563,121
12,351,000
733,824
2,646,143
110,217
9,936,256

40,328

5,249,879

32,583,299

37,873,506

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ขอมูลตามสวนงาน (ตอ)
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจในงบการเงินรวมของกลุมกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
พ.ศ. 2559 มีดังนี้ (ตอ)
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ธุรกิจบริหาร
รายการที่
สินทรัพย
ธุรกิจ
ยังไมได
ดอยคุณภาพ
ติดตาม
ปนสวน
รวม
เรงรัดหนี้
บาท
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
- 13,159,916 13,159,916
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
- 4,616,550
502 4,617,052
ลูกหนี้เงินใหกูยมื จากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
51,041,242
- 51,041,242
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
- 2,363,089 2,363,089
เงินลงทุนระยะยาว
- 14,281,300 14,281,300
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ
- 8,076,778 8,076,778
สินทรัพยไมมีตัวตน
5,180,187
- 1,757,765 6,937,952
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
- 5,989,947 5,989,947
รวม
56,221,429 4,616,550 45,629,297 106,467,276
หนี้สนิ
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รวม

8

-

-

5,727,778
650,373
656,733
9,936,256
16,971,140

5,727,778
650,373
656,733
9,936,256
16,971,140

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร

64,697
610,012
674,709

9,146
13,150,770
13,159,916

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
26,585
386,790
413,375

3,949
8,043,678
8,047,627

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงอยูที่รอยละ 0.20 - 0.625 ตอป
(พ.ศ. 2559 : รอยละ 0.20 - 0.50 ตอป)
หนา 134
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เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน ไดแก เงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย จํานวน 14.70 ลานบาท ที่บริษัทใชเปน
หลักประกันการขอทุเลาการเสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร เงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพยจํานวน 0.3 ลานบาท และ
เงินฝากธนาคารประเภทบัญชีฝากประจํา จํานวน 0.4 ลานบาท ที่บริษัทยอยใชเปนหลักประกันตามสัญญาวาจางงานกับ
ผูวาจาง

10

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ
25)
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาสุทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกีย่ วของกัน
คาใชจา ยจายลวงหนา
ลูกหนีอ้ ื่น

9,569,303
(250,222)
9,319,081
243,771
90,157
9,653,009

2,348,659
2,267,891
4,616,550
502
4,617,052

ลูกหนี้การคา สามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไมเกิน 90 วัน
เกินกําหนดชําระมากกวา 90 วัน
แตไมเกิน 180 วัน
เกินกําหนดชําระมากกวา 180 วัน
แตไมเกิน 365 วัน
เกินกําหนดชําระมากกวา 365 วัน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
1,540,193

2,348,659

1,540,193
5,829,370
92,218
90,157
7,551,938

2,267,891
4,616,550
595,204
5,211,754

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

1,528,944
1,644,236

1,829,775
27,065

1,528,943
-

1,829,775
27,065

4,795,449

22,000

-

22,000

1,589,424
11,250
9,569,303
(250,222)
9,319,081

2,737,710
4,616,550
4,616,550

11,250
1,540,193
1,540,193

2,737,710

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ลูกหนี้เงินในกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ลูกหนี้เงินในกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
หัก คาเผื่อสํารองหนี้สูญรายไดดอกเบี้ยคางรับ
คาเผื่อการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยมื จากการซื้อ
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ลูกหนี้เงินในกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ- สุทธิ

83,841,212
(26,143,600)
(34,095,172)
23,602,440

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

84,165,262 77,186,269 76,532,936
(28,077,633) (26,036,884) (28,077,663)
(5,046,387) (32,139,292)
51,041,242 19,010,093

(5,046,387)
43,408,916

รายการเคลื่อ นไหวของลูกหนี้เงิน ใหกู ยืมจากการซื้อ ลูกหนี้ดอยคุณภาพสุ ทธิที่ไ ดจากการประมูลซื้ อสํา หรับป สิ้นสุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
บาท
บาท

ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพตนป
เพิ่มขึ้นจากการซื้อระหวางป
เพิ่มขึ้นจากการรับรูรายไดดอกเบี้ย

51,041,242
2,400,000
2,353,587

ลดจากการรับชําระหนี้
ลดจากการตัดจําหนาย
ลูกหนี้เงินในกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพสิ้นป

(5,077,638) (12,222,485) (3,210,565) (11,674,152)
- (506,478)
- (506,478)
50,717,191 84,165,262 44,062,248 76,532,936

หัก คาเผื่อสํารองหนี้สูญรายไดดอกเบี้ยคางรับ
คาเผื่อการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อ
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ

(1,934,034) (28,077,633) (2,040,750) (28,077,633)

รวมลูกหนี้เงินในกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพสิ้นป
สวนที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ

58,825,797 43,408,916 58,825,797
8,013,029 2,247,390
30,055,399 1,616,507 29,887,769

(29,048,785) (5,046,387) (27,092,905) (5,046,387)
23,602,440 51,041,242 19,010,093 43,408,916
5,792,832
17,809,608
23,602,440

16,339,543
34,701,699
51,041,242

4,678,053 14,636,228
14,332,040 28,772,688
19,010,093 43,408,916

ในระหวางปกลุมกิจการบันทึกคาเผื่อการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 29.05 ลานบาท
หนา 136
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เงินลงทุนระยะยาว
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด
เงินฝากประจํา
รวมเงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาว

พ.ศ. 2559

ราคาทุน
บาท

ราคา
ยุติธรรม
บาท

ราคาทุน
บาท

ราคา
ยุติธรรม
บาท

90,000
90,000

90,000
(29,500)
60,500

90,000
90,000

90,000
(17,000)
73,000

-

-

14,208,300

14,208,300

90,000

60,500

14,208,300
14,298,300

14,208,300
14,281,300

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
ราคาทุน มูลคายุติธรรม
บาท
บาท
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด
เงินฝากประจํา
รวมเงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนระยะยาว

ราคาทุน
บาท

มูลคา
ยุติธรรม
บาท

90,000
90,000

90,000
(29,500)
60,500

90,000
90,000

90,000
(17,000)
73,000

-

-

14,208,300
14,208,300

14,208,300
14,208,300

90,000

60,500

14,298,300

14,281,300

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําจํานวน 14.21 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย รอยละ 1.75
ตอป ไดครบกําหนดและโอนไปเปนเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย (หมายเหตุ 9)

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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เงินลงทุนในบริษทั ยอย และบริษัทรวม
จํานวนที่รับรูใ นงบแสดงฐานะการเงินดังนี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
วิธีสวนไดเสีย
บาท

พ.ศ. 2559
วิธีสวนไดเสีย
บาท

พ.ศ. 2560
วิธีราคาทุน
บาท

พ.ศ. 2559
วิธีราคาทุน
บาท

บริษัทรวม

1,600,000

-

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,600,000

-

-

-

จํานวนที่รับรูใ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บริษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

กลุมกิจการยังไมไดรับรูสวนไดเสียในบริษัทรวมในระหวางป เนื่องจากกลุมกิจการเพิ่งซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และบริษัทรวมดังกลาวยังไมเริ่มดําเนินธุรกิจ
(ก)

เงินลงทุนในบริษทั รวม
รายการขางลางนี้แสดงรายชื่อบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่มีสาระสําคัญตอกลุมกิจการตามความเห็น
ของกรรมการ บริษัทรวมดังกลาวมีทุนเรือนหุนทั้งหมดเปนหุนสามัญ ซึ่งกลุมกิจการไดถือหุนทางตรง ประเทศที่จด
ทะเบียนจัดตั้งเปนแหงเดียวกับสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจ
ลักษณะของเงินลงทุนในบริษัทรวม ในป พ.ศ. 2560

ชื่อ
บริษัท เอนี่เพย จํากัด

สถานที่ประกอบ
ธุรกิจ/ประเทศ
ที่จดทะเบียน
จัดตั้ง
ไทย

สัดสวนของสวนไดเสีย
รอยละ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
20

ลักษณะธุรกิจ

- ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนรับชําระคาสินคา วิธีสวนไดเสีย
และบริการผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอรเน็ตและทางอิเลกทรอนิกส

บริษัท เอนี่เพย จํากัด เปนบริษัทจํากัดและ หุนของบริษัทนี้ไมมีราคาเสนอซื้อขายในตลาด
กลุมกิจการไมมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับสวนไดเสียของกลุมกิจการในบริษัทรวม
หนา 138
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เงินลงทุนในบริษทั ยอย และบริษัทรวม (ตอ)
(ก)

เงินลงทุนในบริษทั รวม (ตอ)
ขอมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษัทรวม
ตารางตอไปนี้แสดงขอมูลทางการเงินแบบสรุปสําหรับบริษัทรวมที่มีสาระสําคัญตอกลุมกิจการ ขอมูลที่เปดเผยเปน
จํานวนที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวม (ซึ่งไมใชเพียงแคสวนแบงของกลุมกิจการในบริษัทรวมดังกลาว) ซึ่งได
ปรับปรุงดวยรายการปรับปรุงที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตามวิธีสวนไดเสีย รวมถึงการปรับปรุงมูลคายุติธรรมและการ
ปรับปรุงเกี่ยวกับความแตกตางของนโยบายการบัญชีของกลุมกิจการและบริษัทรวม
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป
บริษัท เอนี่เพย
จํากัด
พ.ศ. 2560
บาท
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่
สินทรัพยหมุนเวียนรวม

504,448
1,805,223
2,309,671

สินทรัพยไมหมุนเวียน
อุปกรณ
สินทรัพยไมหมุนเวียนรวม

5,745,768
5,745,768

หนี้สนิ หมุนเวียน
เจาหนีก้ ารคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนรวม

55,439
55,439

สินทรัพยสทุ ธิ

8,000,000

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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13

เงินลงทุนในบริษทั ยอย และบริษัทรวม (ตอ)
(ก)

เงินลงทุนในบริษทั รวม (ตอ)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป
บริษัท เอนี่เพย จํากัด
พ.ศ. 2560
บาท
รายไดดอกเบี้ย
คาใชจา ยบริหาร
ขาดทุนจากการดําเนินงานตอเนื่อง
คาใชจา ยภาษีเงินได
ขาดทุนหลังภาษีจากการดําเนินงานตอเนื่อง

43
(7,263)
(7,220)
(7,220)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(7,220)

เงินปนผลรับจากบริษัทรวม

-

การกระทบยอดรายการขอมูลทางการเงินโดยสรุป
การกระทบยอดรายการระหวางขอมูลทางการเงินโดยสรุปกับมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียของกิจการในบริษัทรวม
ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
บริษัท เอนี่เพย
จํากัด
พ.ศ. 2560
บาท
สินทรัพยสุทธิ ณ วันสิ้นป
สวนไดเสียในบริษัทรวม (รอยละ 20)
มูลคาตามบัญชี
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8,000,000
1,600,000
1,600,000

13

เงินลงทุนในบริษทั ยอย และบริษัทรวม (ตอ)
(ข)

เงินลงทุนในบริษทั ยอย
บริษัทยอยของ บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ตามวิธีราคาทุน

ประเทศ
ชื่อบริษัทยอย
บริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ราคาทุน

คาเผื่อ

สัดสวน

การดอยคา

ยอดสุทธิ การถือหุน

ที่จดทะเบียน

ธุรกิจถือหุนในบริษัทอื่น

บาท
บาท
บาท
ประเทศไทย 30,000,000 (13,370,456) 16,629,544
30,000,000 (13,370,456) 16,629,544

รอยละ
99.99

ในระหวางปบริษัทไดประเมินและบันทึกคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด จํานวน 13.37 ลานบาท
เนื่องจากบริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด รับรูผลขาดทุนจากการตั้งคาเผื่อการดอยคาในลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอย
คุณภาพในบริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด
บริษัทยอยของบริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด
ตามวิธีราคาทุน
ประเทศ
ชื่อบริษัทยอย

ประเภทธุรกิจ

ที่จดทะเบียน

บริษัทบริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด บริหารหนี้ดอยคุณภาพ

ประเทศไทย

บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด

ประเทศไทย

บริการเรียกเก็บหนี้

ราคาทุน

คาเผื่อ
การดอยคา

บาท

บาท

สัดสวน
ยอดสุทธิ การถือหุน
บาท

รอยละ

28,601,282
4,162,699

(16,171,722) 12,429,560
- 4,162,699

99.99

32,763,981

(16,171,722) 16,592,259

99.99

บริษัทยอยดังกลาวขางตนไดรวมอยูในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมกิจการ สัดสวนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทยอยที่ถือ
โดยบริษัทใหญไมแตกตางจากสัดสวนที่ถือหุนสามัญ บริษัทใหญไมไดถือหุน บุริมสิทธิของบริษัทยอยที่รวมอยูในกลุมกิจการ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัดไมมีสาระสําคัญ

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

14. สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
บาท

อุปกรณ์
สํ านักงาน
บาท

-

15,421
(313)
15,108

-

-

3,489,800

15,108
1,228,868

1,487,297

(54,035)
3,435,765

(30,395)
(120,225)
1,093,326

(112,592)
1,374,705

-

3,489,800
(54,035)
3,435,765

1,212,289
(118,963)
1,093,326

1,487,297
(112,592)
1,374,705

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
การซือเพิมขึน
จําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื อมราคา
ราคาตามบัญชี ปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

หนา 142

งบการเงินรวม
เครืองตกแต่ ง
สํ านักงาน
บาท

รายงานประจําป 2560

อุปกรณ์ สํานักงาน
ยานพาหนะ
ระหว่ างติดตัง
บาท
บาท
-

รวม
บาท
15,421
(313)
15,108

15,108
2,172,982 8,378,947

-

- (30,395)
- (286,882)
2,172,982 8,076,778

-

2,172,982 8,362,368
- (285,590)
2,172,982 8,076,778

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
14. สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (ตอ)

งบการเงินรวม

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
บาท
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชี ตน้ ปี - สุ ทธิ
การได้มาซึ งบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 26)
การซือเพิมขึน
โอนเข้า (ออก)
ค่าเสื อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

อุปกรณ์ เครืองตกแต่ ง
สํ านักงาน
สํ านักงาน
บาท
บาท

ยานพาหนะ
บาท

อุปกรณ์
สํ านักงาน
ระหว่ าง
ติดตัง
บาท

รวม
บาท

3,435,765
74,294
(184,242)
3,325,817

1,093,326
79,019
256,789
2,333,482
(876,384)
2,886,232

1,374,705
72,852
(319,572)
1,127,985

3,647,512
(119,918)
3,527,594

2,172,982
160,500
(2,333,482)
-

8,076,778
79,019
4,211,947
(1,500,116)
10,867,628

3,564,094
(238,277)
3,325,817

3,881,579
(995,347)
2,886,232

1,560,149
(432,164)
1,127,985

3,647,512
(119,918)
3,527,594

-

12,653,334
(1,785,706)
10,867,628

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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14

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (ตอ)
สวนปรับปรุง
อาคาร
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ เครื่องตกแตง
สํานักงาน
สํานักงาน
บาท
บาท

รวม
บาท

-

15,421
(313)
15,108

-

15,421
(313)
15,108

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

56,950
(951)
55,999

15,108
31,909
(6,467)
40,550

126,600
(16,869)
109,731

15,108
215,459
(24,287)
206,280

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม

56,950
(951)

47,330
(6,780)

126,600
(16,869)

230,880
(24,600)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

55,999

40,550

109,731

206,280

55,999
63,004
(11,110)
107,893

40,550
231,856
(47,544)
224,862

109,731
6,233
(27,562)
88,402

206,280
301,093
(86,216)
421,157

119,954
(12,061)
107,893

279,186
(54,324)
224,862

132,833
(44,431)
88,402

531,973
(110,816)
421,157

ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
คาเสื่อมราคา

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินที่กลุมกิจการเปนผูเชาซึ่งรวมแสดงในรายการขางตนประกอบดวยยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
หนา 144
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3,647,512
(119,918)
3,527,594

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
-

-

15

สินทรัพยไมมตี ัวตน
งบการเงินรวม
ใบอนุญาตบริษัท
สิทธิในสัญญา
โปรแกรม
บริหารสินทรัพย วาจางติดตามหนี้ คอมพิวเตอร
บาท
บาท
บาท

งานระหวางทํา
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ตัดจําหนายสะสม

-

-

-

-

-

ราคาตามบัญชี- สุทธิ

-

-

-

-

-

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2559
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การไดมาซึ่งบริษัทยอย
คาตัดจําหนาย

3,575,187
-

-

1,814,133
(56,368)

1,605,000
-

3,419,133
3,575,187
(56,368)

ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

3,575,187

-

1,757,765

1,605,000

6,937,952

ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม

3,575,187
-

-

1,814,133
(56,368)

1,605,000
-

6,994,320
(56,368)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

3,575,187

-

1,757,765

1,605,000

6,937,952

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2560
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การไดมาซึ่งบริษัทยอย (หมายเหตุ 26)

3,575,187
-

152,967

1,757,765
57,633
63,445

1,605,000
1,284,000
-

6,937,952
1,341,633
216,412

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คาตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

-

(152,967)

(190,762)

-

(343,729)

3,575,187

-

1,688,081

2,889,000

8,152,268

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ตัดจําหนายสะสม

3,575,187
-

152,967
(152,967)

1,935,211
(247,130)

2,889,000
-

8,552,365
(400,097)

ราคาตามบัญชี - สุทธิ

3,575,187

-

1,688,081

2,889,000

8,152,268

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 145

15

สินทรัพยไมมตี ัวตน (ตอ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี- สุทธิ

รวม
บาท

-

-

ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

-

-

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
คาตัดจําหนาย
ราคาตามบัญชีปลายป - สุทธิ

31,860
(1,865)
29,995

31,860
(1,865)
29,995

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ตัดจําหนายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

31,860
(1,865)
29,995

31,860
(1,865)
29,995

สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไปจะรับรูไดไมเกินจํานวนที่เปนไปไดคอนขางแน
วาจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีนั้น กลุมกิจการไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดจํานวน 951.02
ลานบาท (พ.ศ. 2559 : 938.56 ลานบาท) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจํานวน 3,746.59 ลานบาท (พ.ศ. 2559 : 4,692.78 ลาน
บาท) ที่สามารถยกไปเพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนทางภาษีดังกลาวจะหมดประโยชนทางภาษี ดังนี้

ปที่หมดประโยชนทางภาษี
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
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งบการเงินรวม
ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลานบาท

113.50
94.50
3,512.70
10.80
15.09
3,746.59

113.50
94.50
3,512.70
6.92
15.09
3,742.71

เงินกูยืม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
รายการหมุนเวียน
เงินกูย ืมระยะสั้น
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

เงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 25 ง)

4,532,945
480,736
12,351,000

-

5,621,000

-

เงินกูย ืมหมุนเวียนรวม

17,364,681

-

5,621,000

-

2,165,407
2,165,407

-

-

-

19,530,088

-

5,621,000

-

รายการไมหมุนเวียน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
เงินกูย ืมไมหมุนเวียนรวม
เงินกูยืมรวม

เงินกูยืมระยะสั้น คือตั๋วสัญญาใชเงิน มีอัตราดอกเบี้ยที่รอยละ 12 ตอป ซึ่งจะครบกําหนดภายในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561
และวันที4่ พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตั๋วสัญญาใชเงินค้ําประกันโดยลูกหนี้การคา จํานวน 6.48 ลานบาท

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 147
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เงินกูยืม (ตอ)
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมของกลุมกิจการ มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เงินกูย ืมระยะสั้น
อัตราดอกเบี้ยคงที่
รวมเงินกูยมื

4,532,945
4,532,945

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

-

-

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
เงินกูย ืมระยะสั้น
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน

รอยละ 12
รอยละ 5.62

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

-

-

-

ราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของเงินกูยืมระยะสั้น มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
ราคาตามบัญชี

มูลคายุติธรรม

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

เงินกูย ืมระยะสั้น
เงินกูย ืมจากบุคคลที่เกีย่ วของกัน

4,532,945
12,351,000

-

4,532,945
12,351,000

-

รวมเงินกูยมื

16,883,945

-

16,883,945

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม

เงินกูย ืมจากบุคคลที่เกีย่ วของกัน
รวมเงินกูยมื

หนา 148
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พ.ศ. 2560
บาท
5,621,000

พ.ศ. 2559
บาท
-

พ.ศ. 2560
บาท
5,621,000

พ.ศ. 2559
บาท
-

5,621,000

-

5,621,000

-
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เงินกูยืม (ตอ)
จํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายซึ่งบันทึกเปนหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม

ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป
ครบกําหนดชําระเกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป
หัก คาใชจา ยทางการเงินในอนาคต
ของสัญญาเชาทางการเงิน
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน:
- สวนทีห่ มุนเวียน
- สวนที่ไมหมุนเวียน
รวมหนี้สินสัญญาเชาทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

617,280
2,417,680

-

-

-

(388,817)
2,646,143

-

-

-

480,736
2,165,407
2,646,143

-

-

-

มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินมีรายละเอียดดังตอไปนี้
งบการเงินรวม

ครบกําหนดชําระภายใน 1 ป
ครบกําหนดชําระเกิน 1 ปแตไมเกิน 5 ป
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

480,736
2,165,407
2,646,143

-

-

-

-

-

-

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
งบการเงินรวม

เจาหนี้การคา
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย

พ.ศ. 2560
บาท
240,983
3,778,500
3,543,638
7,563,121

พ.ศ. 2559
บาท
113,333
3,019,645
2,594,800
5,727,778

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
บาท
113,333
5,824,791
2,238,171
2,256,483
10,432,778

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559
บาท
113,333
83,824
2,293,016
1,944,800
4,434,973
หนา 149
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ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

110,217
110,217

656,733
656,733

72,101
72,101

656,733
656,733

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

374,790
374,790

568,589
568,589

336,674
336,674

568,589
568,589

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวระหวางปมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบีย้
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทาง
การเงิน
จายผลประโยชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

656,733
351,796
22,994
(921,306)
110,217

104,662
546,136
22,453
(16,518)
656,733

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
656,733
314,595
22,079

104,662
546,136
22,453

(921,306)
72,101

(16,518)
656,733

จํานวนที่รับรูตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เปนดังนี้
งบการเงินรวม

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบีย้

หนา 150
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

351,796
22,994

546,136
22,453

314,595
22,079

546,136
22,453

374,790

568,589

336,674

568,589
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ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
งบการเงินรวม

ตนทุนการบริการ
คาใชจา ยในการบริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

10,890
363,900

2,157
566,432

3,165
333,509

2,157
566,432

374,790

568,589

336,674

568,589

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชเปนดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

รอยละ 1.51 - 1.66
รอยละ 2.5

รอยละ 3.54
รอยละ 6.00

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

การเปลี่ยนแปลงในขอสมมติ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของ
เงินเดือน

ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
การเพิ่มขึ้นของขอสมมติ
การลดลงของขอสมมติ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

รอยละ 0.50

รอยละ 0.50

ลดลง รอยละ 3.47 - 4.01

ลดลง รอยละ 6.52

เพิ่มขึ้น รอยละ 3.62 - 4.21

เพิ่มขึ้น รอยละ 7.10

รอยละ 0.50

รอยละ 0.50

เพิ่มขึ้น รอยละ 3.60 - 3.98

เพิ่มขึ้น รอยละ 7.38

ลดลง รอยละ 3.48 - 3.84

ลดลง รอยละ 6.83

การวิเคราะหความออนไหวขางตนนี้อางอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติ ขณะที่ใหขอสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ
ดังกลาวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติอาจมีความสัมพันธกัน ในการคํานวณการวิเคราะหความออนไหว
ของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติหลักไดใชวิธีเดียวกับ (มูลคาปจจุบันของภาระ
ผูกพันโครงการผลประโยชนทกี่ ําหนดไวคํานวณดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method)
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในการคํานวณหนี้สินบําเหน็จที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของขอสมมติที่ใชในการจัดทําการวิเคราะหความออนไหวไมไดเปลี่ยนแปลงจากปกอน
ระยะเวลาถั ว เฉลี่ ย ถ ว งน้ํ า หนั ก ของภาระผู ก พั น ตามโครงการผลประโยชน ข องกลุ ม กิ จ การ ณ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2560
คือ 8 ถึง 8.64 ป

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ประมาณการหนี้สินระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทไดประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการถูกประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะตามที่กลาวไวในหมาย
เหตุ 27 จํานวน 9.94 ลานบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จํานวน 9.94 ลานบาท)

21

ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน
จํานวนหุน
หุน

หุนสามัญ
บาท

หุนบุริมสิทธิ
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

622,452,273

174,286,636

-

174,286,636

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

622,452,273

174,286,636

-

174,286,636

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

622,452,273

174,286,636

-

174,286,636

หุนสามัญจดทะเบียนมีจํานวนทั้งหมด 622,452,273 หุน (พ.ศ.2559 : 622,452,273 หุน) ซึ่งมีราคามูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28
บาท (พ.ศ. 2559 : 0.28 บาท) หุนทั้งหมดไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว
22

คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายตามลักษณะสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้ ไดจัดประเภทตามลักษณะ
ซึ่งรวมไวในขาดทุนกอนตนทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
บาท
บาท
คาใชจา ยทีเ่ กี่ยวกับพนักงาน
30,704,790
32,466,340
21,890,022
31,213,284
คาเสื่อมราคา (หมายเหตุ 14, 15)
1,843,845
286,882
88,081
24,287
คาสอบบัญชีและคาที่ปรึกษา
5,470,711
5,677,430
4,282,736
4,632,512
คาเชา
3,576,210
3,467,651
900,015
2,793,431
(กลับรายการ)คาเผื่อสํารองหนี้สญ
ู รายไดดอกเบี้ย
คางรับจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้
ดอยคุณภาพ
(1,934,034)
28,077,633
(2,040,750)
28,077,633
ขาดทุนจากการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยมื
จากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
29,048,785
5,046,387
27,092,905
5,046,387
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
13,370,456
คาใชจา ยอื่น
11,441,411
5,985,347
8,377,934
4,686,125
80,151,718

หนา 152
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81,007,670

73,961,399

76,473,659
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ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนตอหุนที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการหารขาดทุนสุทธิสําหรับป
ดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกจําหนายและถือโดยบุคคลภายนอกในระหวางป
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ขาดทุนสําหรับปที่เปนสวนของผูถ ือหุน
ของบริษัท (บาท)
จํานวนหุนสามัญคงเหลือ (หุน )
ขาดทุนตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)

(54,504,514)
622,452,273
(0.088)

(26,635,674)
622,452,273
(0.043)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

(58,642,544)
622,452,273
(0.094)

(22,344,714)
622,452,273
(0.036)

บริษัทไมมีการออกหุนสามัญเทียบเทาปรับลดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
24

ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดสําหรับ ขาดทุนกอนหักภาษีของกลุมกิจการมียอดจํานวนเงินที่แตกตางจากการคํานวณขาดทุนทางบัญชีคูณกับ
อัตราภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ขาดทุนกอนภาษี
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีรอยละ 10 และ 20
(พ.ศ. 2559 : รอยละ 20)
ผลกระทบ :
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
คาใชจา ยที่ไมสามารถหักภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ไมไดบันทึกเปนสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

(54,504,583)

(26,635,679)

(58,642,544)

(22,344,714)

(10,844,736)

(5,327,136)

(11,728,509)

(4,468,943)

6,552,155

(3,566,583)
6,747,458

8,709,628

(3,642,723)
6,742,295

4,436,528

2,146,261

3,018,881

1,369,371

99,947

-

-

-

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธกับกลุมกิจการ ไมวาทางตรงหรือทางออม โดยผานกิจการอื่นแหงหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งแหง
โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอํานาจควบคุมกลุมกิจการหรือถูกควบคุมโดยกลุมกิจการหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
กลุมกิจการรวมถึงบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทยอย และบริษัทยอยในเครือเดียวกัน ถือเปนกิจการที่เกี่ยวของกับกลุม
กิจการบริษัทรวมและบุคคลที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ
ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของกลุมกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการที่
เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้นถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับกลุมกิจการ
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งอาจมีขึ้นไดตองคํานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ
มากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย
รายชื่อบริษัท
บริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย รีจินอล จํากัด
บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด
บริษัท เอนี่เพย จํากัด

ประกอบกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ

ธุรกิจถือหุนในบริษัทอื่น
ธุรกิจบริหารสินทรัพย
ธุรกิจติดตามทวงหนี้
ธุรกิจตัวแทนรับชําระคาสินคาและ
บริการผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอรเน็ตและทางอิเลกทรอนิกส

บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทรวม

รายการตอไปนี้เปนรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ก)

รายไดจากการขายบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
รายไดจากการบริการติดตามหนี้สินจาก:
บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน

-

รวม
ข)

1,965,233
1,965,233

-

1,965,233
1,965,233

คาใชจายจากการใหบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
บาท
บาท
คาใชจายจากการใหบริการ :
บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน
รวม

หนา 154

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

รายงานประจําป 2560

-

2,100,000
2,100,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
บาท
บาท
-

2,100,000
2,100,000
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รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
ค)

ยอดคางชําระที่เกิดจากการซื้อและขายสินคาและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ลูกหนีก้ ารคาหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน :
บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน
รวม
ลูกหนี้อนื่ หรือกิจการทีเ่ กี่ยวของกัน :
บริษัทยอย
รวม
เจาหนี้อนื่ หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน :
บริษัทยอย
รวม

ง)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
บาท
บาท

-

2,267,891
2,267,891

-

2,267,891
2,267,891

-

-

5,829,370
5,829,370

595,204
595,204

-

-

5,824,791
5,824,791

83,824
83,824

เงินกูยืมระยะสัน้ จากกบุคคลที่เกี่ยวของกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
บาท
บาท

เงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน :
ผูบริหารสําคัญของกิจการ

12,351,000

-

5,621,000

-

รวม

12.351,000

-

5,621,000

-

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันเปนเงินกูยืมจากกรรมการของบริษัท เงินกูดังกลาวไมมีหลักประกัน ไมมี
ดอกเบี้ยและมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
ง)

เงินกูยืมระยะสั้นจากกบุคคลที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันสามารถวิเคราะหไดดังนี้

ขอมูลทางการเงินรวม

ขอมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ

เงินกูจ ายคืนระหวางป

18,073,000
(5,722,000)

10,983,000
(5,362,000)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

12,351,000

5,621,000

เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินกูเ พิ่มเพิม่ ระหวางป

จ)

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกิจการ
ผูบริหารสําคัญของกลุมกิจการรวมถึงกรรมการ (ไมวาจะทําหนาที่ในระดับบริหารหรือไม) คณะผูบริหารระดับสูง เลขานุการ
บริษัท คาตอบแทนที่จายหรือคางจายสําหรับผูบริหารสําคัญมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

ผลประโยชนหลังออกจากงาน

4,540,000
68,387

8,600,000
496,133

4,000,000
44,746

8,600,000
496,133

รวม

4,608,387

9,096,133

4,044,746

9,096,133

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน

26

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

การซื้อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดเขาทําการซื้อหุนในบริษัท ทรัพยสิทธิ
จํากัด เปนจํานวนเงินลงทุน 4.16 ลานบาท หรือในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว โดยถือเปนการลงทุนใน
บริษัทยอยทางออมของบริษัทโดยไดทําการแจงจดทะเบียนหุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560
รายการดังกลาวถือเปนการไดมาซึ่งธุรกิจจากการซื้อกิจการคาดวาจะเพิ่มสวนแบงการตลาดของธุรกิจการใหบริการติดตาม
หนี้สิน
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การซื้อธุรกิจ (ตอ)
บาท
สิ่งตอบแทนที่จาย ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
4,162,699
4,162,699

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
รวม
มูลคาที่รับรู ณ วันที่ซื้อสําหรับสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมกรรมการ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
อุปกรณ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

110,492
4,370,362
296,600
401,573
79,019
63,445
722,130
(997,723)
(1,035,888)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

4,010,010
(278)
152,967
4,162,699

สินทรัพยไมมีตัวตน : สิทธิในสัญญาวาจางติดตามหนี้ใหแกกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
สินทรัพยที่สามารถระบุไดสุทธิ
27

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ก) ภาระผูกพันที่เปนขอผูกมัดตามสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีที่กลุมกิจการเปนผูเชา
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป

ข)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

2,423,300
680,875

2,047,700
960,000

581,900
165,625

686,700
-

3,104,175

3,007,700

747,525

686,700

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุมกิจการมีภาระผูกพันสัญญาติดตั้งระบบติดตามหนี้ จํานวน 0.3
ลานบาท (พ.ศ. 2559: ไมมี)
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ตอ)
ค)

ในป พ.ศ. 2553 บริษัทไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมจากกรมสรรพากรจํานวนรวม 5.62
ลานบาท ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไมเห็นดวยกับการประเมินดังกลาวและไดดําเนินการอุทธรณคัดคานการประเมิน
ดังกลาว ในป พ.ศ. 2555 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีมติยกอุทธรณ ตอมาวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริษัท
ยื่นฟองกรมสรรพากรตอศาลภาษีอากรกลางใหเพิกถอนการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกลาวขางตน ในป พ.ศ. 2556
ศาลไดตัดสินใหบริษัทแพคดี บริษัทไดยื่นอุทธรณตอศาลฎีกา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ศาลภาษีอากรกลางได
อานคําพิพากษาของศาลฎีกา โดยศาลฎีกามีคําพิพากษาใหยกฟองโจทก และคดีถึงที่สุดแลวโดยบริษัทไดตั้งประมาณการ
หนี้สินดังกลาวไวตามหมายเหตุ 20

ง)

ในป พ.ศ. 2555 กลุมกิจการไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษีธรุ กิจเฉพาะเพิ่มเติมจากกรมสรรพากรจํานวน 8.58 ลาน
บาท ซึ่งบริษัทไดยื่นคํารองขอทุเลาการเสียภาษีอากร และบริษัทยื่นฟองกรมสรรพากรตอศาลภาษีอากรกลางใหเพิก
ถอนการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกลาวขางตน ในป พ.ศ. 2557 ศาลภาษีอากรกลางตัดสินใหกรมสรรพากรเพิกถอน
การประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกลาว กรมสรรพากรไดยื่นอุทธรณตอศาลฎีกา ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของศาล

จ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุมกิจการมีหนังสือค้ําประกันสัญญาติดตามหนี้ จํานวน 0.6 ลานบาท (พ.ศ. 2559:
ไมมี)

เหตุการณภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหบริษัท วี.ไอ. แคปปตอล
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมกิจการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากหุนสามัญจํานวน 3,000,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 5,000,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เมื่อ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 บริษัทไดชําระ
คาหุนสําหรับหุนสามัญที่เพิ่มจํานวน 2,000,000 หุน เปนจํานวน 20,000,000 บาท และบริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
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รายงานประจําป 2560

COMPANY PROFILE

Venture Incorporation Public Company Limited (“VI”), formerly known as Circuit
Electronics Industry Public Company Limited (“CIRKIT”), has been established since 1984, with
Thai Baht 30 million registered capital by former shareholder group including JTS Co., Ltd.,
Nganthawee Family and Phukasavan Family. The Company is engaged in the manufacture and
distribution of electronic parts, electronics circuits, commencing its production and export in 1985
with total production capacity of 30 million pieces a year for export purposes, under support from
the Board of Investment of Thailand. Later in 1996, the Company raised its capital via an initial
public offering in the Stock Exchange of Thailand.
Following the Thai financial crisis in 1997, the Company has entered into rehabilitation
under the Thai Central Bankruptcy Court on 9 May 2005, while the Company was appointed as
Planner and Plan Administrator, having its qualified public company status as “Non-Performing
Group” under the Stock Exchange of Thailand.
In March 2015, a new investor group, led by Siam Holding Group Company Limited,
together with another 41 investors has increased the Company’s registered capital at Thai Baht 120
million, with a total of 429 million shares or at 89.56% shareholding, where Siam Holding Group
Company Limited and 41 new investors hold 229 million shares or 47.81% shareholding and 200
million shares or 41.7% shareholding respectively. The new investor group considered the future
of the company’s business operation in order to create core business to support continued
operations with sustainable income growth.
On 2 June 2015, the Company’s Board of Directors proposed its board resolutions to
suspend its old business operation and to consider investing in a new business in order to create
and ensure the company’s stability in order to protect this Company from delisting from the Stock
Exchange of Thailand, which will have a negative impact to the Company’s shareholders and its
company itself. At its Extraordinary General Meeting No. 1/2015 dated 28 August 2015, the
Company has received approval from its shareholders to suspend its existing operations and to sell
non-operating assets.
The Company has shown its interest to purchase non-performing loan management and debt
collection service businesses, then in discussion with representatives of PBL Management
Co., Ltd. (“PBM”) and Wi Holding (888) Co., Ltd. (“WIH”), by issued share capital to key
management of PBM and WIH, who have knowledge and experience in debt management and debt
collection service business, to be partner of the Company. Total share issue is 143.44 million unit,
which is 23.04% of total stock. which manages auto hire purchase non-performing loan portfolio
purchased from financial institutions, and also provide debt collection service to several large
corporate clients, while PBM and WIH have highly skilled and experienced employees in debt
management and debt collection services.
On 22 June 2015, the Thai Central Bankruptcy Court has ordered the Company to exit its
rehabilitation process under the Court.
28 October 2015, Extraordinary General Meeting No. 2/2015 the Company has approved
shareholder’s resolution to invest in non-performing loan portfolio, auto hire purchase loan type
from PBM and WIH with changing its objectives in order to support investment in non-performing
loan and debt collection services provided to third parties, including other businesses in relation to
non-performing loan and debt collection services, and changing company name from “Circuit
Electronics Industry Public Company Limited” to new company name “Venture Incorporation
Public Company Limited” and changing its public symbol from “CIRKIT” to “VI”, including
changing its company address to 83 Soi Chadson, Sutthisan Road, Samsennok, Huai Khwang,
Bangkok 10310.
On 2 November 2015, the Company has purchased non-performing loans from PBM and
WIH, altogether with its management team, under its shareholders’ resolution from Extraordinary
Shareholders’ Meeting No.2/2015.
Venture Incorporation Public Company Limited
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Since November 2015, the Company has started purchasing non-performing loan portfolio
and debt collection services. November 2nd 2016, the Company began operations on distressed
debt management and debt collection services to institutional clients. By issued of new share
capital, all staffs and management from PBM will join the Company for operate in debt
management and debt collection service business.
On 11 January 2016, the Company had established V.I. Capital Company Limited (VIC)
which have total share capital Baht 30 million and become subsidiaries of the Company, purpose
for invest in asset management business. On 9 February 2016 VIC have acquire capital stock of
Regional Asset Management Company Limited (RAM) amount 100% of total share. RAM could
operate in asset management business under AMC Certificated, which issued by BOT on 10
November 2008.
In February 2016, VIC purchased shares in Regional Asset Management Co., Ltd. ("RAM")
in amount of 100 percent of the total shares.
In August 2016, the Company relocated its office at 544 Soi Ratchadapisek 26,
Ratchadapisek Road. Samsen Nok, Huay Kwang, Bangkok,Thailand. and invest in information
technology and the new organizational management system to work to international standards,
effective Good governance is in place, based on good governance and to build confidence among
customers and financial institutions that invite companies. Attending auction of non-performing
loans.
On March 1, 2017 Board of Directors No. 2/2017 has approve for the investment of the
Subsidiary, namely, V.I. Capital Company Limited(“Subsidiary” or “VIC”) had purchased the
total amount of 29,998 shares (99.99 percent of all shares) of Sappayasith Company Limited
(“SAP”) Which provide services by the debt collection agency to another person. SAP currently
has a contract for hire to other companies 1 contract.
In March 2017, the former major shareholder was Siam Holding Group Company Limited,
by Mr.Sawin Laosethakul and Mr.Vincent Yuan Sun Lee, who sold the shares to new investors. At
present, the new major shareholders are Mr.Chakaphan Pacharn and Mrs. Sawangchit Thaworng,
holding 209 million shares or 33.58% shareholding.
On October 6 2017, VIC purchased shares of Anypay Company Limited ("Anypay"),
amount 20% of total shares. To engage on service business of the agent for payment of goods and
services through information technology, the Internet and electronic.
On February 6, 2018, the Company purchased additional shares of VIC in the amount of
Baht 20 million, resulting in VIC having paid up capital of Baht 50 million to expand its
investment in retail lending business, personal loans and other lending business according to the
objectives of the company.
In March 2017, the former major shareholder was Siam Holding Group Company Limited,
by Mr.Sawin Laosethakul and Mr.Vincent Yuan Sun Lee, who sold the shares to new investors. At
present, the new major shareholders are Mr.Chakaphan Pacharn and Mrs. Sawangchit Thaworng,
holding 209 million shares or 33.58% shareholding.
On October 6 2017, VIC purchased shares of Anypay Company Limited ("Anypay"),
amount 20% of total shares. To engage on service business of the agent for payment of goods and
services through information technology, the Internet and electronic.
On February 6, 2018, the Company purchased additional shares of VIC in the amount of
Baht 20 million, resulting in VIC having paid up capital of Baht 50 million to expand its
investment in retail lending business, personal loans and other lending business according to the
objectives of the company.
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FINANCIAL HIGHLIGHTS

Summary Financial Information
As s e ts

2017

2016

2015

Curre nt as se ts
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Current portion of loan receivables
from purchase of non-performing debts
Current portion of long-term investments
Other current assets

674,709

13,159,916

42,745,226

9,653,009

4,617,052

8,245,606

-

-

-

5,792,832

16,339,543

19,442,667

-

14,208,300

-

1,786,095

2,363,089

-

17,906,645

50,687,900

70,433,499

Res tricted depos its at financial ins titutions

15,404,882

-

-

Loan receivables from purchas e of non-performing debts

17,809,608

34,701,699

39,383,130

60,500

73,000

14,261,800

1,600,000

-

-

-

-

-

10,867,628

8,076,778

15,108

8,152,268

6,937,952

-

Total curre nt as se ts
Nov-curre nt as s e ts

Long-term inves tm ents
Inves tm ents in s ubs idiaries
Inves tm ents in as s ociates
Leas ehold im provem ents and equipm ent
Intangible as s ets
Intangible as s ets

1,972,665

5,989,947

5,833,623

Total non-curre nt as s e ts

55,867,551

55,779,376

59,493,661

Total as s e ts

73,774,196

106,467,276

129,927,160

Curre nt liabilitie s
Short-term borrowing

4,532,945

-

-

Trade and other payables

7,563,121

5,727,778

3,773,997

12,351,000

-

-

480,736

-

Short-term borrowings from related parties
Current portion of finance lease liabilities
Other current liabilities
Total curre nt liabilitie s

733,824

650,373

-

25,661,626

6,378,151

3,773,997

2,165,407

-

-

Non-curre nt liabilitie s
Finance lease liabilities
Employee benefit obligations

110,217

656,733

104,622

9,936,256

9,936,256

9,936,256

Total non-liabilitie s

12,211,880

10,592,989

10,040,878

Total liabilitie s

37,873,506

16,971,140

13,814,915

174,286,636

174,286,636

174,286,636

-

-

-

(138,356,773)

-

(58,137,891)

(29,500)

-

(36,500)

Long-term provision

Share holde rs ’ e quity
Authorized share capital of Bath 10 each
Authorized share capital of Bath 0.28 each
Premium on share capital
Deficits
Other components of equity
Total s hare holde rs ’ e quity

35,900,363

89,496,136

116,112,245

Total liabilitie s and s hare holde rs ’ e quity

73,773,869

106,467,276

129,927,160
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State me nt of Compre he nsive Income
Interest income from loan receivables from purchase of debts

2017

2016

2015

2,353,587

30,055,399

7,033,592

Revenue from collection services

22,975,838

23,980,984

4,727,472

Revenue from sales and services

-

-

53,227,578

25,329,425

54,036,383

64,988,642

(5,196,892)

(3,446,196)

(449,990)

(15,527,917)

(13,496,443)

(1,768,957)

-

(36,735,793)

(20,724,809)

(16,942,639)

(38,954,740)

Gross profit

4,604,616

37,093,744

26,033,902

Other income

612,286

335,608

-

Gain from one-time repayment of debts under rehabilitation plan

-

-

2,163,795,968

Accrued interest exempted under rehabilitation plan

-

-

485,663,900

Accrued rental fee exempted under rehabilitation plan

-

-

9,251,613

Gaino on disposal trade account receivable and long-term loan to
related parties

-

-

6,261,682

Other

-

-

4,311,695

(59,426,909)

(64,065,031)

(38,908,821)

(194,576)

-

(9,644,395)

(54,404,583)

(26,635,679)

2,646,765,544

Other expenses

-

-

-

Loss from allowance for doubtful debt in interest receivable Loss
from impairment of loan receivables from purchase of non-performing
debts
Loss from impairment of loan receivables from purchase of nonperforming debts
Loss on transfer assets to settle liabilities under rehabilitation plan

-

-

-

-

-

-

-

-

(45,994,725)

Loss on disposals of and write-off equipment

-

-

(27,106,305)

Loss on disposals of and write-off defective inventories

-

-

(2,369,447)

Termination benefits

-

-

(12,463,395)

(54,404,583)

(26,635,679)

2,558,831,672

(99,947)

-

-

(54,504,530)

(26,635,679)

2,558,829,798

921,306

-

-

Change in value of available-for-sale investments

(12,500)

19,500

14,500

Othe r compre he nsive income for the year

908,806

19,500

14,500

(53,595,724)

(26,616,179)

2,558,844,298

(0.088)

(0.043)

6.30

622,452,273

622,452,273

406,214,804

Total re ve nue
Cost of collection from receivables from purchase of debts
Cost of collection services
Cost of rom sales and services
Total Cost

Administrative expenses
Finance costs
Profit (Loss) be fore othe r expe nses and finance cost

Profit (loss) for finance cost
Income tax
Ne t profit (loss) for the ye ar
Othe r compre he nsive income
Ite m that will not be re classifie d to profit or loss
Remeasurements of post-employment benefit obligations
Ite m that will be reclassified subseque ntly to

Net profit (loss) Comprehensive expenses for the year
Profit (loss) pe r share
Basic profit (loss) pe r share
Weight average number of ordinary shares (shares)
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Statement of Cash Flows

2017

2016

2015

(54,404,583)

(26,635,679)

2,558,829,798

(2,353,587)

(30,055,399)

(7,033,592)

Depreciation

1,500,116

286,882

8,215,060

Amortisation

343,729

56,368

-

Allowance for doubtful debts

250,222

-

-

Addition (reversal) of allowance for loan receivables from purchase of
debts

(1,934,034)

28,077,633

-

Loss from impairment of loan receivables from purchase of nonperforming debts

29,048,785

5,046,387

-

-

(134,836)

-

Gain from one-time repayment of debts under rehabilitation plan

-

-

(2,163,795,968)

Accrued interest exempted under rehabilitation plan

-

-

(485,663,900)

Accrued rental fee exempted under rehabilitation plan

-

-

(9,251,613)

Loss on transfer asset to settle liabilities under rehabilitation plan

-

-

45,994,725

Gain on disposals of long-term investments

-

-

(1,052,143)

Loss on disposals of and write-off equipment

-

30,396

27,108,305

Provision for employee benefit obligations

374,790

568,589

12,567,931

Finance costs

194,576

-

9,644,395

(26,979,986)

(22,759,659)

(4,437,002)

(619,217)

3,628,554

11,274,221

-

-

7,658,286

2,677,638

4,209,456

(51,792,205)

878,621

(2,363,089)

-

Other non-current assets

4,739,412

(156,284)

(4,300,581)

Trade and other payables

1,117,141

1,249,760

(2,477,195)

Other current liabilities

(952,438)

562,309

-

-

(16,518)

(15,757,028)

(19,138,829)

(15,645,471)

(59,831,504)

Cash flows from operating activities
Profit (loss) for the year
Adjustment to reconcile loss for the year to net cash in (out) flows from
operating activities
Interest income from loan receivables from purchase of debts

Gain from sale loan receivable in non-performing debts
Allowance for doubtful debt (Reversal)
Gain on value investment
Unrealized (gain) loss on exchange rate
Gain on sale of asset

Loss on transfer assets to settle liabilities under rehabilitation plan
Accrued interest exempted under rehabilitation plan
Adjustment of liabilities under rehabilitation plan
Long-term provision

Trade and other receivables
Inventories
Loan receivables from purchase of debts
Investments in non-performing assets

Employee benefit obligations
Net cash used in operating activity
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Statement of Cash Flows

2017

2016

2015

Cash flows from investing activities
Increase in restricted deposits at financial institutions

(1,196,582)

-

-

Proceeds from disposals of temporary investments

-

10,148,407

Cash paid for purchase of long-term investments

-

(14,208,300)

Proceeds from disposals of long-term investments

-

36,045,157

25,090,300

-

641,314

-

Cash received from repayment of loan
Proceeds from sale non-performing asset
Cash paid for acquisition of associated

(1,600,000)

-

-

Cash paid for investment in subsidiaries Acquisition of subsidiary, net of
cashacquied

(4,052,207)

(28,313,393)

-

(688,806)

(8,094,077)

(15,421)

(1,496,783)

(3,263,983)

-

Proceeds from disposals of equipment

-

-

29,833,224

Proceed from loans

-

-

-

(9,034,378)

(13,939,839)

61,803,067

4,532,945

-

-

Proceeds from short-term borrowing from a related party

18,073,000

-

-

Payments on short-term borrowing from a related party

(5,722,000)

-

-

Finance lease principal payments

(1,001,369)

-

-

(194,576)

-

(269,205)

Cash received from capital increase

-

-

160,283,938

Repayment of liabilities under rehabilitation plan

-

-

(126,461,215)

15,688,000

-

33,553,518

(12,485,207)

(29,585,310)

35,525,081

13,159,916

42,745,226

7,220,145

674,709

13,159,916

42,745,226

160,500

284,872

-

Payables arising from purchase of intangible asset

-

155,150

-

Change in revaluation surplus in available-for-sale

(12,500)

19,500

(13,500)

Decrease in liabilities under rehabilitation plan due to transfer of
property, plant and equipment to creditor

-

-

123,226,600

Decrease in share capital to compensate deficits

-

-

486,093,672

Decrease in share premium to compensate deficits

-

-

475,000,000

Decrease in legal reserve to compensate deficits

-

-

49,250,000

Cash paid for purchase of equipment
Cash paid for purchase of intangible assets

Net cash flows provided by (used in) investing activities
Cash flows from financing activities
Proceeds from short-term borrowing

Cash paid for finance cost

Net cash flows equivalents at beginning of the year
Net incre ase (decre ase ) in cash and cash equivale nts
Cash and cash equivalents at beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year
Supplemental disclosure of cash flows information
Payables arising from purchase of equipment
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Financial Ratio

2017

2016

2015

Current ratio

0.70

5.72

13.51

Quick ratio

0.40

3.16

15.11

(1.19)

(2.68)

(6.21)

3.30

3.73

8.84

110.69

98.00

41.00

Inventories turnover

0.00

0.10

10.17

Average inventories period

0.00

0.00

36.00

Account payable turnover

3.12

2.36

102.60

Average payment period

117.04

155.00

3.00

Cash Cycle

(6.00)

(57.00)

01

18.18

69.27

40.06

(214.79)

(49.29)

(49.81)

Other profit

0.00

0.00

0.00

Cash to profitability

35.18

58.74

184.83

Net profitability

(215.18)

(49.29)

93.58

Return on equity

(86.93)

(29.76)

(207.31)

Return on assets

(60.48)

(7.39)

1,135.51

Return on fixed asset

(320.29)

(12.66)

2,190.38

Total assets turnover

0.28

0.61

12.13

Debt/Equity ratio

1.05

0.19

0.10

Interest coverage

0.00

0.00

0.02

Cash Basis

2.44

(0.97)

(0.47)

Dividend payout

0.00

0.00

0.00

Liquidity Ratio

Finance ratio of cash flow
Account receivable turnover
Average collection period

Profitability Ratio
Gross profit margin
Operating profit margin

Efficiency Ratio

Financial Policy Ratio
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

During the year 2017, The company is in a period of adaptation from debt management and debt
collection service business. Management and staff have adopted procedure and implement new
business strategies, to enhance the company's business strength. The expansion of the debt
collection service market. This will be a major and sustainable income base in the future.
In the year 2018, The country's economy was recovering. I am confident that the company will be
able to improve its financial status and earnings. This will allow the company to qualify for resume
trade within the time frame set by the Stock Exchange of Thailand. At the same time, we and our
management team will conduct professional business. And develop the ability of the organization
continuously. Coupled with policy Corporate Social Responsibility, To be a good role model for
society to improve the quality of life.
Finally, on behalf of Venture Incorporation Public Company Limited, I would like to thank our
shareholders, customers, business partners, financial supporter as well as management and
employees, to be driving force and continually support the Company. I will strictly adhere to the
policy of management and capital management, to strive, develop and operate under good
corporate governance, along with the innovation to improve the life quality of people. I am
confident that I and the team will be able to operate business continuity with prudence in
accordance with the principles of good ethics, good governance in accordance with the regulations
of the Stock Exchange of Thailand (SET), the Securities and Exchange Commission (SEC) and
comply with the law in order to enhance value for the company and shareholders.

(Mr. Nontachit Tulayanonda)
Chairman of the Board Directors
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AUDIT COMMITTEE’S REPORT

The Audit Committee of the Company comprises 3 independent directors who are Mr. Teerataht
Poshyanonda as being Chairman of the Committee, Mr. Weerapol Ruetrakul and Mrs. Pennipa
Dabbaransi as being members of the Committee. All of them have qualifications as required by the
rules of the Stock Exchange of Thailand. The Committee has carried out their duties and
responsibilities of the assigned tasks with knowledge, capabilities and carefulness, together with
having adequate independence.
In 2017, the meeting of the Audit Committee held 6 meetng it was the meeting that relevant
executives, auditor, and acting manager of internal audit had provided sufficient information to the
Audit Committee.
The Audit Committee has given supports to the Board of Directors for successful proceeding with
their responsibilities, and has followed up and given supports for establishing good corporate
governance. The overall operation of works handled by the Audit Committee can be summarized
as follows:
1.
Financial Statements: The Audit Committee had conducted review of the financial
statements of Quarter and the financial statements of the year 2017 and had conducted the meeting
in order to ask questions and obtain explanations from the auditor and relevant executives in order
to ascertain that the procedures in preparing of the financial statements and the disclosure of
important information are correct, reliable, and are in line the relevant law and announcements,
and the financial reports are prepared according to the general acceptable accounting standard.
2.
Internal Control System: The Audit Committee had proposed that the Company should
have the internal control been proceeded with sufficient evaluation by having reports from internal
audit department and auditor in order to ascertain that the internal control system of the Company
is sufficient for preventing and minimizing risks which may occur.
3.
Evaluation the Sufficiency of Internal Control System: The Audit Committee had
proposed to evaluate the efficiency of the internal audit by consideration of annual plan of
internal audit, information from the audit reports, and by following up the results of improvements
as per the reports, examining important matter so that the Audit Committee will be able to give
suggestion for developing and improving of tasks of internal audit to be sufficiency and having
effectiveness, together with the evaluation of the annual performance of the internal audit unit.
4.
Good Corporate Governance: The Audit Committee has conducted review of the
Company’s performance as per the law of securities and exchange, the rules of the Stock Exchange
of Thailand, together with the law in relation to operating business of the Company.
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5.
Connected Transactions and Transactions which may have conflict of interest: The
Audit Committee had conducted review and had given opinion, with consideration the benefits of
persons having interests, for the Connected Transactions and Transactions which may have
conflict of interest, that the Company considers that the transactions were reasonable according to
the condition as set by the Stock Exchange of Thailand.
6.
Consideration selecting and appointing an auditor for the year 2017: The Audit
Committee had jointly conducted selection, based on performance, independence, and
appropriateness of remuneration, and then considered appointing Mr. Boonlert Kamolchanokkul
holding auditor license No. 5339 and/or Mr. Chanchai Chaiprasit holding auditor license No.
3760, and/or Mr. Paiboon Tunkoon holding auditor license No. 4298 of PricewaterhouseCoopers
ABAS Co., Ltd., to be an auditor of the Company, and also considered remuneration of an auditor
for the year 2017 and then proposed to the Board of Directors.
In overall, the Audit Committee had conducted their responsibilities in full as set in the Charter of
the Audit Committee of which was approved by the Board of Directors, and considers that the
Company has appropriate financial reports which were held correctly according to the general
acceptable accounting principles, with appropriateness in providing disclosure, and the operation
was performed correctly, fully and reliable. Further, the Company has appropriate internal control
system, of which its performance was held according to the law, rules, regulations in relation to
the business operation of the Company, and according to the good corporate governance,
transparency, and the protection of benefits of all relevant parties.

Mr. Teerataht Poshyanonda
Chairman of Audit Committee and Independent
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REPORT OF THE NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE

The Board of Directors of Venture Incorporation Public Company Limited had appointed the
Nomination and Remuneration Committee, which comprises the followings:
1.
2.
3.
4.

Mr. Teerataht
Poshyanonda
Mr. Weerapol
Ruetrakul
Mrs. Thitiporn
Sillaparassamee
Manager of Human Resource Department

Chairman
Director
Director
Secretary

The Nomination and Remuneration Committee has duties and responsibilities according to the
regulations of the Nomination and Remuneration Committee, of which are matters in relation to
the policies on human resource, nomination of directors, and policies on consideration of
remuneration for Chairman of Executive Committee and for Chief Executive Officer, together with
the tasks on giving explanation with respect to remuneration for the Company’s directors and high
level executives, to the meeting of shareholders.
With respect to nomination of directors and high level executives, the Nomination and
Remuneration Committee had proceeded with selection and nomination of persons who have
knowledge, capabilities and qualifications which are appropriate according to the rules set by the
Company, with consideration of the appropriateness of ratio, number and factors in various
aspects, according to the law, the Company’s regulations and good corporate governance.
With respect to the remunerations for the Company’s directors and high level executives as shown
in the Annual Report, the Nomination and Remuneration Committee considers that it is
appropriate and are in line with the duties and responsibilities, and are also in line of the
Company’s rules, with consideration based on the performance, business environments, and
economic situation.

Mr. Teerataht Poshyanonda
Chairman of Audit Committee and Independent

Venture Incorporation Public Company Limited

Page 169

BOARD OF DIRECTOR

Mr. Nontachit Tulayanonda
Chairman of Board Director/ Independent Director

Mr. Sakkapongs Boonmee
Vocie Chairman of Board Director/ Chief Executive Officer

Mr. Teerataht Poshyanonda
Chairman of Audit Committee/
Independent Director

Mr. Weerapol Ruetrakul
Audit Committee/
Independent Director

Mr. Chakaphan Pacharn Mr. Charit Ponganutree Mr. Nontawat
Board Director
Dhanasuwiwath
Board Director

Board Director
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Mr.Teerachai
Suriyapong
Board Director

Mrs. Pennipa Dabbaransi
Audit Committee/
Independent Director

Mrs. Thitiporn
Sillaparassamee
Board Director

GENERAL INFORMATION OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES

Venture Incorporation Public Company Limited (“VI”)
Nature of Business

Registration No.
Head office

Type of Shares
Registered Capital
Par Value Per Share
Paid up Capital

Operating non-performing loan management and debt collection
services mainly for large organizations, including investment in its
subsidiary
BorMorJor. 0107538000428 ( Old BorMorJor. 565)
544 Soi Ratchadapisak 26, Ratchadapisak Road, Samsennok,
Hual Khwang Bangkok 10310, Thailand
Tel : 0-2541-4145-46 Fax : 0-2541-4147-48
Home Page: www.ventureinc.co.th
Common
187,698,636.44 Shares
0.28 Baht
174,286,636.44 Baht (At 5 March 2018)

V.I. Capital Company Limited (“VIC”)
Nature of Business
Operating as an Holding Company with objective to invest in the
non-performing loan management business, purchase and transfer
non-performing loan, debt, or take assignment of debt from asset
management company, financial institution or other corporate
entity in Thailand and overseas, and also financing service, and
leasing, and other business in relation to company’s operations
Registration No.
0105559004617
Head office
544 Soi Ratchadapisak 26, Ratchadapisak Road, Samsennok,
Hual Khwang Bangkok 10310, Thailand
Tel : 0-2541-4149
Type of Shares
Common
Registered Capital
3,000,000 Shares
Par Value Per Share
10 Baht
Paid up Capital
30,000,000 Baht (At 8 March 2018)
% of Investment
99.99%
Regional Asset Management Company Limited (“RAM”)
Nature of Business
Operating Asset Management Company under Asset Management
Company Licensed 006/2008 issued by the Bank of Thailand dated
10 November 2008 that the company is entitled to purchase and
transfer non-performing assets from financial institutions including
collateral in relation to assets in order to manage or sell or transfer
assets further and other business in relation to company’s
operations as determined by the Ministry of Finance and Bank of
Thailand
Registration No.
0105551101044
Head office
544 Soi Ratchadapisak 26, Ratchadapisak Road, Samsennok,
Hual Khwang Bangkok 10310, Thailand
Tel: 0-2541-4141-42 Fax: 0-2541-4140
Type of Shares
Common
Registered Capital
2,500,000 Shares
Par Value Per Share
10 Baht
Paid up Capital
25,000,000,000 Baht (At 19 February 2018)
% of Investment
99.99%
Venture Incorporation Public Company Limited
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Sappayasith Company Limited (“SAP”)
Nature of Business
Registration No.
Head office

Type of Shares
Registered Capital
Par Value Per Share
Paid up Capital
% of Investment

Operating in business debt collection agent, received payment as
benefit and asset management for other parties
0105555100417
83 Soi Chadson, Sutthisan Road, Samsennok,
Hual Khwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel : 0-2274-7940 Fax : 0-2068-2631
Common
30,000 Shares
10 Baht
3,000,000 Baht (At 19 February 2018)
99.99%

Anypay Company Limited (“Anypay”)
Nature of Business
To engage on service business of the agent for payment of goods
and services through information technology, the Internet and
electronic
Registration No.
Head office
Type of Shares
Registered Capital
Par Value Per Share
Paid up Capital
% of Investment

0105559154309
53/43,Soi Ladprao 18,Chom Phon, Chatuchak, Bangkok ,
Thailand
Common
800,000 Shares
10 Baht
8,000,000 Baht (At 27 November 2018)
20.00%

References Person
The Securities Registrar

Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 Ratchadapisek road, Din daeng, Din daeng,
Bangkok 10110 , Thailand
Tel. 0-2009-9000 , Fax: 0-2359-1259
SET Contact center: 0 2009-9999
Home Page: http://www.set.or.th/tsd

Auditors

Mr. Boonlert Kamolchanokul C.P.A (Thailand) No. 5339 and/or
Mr. Chanchai Chaprasit C.P.A (Thailand) No. 3760 and/or
Mr. Paiboon Tunkoon C.P.A (Thailand) No. 4298 and/or
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
15th Floor Bangkok City Tower, 179/74-80 South Sathorn
Road, Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120, Thailand
Tel. 0-2344-1000, 0-2824-5000
Fax: 0-2286-5050
Home Page : www.pwc.com/th
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POLICY AND OVERALL BUSINESS OPERATIONS

Vision and Mission in the business
The Company has its vision, mission, and target in operating its non-performing loan
management and debt collection service as follows:Vision
To become a market leader in non-performing loan management and debt collection service
on a professional and ethical basis.
Mission
Focusing on non-performing loan management at the best by providing best quality service
to support and improve non-performing loan status back to normal status and concentrating on
relationship and operating under principles of good governance, good business moral & ethics, to
shareholders, partners, clients, competitors, employees, and society.
Target
The Company has target for each business as follows:Debt collection service business
Maintain customer base and amount of debt collection, offer additional services.
Moreover, the Company will focus on expanding into new customer base such as corporate and
financial institutions.
Focus on the quality of debt collection to meet the standard and efficiency. Under the
goal to maximize customer satisfaction, and there must be no complaints related to qualify from
customer.
Bring new information technology to the business. The goal is to ensure maximum
efficiency in debt collection, and can provide analytical information to customers.
Debt management business
The company pursues its policy to expand NPL portfolio carefully.
Accelerate with debtors to convert bad debts into cash.
Implemented information technology system to develop database, debt collection
system and to effectively assess debt collection.

Changes and Significant Development of the business

Circuit Electronics Industry Public Company Limited has engaged in manufacturing
electronic circuits, Integrate Circuit or IC Type, for export purpose;

The Company has commenced its operation since 1984 with registered capital of Thai
Baht 30 million and has commenced its production in 1985 at Navanakorn Industrial Estate,
Phatumthani Province, with initial production capacity at 30 million pieces per year, granted
supported from the Board of Investment of Thailand;

In 1995, the Company has offered its initial public offering amounting to 12.5 million
shares;
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In 1996, the Company sold their shares via the Stock Exchange of Thailand, where %
shareholding of major shareholder group (JTS Co., Ltd., Nganthawee Family, and Phukasavan
Family) has changed from 86.45% to 24.85% and start constructing new factory at Rojana
Industrial Park, Ayudhya Province;

In 1997, the Company has moved its production base to its new factory at Rojana
Industrial Park, Ayudhya Province;

In 2001, the Company has been granted ISO14000 from TEI (Thailand Environment
Institute);

In 2003, the Company has received ISO/TS16949 from BVQI;

In 2004, the Company has increased its paid-up capital to Thai Baht 500,096,370
based on exercise right of its warrants;

In 2005, the Company has been rehabilitating under the Thai Central Bankruptcy
Court, which the Company becomes a Planner and Plan Administrator;

On 21 August 2006, Creditors’ Committee has its resolution agreeing upon the
Rehabilitation Plan proposed by Plan Administrator, and later the Thai Central Bankruptcy Court
has approved the plan on 24 August 2006;

The Company has been granted CSR DIW Certificate from Department of Industrial
Works on 22 September 2009;

On 30 September 2010, the Company has submitted its Amended Rehabilitation Plan,
under consent from Creditors’ Committee on 5 November 2010, where the Thai Central
Bankruptcy Court has approved the plan on 8 March 2011 (Please see details under Topic 2.7
Lawsuit & Litigation);

On 16 June 2011, the Company has registered its Head Office from 5 Sukhumvit 3
Soi Nana Nua, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 to its factory address at 45 Moo 12
Rojana Industrial Park, Tambol Thanu, Uthai, Ayudhya province 13210;

On 25 October 2011, the Thai Central Bankruptcy Court has agreed to extend
rehabilitation commencement period for another from 24 August 2011 to 24 August 2012;

On 24 August 2012, the Company has submitted its filing to expend its rehabilitation
commencement period for another year due to Big Flood Crisis, having received consent from
Creditors’ Committee on 5 March 2013, where the Thai Central Bankruptcy Court has approved
the plan on 17 June 2013;

On 18 October 2012, the Company has been granted BOI privileges No.
OrKor0907/026518 based on BOI Application No.1173/2555 submission dated 29 June 2012 from
the Board of Investment of Thailand with approval dated 16 August 2013 under Investment
Promotion Board No. 2118(1)/2013 since 8 October 2012, the approval date from the Board of
Investment of Thailand;

On 1 November 2013, the Company has requested extension of its Rehabilitation to
24 August 2014, where the Thai Central Bankruptcy Court approved on 24 February 2014;

On 25 February 2014 and on 2 April 2014, the Company has submitted partly
amended Rehabilitation Plan to seek new investor, to purchase core company’s assets that has been
transferred to set off debt to creditors, to amend repayment condition that is not consistent to
normal repayment of debtor in order to rehabilitate the company successfully, then the Official
Receiver has arranged a Creditors’ Meeting to accept this Amended Rehabilitation Plan on 10
April 2014, where the Thai Central Bankruptcy Court approved on 9 June 2014;

On 22 August 2014, the Company has submitted additional Amended Rehabilitation
Plan with a request to extend of its Rehabilitation to 31 March 2015, having consent from
Creditors’ Meeting on 6 November 2014, where the Thai Central Bankruptcy Court approved on
22 January 2015;

On 1 December 2014, the Company has signed an Investment Agreement with new
investor group led by Siam Holding Group Co., Ltd.;

On 9 February 2015, Siam Holding Group Co., Ltd. and Company’s shareholders
have signed Memorandum of Understanding (“MOU”);
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On 5 March 2015, the Company has registered its capital reduction for registered and
paid-up capital, changing its Memorandum of Association to suit its capital reduction with
Department of Business Development, Ministry of Commerce, reducing its Par Value from Thai
Baht 10 per share to Thai Baht 0.28 per share under the recent Rehabilitation Plan;

On 19 March 2015, the Company has registered its new capital increase for registered
and paid-up capital, changing its Memorandum of Association to suit its capital reduction with
Department of Business Development, Ministry of Commerce, issuing newly issued common
shares of 429,000,000 shares at Par Value Thai Baht 0.28 per share to offer and sales to new
investor group under the recent Rehabilitation Plan;

On 20 March 2015, new investor group has proceeded on payment for the Company’s
capital increase amounting to Thai Baht 120 million to the Company with an objective to use that
proceeds to repay the creditors under the recent Rehabilitation Plan;

On 24 March 2015, the Company has repaid creditors under the recent Rehabilitation Plan;

On 25 March 2015, the Company has registered new investor group as its
shareholders completely;

On 22 June 2015, the Thai Central Bankruptcy Court has ordered the Company to get
out of the Rehabilitation under the Court;

On 28 October 2015, the Company arranged its Extraordinary Shareholders’ Meeting
No. 2/2015 with resolution to change the company name from “Circuit Electronics Industry Public
Company Limited” to “Venture Incorporation Public Company Limited” who have knowledge and
experience in debt management and debt collection service business, to be partner of the
Company. Total share issue is 143.44 million unit, which is 23.04% of total stock and changing its
business to non-performing loan management and debt collection services, altogether with
changing company’s objectives, amending Memorandum of Association and Articles of
Association based on approved resolution;

On 30 October 2015, the Company has completed and registered its new company
name to “Venture Incorporation Public Company Limited” and the Stock Exchange of Thailand
has change the company name to “Venture Incorporation Public Company Limited” with new
company symbol from “CIRKIT” to “VI” effective date 10 November 2015. In addition, the
Company has changed its company address from 45 Moo 12 Rojana Industrial Park, Tambol
Thanu, Uthai, Ayudhya province to 83 Soi Chadson, Sutthisan Road, Samsennok, Huai Khwang,
Bangkok 10310;

Since November 2015, the Company has started purchasing non-performing loan
portfolio and debt collection services.

November 2nd 2016, the Company began operations on distressed debt management
and debt collection services to institutional clients.

In January 2016, the Company established V.I. Capital Co., Ltd. ("VIC") as a
subsidiary company, the objective is to invest in the asset management business.

In February 2016, VIC purchased shares in Regional Asset Management Co., Ltd.
("RAM") in amount of 100 percent of the total shares.

On Jun-Dec 2016, the Group had enter the auction and obtain new 4 debt portfolio, on
behalf of RAM, which comprise car leasing, credit card and personal loans debt. The Group have
more debt to be managed.

On Aug 2016, the Company have change office into 544 Soi.Ratchada 26, Ratchada
Road, Samsennok, Huaykwang Bangkok. The Company also implement new IT environment and
new management system to meet international standard, good governance and for confident of
customer and financial institute that invite the Group for auction.

On 1 March 2017, BOD No.2/2017 approved VIC to acquire capital stock of
Suppayasith Services Company Limited (SAP) 100% of total issued share. SAP is operate in debt
collection services business with 1 debt collection contact.

On March 8, 2017, the major shareholder structure changed.
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On October 6 2017, VIC purchased shares of Anypay Company Limited ("Anypay"),
amount 20% of total shares. To engage on service business of the agent for payment of goods and
services through information technology, the Internet and electronic.

On February 6, 2018, the Company purchased additional shares of VIC in the amount
of Baht 20 million, resulting in VIC having paid up capital of Baht 50 million to expand its
investment in retail lending business, personal Loans and other lending business according to the
objectives of the company.

Structure of the Company and Its subsidiares


Policy for separating operation among the Group
The Company decides to form its subsidiary to support the company’s expansion and to
increase its efficiency. On 11 January 2016, the Company has established its subsidiary, V.I.
Capital Co., Ltd. (“VIC”) as a holding company to invest in Asset Management Company and
other Financial Services, on 9 February 2016, VIC has invested in Asset Management Company
namely Regional Asset Management Co., Ltd. (“RAM”) at 100% holding and On 1 March 2017
VIC to acquire capital stock of Suppayasith Services Company Limited (SAP) 100% of total
issued share and on October 6 2017, purchased shares of Anypay Company Limited ("Anypay"),
amount 20% of total shares.

As of 31 March 2018, the company group structure is as follows:-

Venture Incorporation Public
Company Limited (“VI”)

100%
V.I. Capital Company Limited
(“VIC”)

100%

Regional Asset
Management Company
Limited (“RAM”)
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100%

Sappayasith Company
Limited (“SAP”)

20%

Anypay Company
Limited
(“Anypay”)

Venture Incorporation Public Company Limited (“VI”)
Paid-Up Capital:
Activities:

Thai Baht 174.28 million
Operating non-performing loan management and debt collection
services mainly for large organizations, including investment in its
subsidiary

Holding Structure:
No.
1.

Major Shareholders

Number of
Shares
(shares)

Percentage

Mr. Chakaphan Pacharn

114,500,000

18.39

Ponganutree Family

114,331,000

18.37

Mr. Charit Ponganutree

100,000,000

16.07

Ms. Danita Ponganutree

14,331,000

2.30

3.

Mrs. Sawangchit Thawong

94,500,000

15.18

4.

Mr. Pisit Bovornsethanan

35,860,659

5.76

5.

Mr. Prinya Charanvijit

35,860,659

5.76

6.

Mr. Nontawat
Dhanasuwiwath

28,688,528

4.61

7.

Mr. Panumas Vuttipakdee

23,712,500

3.81

8.

Mr. Sureerat Tanratanakorn

21,516,395

3.46

9.

Mr. Pongpol Ruenkaew

21,516,395

3.46

10.

Mr. Tananrach kijsriopas

15,100,000

2.43

Total of the first ten
major shareholders

505,586,136

81.22

Other Shareholders

116,866,137

18.78

Total Amount

622,452,273

100.00

2.

Subsidiaries
V.I. Capital Company Limited (“VIC”)
Paid-Up Capital:
Activities:

Thai Baht 30 million and registered capital was increased to Baht 50
million on February 6, 2018.
Operating as an Holding Company with objective to invest in the nonperforming loan management business, purchase and transfer nonperforming loan, debt, or take assignment of debt from asset
management company, financial institution or other corporate entity in
Thailand and overseas, and also financing service, and leasing, and
other business in relation to company’s operations
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Holding Structure:
No.

Major Shareholders

1.

Venture Incorporation Public
Company Limited

2.

Number of
Shares
(shares)

Percentage

4,999,996

100.00

Mr. Sutipong
Srisoonthorntrakul

1

0.00

3.

Mr. Nitat Wattanakul

1

0.00

4.

Mr. Nontawat
Dhanasuwiwath

1

0.00

5.

Mr. Vincent Yuan Sun Lee

1

0.00

5,000,000

100.000

Total

Regional Asset Management Company Limited (“RAM”)
Paid-Up Capital:
Activities:

Thai Baht 25 million
Operating Asset Management Company under Asset Management
Company Licensed 006/2008 issued by the Bank of Thailand dated 10
November 2008 that the company is entitled to purchase and transfer
non-performing assets from financial institutions including collateral in
relation to assets in order to manage or sell or transfer assets further
and other business in relation to company’s operations as determined
by the Ministry of Finance and Bank of Thailand

Holding Structure:
No.

Major Shareholders

1.

V.I. Capital Company Limited

2.

Percentage

2,499,997

100.00

Mr. Warwick Reginald Neil

1

0.00

3.

Mr. Sutipong
Srisoonthorntrakul

1

0.00

4.

Mr. Nontawat Dhanasuwiwath

1

0.00

2,500,000

100.00

Total
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Sappayasith Company Limited (“SAP”)
Paid-Up Capital:
Activities:

Thai Baht 3 million
Operating in business debt collection agent, received payment as
benefit and asset management for other parties

Holding Structure:
No.

Major Shareholders

1.

V.I. Capital Company Limited

2.
3.

Number of
Shares
(shares)

Percentage

29,998

100.00

Mr. Anusak Monkhlang

1

0.00

Mr. Nontawat Dhanasuwiwath

1

0.00

300,000

100.00

Total

Anypay Company Limited (“Anypay”)
Paid-Up Capital:
Activities:

Thai Baht 8 million
To engage on service business of the agent for payment of goods and
services through information technology, the Internet and electronic.

Holding Structure:
No.

Major Shareholders

Number of
Shares
(shares)

Percentage

1.

Mr. Tanedpol Ritteephamorn

320,000

40.00

2.

Mr. Tananrach kijsriopas

320,000

40.00

3.

V.I. Capital Company Limited

160,000

20.00

Total

800,000

100.00
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NATURE OF BUSINESS

Revenue Structure
The Company’s Board of Director decided to suspend its manufacturing and distributing electronic
circuits since 2 June 2015 and the Shareholders approved the Company to operate non-performing
loan management and debt collection services as new business since 2 November 2015, then
creating the Company’s Revenue Structure in FY2015 in 2 phases; (a) January – October to have
revenues from manufacturing and selling electronic circuits and (b) November – December to have
revenues from debt management incomes and debt collection service fee, In 2015-2017 the
company has only income from the business of non-performing debt and collection services which
can be summarized its Revenue Structure in the last 3 years as follows:Revenues from debt management incomes and debt collection service fee:
Revenue Type
1. Revenues from core businesses
Revenues from debt management incomes
Revenues from Debt Collection Service
Total revenues from core businesses
1/
2. Other Incomes

2017
Baht
%
Million

2016
Baht
Million

2015
Baht
%
Million

2.35
22.98

9.28
90.72

30.06
23.98

55.62
44.38

7.03
4.73

59.78
40.22

25.33

100.00

54.04

100.00

11.76

100.00

0.61

2.41

0.34

0.63

-

-

Grand Total
25.94
102.41
54.38
100.63
11.76
100.00
1/
Other income such as dividends, interest income and other income etc.

Type of Products and Services
The Company has managed its own non-performing loans (“NPL”) purchased from financial
institutions or other companies selling its non-performing loans. For purchasing NPL from
financial institutions via bidding process, the company will perform its due diligence and study on
bidding NPLs such as loan type, overdue period, etc. in order to assess opportunity to be repaid by
NPL clients and then propose bidding price to purchase by considering proposed purchase ratio to
face value or gross loan value or depending on the conditions of NPL seller. If the Company wins
the bidding, then to examine NPL details such as loan contract, overdue period, plus client details,
etc. in order to summarize list of NPL debts to be transferred and to start debt collection process
after that, and to meet the recovery target.
Non-performing debt management business derives from the policy of financial institution
aiming to lower its non-performing loans and to reduce its debt collection expenses, then to get rid
of these non-performing loans out of its balance sheet by inviting experienced non-performing loan
management companies to bid these non-performing loans at discount. The bidding party will bear
the debt management expense plus loan default risk. Nevertheless, the Company will bid on a
selective NPL portfolio supported by experienced debt collection team by comparing recorded
debt recovery ratio information with bidding NPL portfolio having similar loan type in order to
assess the target debt recovery ratio or success ratio, and also debt management expenses over
targeted debt recovery period in consideration with rate of return that the company require that to
be used to evaluate and determine the bidding price.
In term of debt managing and collection, the Company has set up its forecasted debt
recovery on a monthly basis to monitor target and actual debt recovery amounts. In case of
lowered actual debt recovery rate than targeted, the Company has its internal policy to increase
debt collection team, set provisions, and also adjust forecasted debt recovery ratio to match with
the Company’s policy and current debt recovery position.
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Debt Collection Service
The Company also provide debt collection services to third parties that these creditors does
not want to collect debt by themselves or cannot collect their debts by the reasons that revenues
incurred from debt collection do not match with its collection expenses, where these services
require experienced and skillful debt collection team. Currently, the Company provides several
kinds of debt collection such as personal loan, auto hire purchase loan, tractor hire purchase loan,
and mobile phone airtime debt, etc. where these creditors will provide loan and debtor details to
the Company. The Company will start its collection process by searching more debtor information,
examine, and contact debtors for the purpose of negotiating and convincing debtors to repay the
loan under the terms that the creditor has set for the Company, mainly used the Company’s Call
Center or Phone Collection. The client will pay debt collection fee to the Company on a success
basis once successfully collect the debt for debtor, payable debt collection fee as a percentage of
gross debt that debtor pays to client.
Normally, client will set debt collection period at 6-9 months for each debtor portfolio based
on loan type and the Company will return loan and debtor details to client after the expiry date of
debt collection contract, however, extendable only collectible debtor and in process of negotiation
with debtor portfolio.
Incomes from debt collection service will be mainly in form of commission that depends on
Debt Collection Success Rate and agreed commission rate with the client, as follow:Debt Collection Fee

=
=

Gross Collection Amounts x Debt Collection Success Rate x
Agreed Commission Rate, or;
Cash Collection Amounts x Agreed Commission Rate

In addition, each loan type has different debt collection success rate and different
commission rate. For instance, long-term overdue debts will have low debt collection success rate
but having high commission rate. In average, the Company has a debt collection success rate at
5%-30% of debt collection amounts vs. commission rate at 5%-15% of collected debt amounts.
In case of failure to collect debt, the Company will charge its client only debt collection expenses
such as telephone bill, on-field collection fee, copy and fax expenses, etc.

Marketing and Competition
Marketing Strategy. The Company has its marketing strategy as follows:1.
Product:
Even though there are many NPL management companies in different sizes ranging
from small, medium, and large debt management companies, mainly law firm then facing new
players easily, the key competition derives from quality debt service and collection service
standard in order to prevent bad image to the Company and also to Company’s clients, having
skilled and experienced collection and management team with standardized working framework
and process, including appropriate debt collection method and strategy to match with each debt
portfolio type, and to fairly collect debt under the Debt Collection Act B.E.2558. Under this Act,
all debt management and debt collection companies must record conversations with debtors
forcing all players to set up its standardized collection procedures to create creditability where
required investment in operation system in all aspects but resulting to company with high
investment opportunity to be competitive. With experienced management team both on
commercial banking and law more than 20 years and collection team with experience managing
and collecting in personal loans, consumer loans, auto hire purchase loan, infrastructure loan, the
Company has its competitive advantages of having skillful and experienced collection team to
manage several kinds of non-performing loans, matching collection procedure with each nonperforming loan type and debtor characteristics, altogether with standardized operations. The
Company has set its internal collection procedure as a standard with suitable training program to
increase knowledge and skill to its collection team with operation testing constantly to ensure
calling and collection team members to operate up to the Company’s standard, with business moral
and ethics in debt collection. In addition, the Company already has its conversation recording
Venture Incorporation Public Company Limited

Page 181

system with debtors and has developed its software to assist in debt collection at highest
efficiency, which create company’s competitiveness comparing to other debt management
companies without experience and technology to support its operation.
2.

Marketing Policy:
The Company has provide its debt collection service to third parties and also nonperforming loan management in order for the Company and client to receive debt repayment at
agreed terms and conditions, while the debtors will get improvement of its debt status from nonperforming status to normal status, if the debtors can follow determined debt collection policy.
The Company has its marketing strategy to focus on servicing existing clients and expand to new
clients. For existing clients, the Company tends to create good relationship with service quality
and deliverable jobs for client’s consideration of using the Company’s service regularly. For new
clients, the Company is contacting and presenting the Company’s profile on a roadshow basis to
target customer groups such as Financial Institution on personal loan, auto hire purchase loan,
infrastructure service companies, and hire purchase product loan to explore business opportunities
for the Company.
3.

Target Customer Group:
Customer characteristics and target group for debt collection service to third parties
and also non-performing loan management businesses having the same target group which are
Financial Institutions, Consumer Loan providers, Leasing Loan providers, and Infrastructure Loan
providers, etc. where most target group has a policy to hire external companies to collect their
debts or to sell their debts to external companies to manage further. Even though hiring external
companies to collect their debts, the client still has to bear debt collection cost and burden to set up
provisions for doubtful accounts, but having a chance to generate incomes if collectible debt
amounts are higher than its provision amounts where the clients can control its expenses and
reduce its cost for debt collection. For selling their debts to external companies to manage further,
the debt seller will receive money at a certain amounts without the non-payment debt collection
risk while the debt buyer has to take that risk with burden to set up its provision but normally sale
price of these NPL debts is sufficiently discount from its gross debt amounts for the debt buyer to
have a chance to generate profit more than enough to cover its costs of goods sold and selling and
administration expenses from the debt collection process.
4.

Distribution and Distribution Channel:
The Company has set collection teams clearly and separately to collect nonperforming loans purchased from financial institutions and to collect debt for external parties,
especially for debtor to pay its loan at a determined payment channel as set by the clients. For
managing our own non-performing loan, the Company has set its collection channel at the
Company’s bank accounts.
5.

Competition and Competitors in the Market:
Even though there are strong competition due to a lot of debt management companies
in the market but mostly focused on debt collection success rate resulting to improper or unethical
collection procedures having potential negative impact to creditor’s and debt management
companies’ images during this period, therefore, each creditor currently gives importance for debt
collection procedures by considering hiring external companies with skillful collection team and
standardized collection process with credentials for debt collection, especially suitable debt
collection scheme to match with each NPL loan type, etc. In addition to fairness collection under
the Debt Collection Act B.E.2558 that requires the debt management companies to record debt
collection conversations resulting to standardized collection system to create creditability to clients
and increased stability of client base, which requires new investment in this business for some
certain amounts. At the same time, there is an uptrend of debt collection clients to sell their nonperforming loans to debt management companies to reduce debt collection risk and also protect the
creditor’s image that creates competitiveness to the debt management companies with higher
investment amounts both in terms of non-performing loan management and debt collection service
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businesses. From these competitive advantage, there will be a group of debt management
companies that will focus on debt collection services plus advisor for debt collection solely, and to
expand to buyout non-performing loans to manage by itself later which will be different than Asset
Management Companies that manage only its non-performing loans, mainly corporate loan.
6.

Thai Economy and Industry Trend:
The Thai banking system’s performance in 2017 that bank loans and their asset
quality have improved in line with economic recovery. Operating profit increased, while net profit
declined due to an accumulation of loan loss provision to cushion for loan quality deterioration as
well as to prepare for the new accounting standard (IFRS 9). The Thai banking system remained
resilient with high level of loan loss provision, capital fund, and liquidity to facilitate further credit
expansion. Details are as follows.
Bank loan expanded from 2.0% last year to 4.4%, with growth acceleration towards
the end of the year in both corporate loan and consumer loan, from SME and auto loan portfolios,
respectively. This resulted in an increase from 4.4% to 4.7% of overall private sector’s financing
through bank loans and debt securities combined.
Corporate loan (67% of total loans) grew at 3.6% year-on-year, driven by SME loan
growth (excluding financial business) which expanded at 5.7%, particularly from businesses in
commerce and manufacturing sectors, as well as real estate business consistent with real estate
market recovery in the middle to high-end segments. Meanwhile, large corporates (excluding
financial business) yielded zero growth, due to some loan repayments and increased reliance on
alternative sources of financing through equity and debt securities. Nonetheless, some large
corporates did utilize more loans, such as energy and transportation, computer and electronic
product manufacturing, and accommodation, in line with strong growth in exports and tourism.
Consumer loan (33% of total loans) grew at 6.1% year-on-year, driven by an
acceleration of auto loan growth which expanded at 8.4%, consistent with improved car sales after
the five-year lock-in period of the first-car buyer scheme ended. Personal loan expanded at 5.7%,
while housing loan and credit card loan growth slightly declined to 5.5% and 3.4%, respectively. A
slowdown in credit card loan growth was partly due to sales of one commercial bank’s retail
portfolio.
On the loan quality front, the ratio of gross non-performing loans (NPLs) to total loan
increased from 2.83% in 2016 to 2.91%. Gross NPLs outstanding stood at 429 billion baht, rose by
43.4 billion baht. It had increased at continuously lower growth rates since last year. Moreover, the
decline in NPLs of SME loans, coupled with loan management of consumer loan portfolio during
the year-end, helped stabilise the overall NPLs. Special mention loans (SMs: loans overdue above
1 month but not more than 3 months) to total loan ratio dropped from 2.63% last year to 2.55%,
with SM outstanding of 375 billion baht. Nonetheless, banks accumulated higher loan loss
provision to cushion for loan quality deterioration and prepare for IFRS 9. This brought about 72.7
billion baht increase in the banking system’s total provision from last year to 602 billion baht, and
the ratio of actual to regulatory loan loss provision stood high at 171.9%.
In 2017 the banking system recorded increased operating profit, mainly attributed to
banks’ liability management to rationalize funding cost. However, net profit of 187.3 billion baht
declined from the same period last year because of increased provisioning expense. Despite
stabilising NPL, the continued accumulation of provision was partly to prepare for the
implementation of the new accounting standard (IFRS 9) in 2019. Consequently, return on asset
(ROA) decreased to 1.05% from 1.13% last year, while the ratio of net interest income to average
interest-earning assets (Net Interest Margin: NIM) remained steady at 2.76%.
Capital fund of the banking system remained high at 2,451 billion baht. The rise in
capital was attributed to both appropriation of earnings and capital increase, resulting in an
enhancement in capital adequacy ratio (BIS ratio) and common equity Tier-1 ratio (CET1 ratio) to
18.2% and 15.6%, respectively.
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Overall Performance of the Thai Banking Systemin 2017

Banks’ loan growthincreased, resulting in an upturn of overall private sector’s financing

Bank loan expanded, with growth acceleration towards the end of the year in both corporate
loan and consumer loan, mainly from SME and auto loan portfolios.
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Corporate loan growthincreased in financial business, real estate,
manufacturing, and commerce sectors.

Consumer loanexpanded mainly from auto loans.

Loan quality: Overall NPL has stabilized, attributed to improvement in NPL of SME loans
since the fourth quarter of 2017.
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Corporate loan qualitydeteriorated, particularly from a large corporate in mining
sector,together with manufacturing and commerce sectors.

Consumer loan quality: NPL dropped in almost all portfolios, except housing loans.

Source: Bank of Thailand and ThaiBMA
Factors that have impact to non-performing loan management and debt collection service
industries:
Gross loan amounts and non-performing loan ratio are the key indicators to reflect nonperforming loans in the Thai NPL industry, which these two indicators receive effect from Thai
economy.
1.
Gross loan amount in the Thai economy will be adjusted up to economic conditions.
If economic conditions are in the increasing trend, the gross loan amounts will be increase
proportionately, thereby resulting to higher occurrence of non-performing loan amounts in the Thai
economy.
2.
Non-performing loan amounts will be affected directly to non-performing loan ratio,
showing the economic condition. In case that non-performing loan amounts increase, then also
affecting non-performing ratio directly. If the economic conditions are in the decreasing trend,
non-performing loan ratio will be increased resulting to non-performing loan amounts in the
economy.
As a consequence, debt management service industry are growing rapidly during the
slowdown of Thai economy where non-performing loan ration will be increased.
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Diagram of relationship of Companies in this Non-Performing Debt Management and Debt
Collection Service Industry:
Bank Group

Bank
s

Bank’s
Related
Firms

Non-Bank Group

Consumer
Loan &
Leasing
Companies

Credit
Card
Companie

Loans from Lending Activities
Non-Performing
Corporate Loans
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Advisory and Asset Management
Companies

Normal Companies

Telecommunicati
on Companies

Infrastructur
e Companies

Other
Companies

Debts from Selling Products &
Services
Non-Performing Loans from Normal
Companies’ Clients

Advisory and Asset Management
Companies

Product Supply
Product Supply Source
1.
Products in the Non-Performing Debt Management Business
Non-performing debt management business is related to the consumer loan, as well as
the debt collection business, ie institution that sells bad debt to the Company and the institution
hiring companies to collection of debt be the same group. But the strategies choice for those
institution may vary, as some institution may choose to pursue their own debt, while some
institution may wish to reduce their non-performing liability by sell such debt. It depends on the
policy of each employer or seller. However, the Company has a strategy to acquire bad debt to
manage, both auctions purchased from the same vendor and extended to new sellers. The Company
will focus on building good relationships that sellers continue to sell debt to the Company, whether
purchase debt or to bid from sellers who regularly sell debt, such as financial institutions and hire
purchase loan group. As for new sellers, the Company will keep track of target audiences such as
financial institutions, personal Loans Group and the hire purchase loan group. For offers an
opportunity to present information on the Company's performance, including debt purchase and
debt auctions. In addition, the Company plans to expand its customer base to non-performing loans
with collateral, by purchasing debt through an existing asset management company.
2.

Products in the Debt Collection Service Business.
Debt collection service businesses are related to the creditor whose have nonperforming debt in consumer loans sector, which need to track the debtors to repay debt. The
Company focuses on maintain exist customers and expanding to new customers. For exist
customers, the Company will focus on building good relationships with quality of services and
long experience, and customers to considering continue to use the services of the Company. For
new customers, the Company will track information of target customers such as financial
institutions, personal loan providers, hire-purchase loan group, agricultural machinery service
provider group and cellular service providers, etc., for more opportunities to present information
about companies' experience.
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Impact to Environment
Although the operations of the company shall not cause any direct impact on the
environment, but the company's awareness and encourage employees to focus and help the
environment starting from within the company by determine the 5S activities annually also
regulates the use of office equipment ,electricity, water conservation and reduce pollution by using
recycled paper as well as store the documents in the electronic form.
The Company focus on safety, health, community and social surroundings because the
company realize that as a part of society to walk together towards the sustainable development of
social and environment. The Company continue to create social activities for community and
society with operating under the community and society responsibility as follows.
1.
Committed to supporting the activities of the company alongside compliance with
safety laws and other related regulations.
2.
The security is the first priority of working responsibility in the performance of every
employee.
3.
The supervisors at all levels to act as a role models of leadership, training, coaching,
motivating employees to work safely.
4.
Requiring all employees regardless of their own safety, colleagues as well as the
company's assets all the time.
5.
Employees must keep their area of work to be clean and tidy all the time.
6.
Committed to supporting activities that encourage, promote and develop safety
consciousness of staff in the workplace.
7.
Committed to support the review and development of safety management system
continuously.
8.
Use resource and energy efficiency to prevent water pollution, air pollution and other
waste arising from the activities of the company to submit a minimal impact on the environment
and the community.
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RISK FACTORS

The Risks to the Business of the Company/Group of companies
1.
Change of Act or Regulation Risk. For instance, if there are changes in Debt
Collection Act or regulation, that might impact to difficulty in debt collection process. However,
the change of act or regulation process takes time with public hearing, then the Company can
comply with this risk by adjust its debt collection procedures to match with the Act or Regulation
all the times.
2.
Change of Debt Collection Policy & Bargaining Power of Creditor. In case of
debt collection service, if the creditor changes its debt collection policy in order to control all debt
collection process to reduce or lower its image risk, that might result to the Company to lose debt
collection service income and facing human resource problem from change of policy. In addition,
creditors with huge debt portfolio will have high bargaining power to determine the commission
rate, debt collection portfolio characteristics, debt collection amount, and debt collection period,
which will have direct impact to the Company’s performance. As a result, the Company will focus
on its quality service, good debt collection system and processes with acceptable credentials to
creditors, which then to expect to continuingly receive debt collection service assignments.
3.
Lot of Debt Collection Companies Risk. There are many players in this field as this
debt collection business does not require high investment and not complicated operational
structure, then this might result to competitive commission rate from lots of debt collection
companies. However, the Company expects not so high competition as most clients are mainly
Financial Institutions, which put their key priority considerations on qualification of debt
collection companies, service quality, etc., which would affect to client’s image.
4.
Legal Risk. As a result of the Company’s debt collection behavior that might create
disagreement with debtors, there is then a risk from debtor’s accusation of unfair business
operations causing to a loss of the Company’s image. However, this risk can be mitigated by the
Company’s regular trainings, i.e., knowing new Debt Collection Act, fair collection dialogues,
altogether with the Company’s conversation record system to avoid unfair claim or argument
between debtors and the Company’s collection team.
5.
Below-the-Target Debt Collection Risk. There is a risk incurred from purchase of
non-performing loan from Financial Institutions to manage by the Company, where the Company
has to collect within a certain period in order to avoid cost overrun and deterioration of debtors’
ability to pay debts over the period that might cause the lower rate of return from debt
management. As such, the Company has set its policy to calculate an appropriate debt collection
period for each non-performing portfolio using debt purchased amounts as a fixed cost plus salary
and commission and selling & administration expenses as a variable costs to calculate the
breakeven period for each non-performing loan portfolio.
6.
Competition Risk. Debt management business or managing its own non-performing
loan is the business with only a few companies, therefore, this might result in future competition
risk from having more competitors that might affect to increase NPL bidding price, where the new
entrants might be foreign companies or related parties such as law firm who do litigation from
creditors against debtors. In addition, the Company might face the risk that the creditor wants to
collect its debt by itself, or hiring other external firms to collect its debt instead of selling its nonperforming debts to external party. However, the Company believes that the risk of increasing
number of debt management companies is manageable due to barrier to entry to new entrants, as
these new entrants must have sufficient cash to buyout debts, having management and experienced
collection team to determine an appropriated non-performing loan values, and ability to collect
debts. Without these qualifications, then new entrants would not be competing with existing debt
management companies.
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7.

Operating Risk that May cause Poor image of Corporate Social Responsibility

The Company conducts the business of NPL management by collecting by the Company itself
pursues and outsources, made in negotiations with the debtor are subject to dispute or
dissatisfaction to the debtor. The company is at risk of being accused or be included as partners,
for improper business practices that may tarnish the image of the Company. However, the
Company has a strict policy to follow debt in polite and respectful to debtor. The Company have
policy to calls debtor from 9.00 - 20.00, Monday to Friday, And other procedure that in line with
debt collection practices, issued by the Bank of Thailand.
8.
Delisting Risk. The Stock Exchange of Thailand has announced the securities of the
Company to be categorized in the Non-Performing Group: NPG that announced on NPG Phase 1
on 10 March 2011, NPG Phase 2 on 12 March 2012, and NPG Phase 3 on 12 March 2013, as such
the Company faces the risk of delisting from the Stock Exchange of Thailand.
On December 25, 2016, the Stock Exchange of Thailand (SET) has issued a letter to
inform SET about the possible delisting of the SET. The rehabilitation period is divided into 2
periods: 1) The period for revocation is 3 years. and 2) The qualification period is 2 years. May
request extension of one time per session for a period of not more than 1 year if the eligibility
criteria are extended. Effective from February 1, 2018. In case the company is in the process of
qualifying for resuming trading (Resume Stage), the company has shareholder equity is greater
than zero. However, it is not possible to qualify for resume trade within March 31, 2018. The
current status and plan of action can be summarized as follows:
Criteria for considering the delisting of the Stock Exchange of Thailand
Criteria
1. Total shareholders’ equity > Baht 50 million

Progress
As the Company financial statement of 31
December 2017, shareholders’ equity is Baht
35.90 million. The Company is in the process of
improving its financial status in accordance
with the SET's rules.
2. Net profit and retained earnings from the The Company in progress of improve
normal operation of the core business will performance.
continue in the future, under the same group of
management at least 1 year before submission
of the request (consider from annual or four
quarterly financial statements audited by an
auditor)
3. Restructure debt more than 75% of total debt The Company have finish restructure of debt
under rehabilitation plan on March 2015.
4. The SEC considers that the Company has a The Company in progress of improve
stable financial position and stable operating performance.
results in line with its business condition. Also
considering the cash flow of the business.
5. The Company are qualified under the criteria Please consider the criteria for being a listed
of being a listed company before the date of the company*
revocation, except for the distribution of
minority interest.
6. Listed companies that are rehabilitated under The court has ordered the cancellation of the
the bankruptcy law must exit the rehabilitation
business rehabilitation of the company on 22
through court.
March 2015.
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Criteria for considering the sustainability
Criteria
1. Management Operation
Management and control person must meet the
required qualifications
- Qualified, non-prohibited or non-appearance of
lack of appropriateness to be trusted to manage
Listed Company, under Equity Acc. Lt or
according to the SEC rule.
- Not violate the rules, regulations,
announcements, resolutions, committees or the
registration agreement with the SEC. As well as
any circular lettering that may have a serious
impact on the benefits or decisions of shareholders
or investors or changes in securities prices.
2. Good corporate governance are in place
- Independent Directors (> 1/3 of BOD and at
least 3 of the qualifications of the SEC)
- The Audit Committee (at least 3 qualifications
in accordance with SEC)
3. An auditor of the Company are approved by
SEC

4. An internal control systems as require of SEC
are in place

5. The Group of Company must not have any
conflict of interest, as declare by SEC
6. Distribution of minority shareholders
- Minority shareholders at least 300 persons
- Minority shareholders at least 20 %
7. Establish the Company’s provident fund
according to provident fund law

Progress

Management, director and control person of
the Company are meet requirement.

An independent director who serves as the
audit committee has been appointed.
The Company had appointed an auditor
approved by SEC, PricewaterhouseCoopers
ABAS Limited.
The Company has set up a COSO internal
control system and audited the internal
auditor of P&L Internel Audit Company
Limited in the year 2017, the company is
improving its internal control system to the
recommendation of the investigator.
The Group of Company have no any conflict
of interest as require by SEC
Meet requirement by SEC
In progress of establishment
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LEGAL DISPUTES

Specific Business Tax Case
In 2010, the Company received the specific business tax assessment from the Revenue Department
amounting to Baht 5.62 million. The management disagreed with this assessment. Consequently,
the management appealed against tax assessment. In 2012, The Commission of Appeal quashed an
appeal. Later, on 8 November 2012, the Company sued the Revenue Department for withdrawal
the specific business tax assessment to Central Tax Court. In 2013, the Court judged the Company
to lose a case and the Company appealed the judge to the Supreme Court. On 19 February 2018,
the Central Tax Court revealed judgment of the Supreme Court to dismiss this case. The Company
reserved the provisions relating for this assessment, as describes in Note 20. (Financial statements
as at 31 December 2017)

In 2012, the Company received the specific business tax assessment from the Revenue Department
amounting to Baht 8.58 million which the Company laid claim to deferral tax payment and the
Company sued the Revenue Department for withdrawal the tax assessment to Central Tax Court.
Later, in 2014, the Court judged the Revenue Department to withdrawal the tax assessment. The
Revenue Department appealed the judge to the Supreme Court. At present, the case is under the
consideration of the Supreme Court.
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STRUCTURE OF SHAREHOLDERS

Registered Capital and Paid-up Capital
Under the Thai Bankruptcy Court’s order, Circuit Electronics Industry Pcl (CIRKIT), which
later changed its name to Venture Incorporation Pcl (VI) has registered its capital from Thai Baht
14 million to Thai Baht 134.12 million by issuing new common shares in total of 429,000,000
shares at a Par Value of Thai Baht 0.28 per share.
On 5 March 2015, CIRKIT has received increased capital amount from shareholders in total
of Thai Baht 120.12 million, then the Company has registered its new capital at the Ministry of
Commerce on 25 March 2015, resulting to a total issued and paid-up capital of Thai Baht 134.12
million, having common shares totally 479,009,637 shares, at its Par Value at Thai Baht 0.28 per share.
On 2 November 2015, Venture Incorporation Pcl (VI) (formerly known as CIRKIT) has
received a new paid-up capital from new shareholders amounting of Thai Baht 40.16 million, then
registered at Ministry of Commerce on 30 November 2015 resulting to it issued and paid-up
capital at Thai Baht 174.29 million, having total common shares totally 622,452,273 shares, at its
Par Value at Thai Baht 0.28 per share.
The Company has registered its shares at the Stock Exchange of Thailand.

Major Shareholders
Venture Incorporation Pcl (VI), (formerly known as CIRKIT), after the structural change
Shareholders of the company. As the company sent the notice to the Stock Exchange of Thailand
on March 9, 2018. with the first top ten shareholder names and its paid-up number of shares as
follows:No.
1.

2.

Major Shareholders

Number of Shares (shares)

Percentage

Mr. Chakaphan Pacharn

114,500,000

18.39

Ponganutree Family

114,331,000

18.37

Mr. Charit Ponganutree

100,000,000

16.07

Ms. Danita Ponganutree

14,331,000

2.30

3.

Mrs. Sawangchit Thawong

94,500,000

15.18

4.

Mr. Pisit Bovornsethanan

35,860,659

5.76

5.

Mr. Prinya Charanvijit

35,860,659

5.76

6.

Mr. Nontawat Dhanasuwiwath

28,688,528

4.61

7.

Mr. Panumas Vuttipakdee

23,712,500

3.81

8.

Mr. Sureerat Tanratanakorn

21,516,395

3.46

9.

Mr. Pongpol Ruenkaew

21,516,395

3.46

Mr. Tananrach kijsriopas

10.

15,100,000

2.43

Total of the first ten major
shareholders

505,586,136

81.22

Other Shareholders

116,866,137

18.78

Total Amount

622,452,273

100.00

Additional Share Issuance
-- None --

Dividend Payment Policy
The company has a policy to pay dividend at least 30 percent of net profit after tax and
statutory reserve each year. (With additional conditions)
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STRUCTURE OF MANAGEMENT

The Board of Directors
On 31 March 2018, the Board of Directors of Venture Incorporation Pcl (VI) comprise of 10
Directors, including Executive Directors (4 Directors) and Independent Directors (4 Directors) as follows:No.
1.

First Name & Last Name
Mr. Nontachit
Tulayanonda

2.

Mr. Sakkapongs

Boonmee

3.
4.
5.

Mr. Charit
Mr. Nontawat
Mr. Chakaphan

Ponganutree
Dhanasuwiwath
Pacharn

6.

Mr. Teerachai

Suriyapong

7.

Mr. Thitiporn

Sillaparassamee

8.

Mr. Teerataht

Poshyanonda

9.

Mr. Weerapol

Ruetrakul

10.

Mrs. Pennipa

Dabbaransi
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Position
Chairman of Board Director
Voice Chairman of Board Director/
Chairman of Executive Committee/
Chairman of Risk Management Cmmittee/
Chief Executive Officer
Board Director/Executive Committee
Board Director
Board Director /Executive Committee
Board Director/ Executive Committee/
Risk Management Cmmittee/
Managing Director/Company Secretary
Board Director/
Nominating and Remuneration Committee
Independent Director/
Chairman of Audit Committee/
Chairman of Nominating and Remuneration
Committee/ Risk Management Cmmittee/
Independent Director/Audit Committee/
Risk Management Cmmittee/
Independent Director/Audit Committee/
Risk Management Cmmittee

Authorized directors of the Company are Mr. Charit Ponganutree or Mr. Nontawat
Dhanasuwiwath or Mr. Sakkapongs Boonmee or Mr. Chakaphan Pacharn or Mr. Teerataht
Poshyanonda The directors of two of the five singed together with the Company’stamp.
Board of Director’s Scope of Work, are as follows:1. To perform businesses under the law and objectives as described in the Memorandum of
Association, Articles of Association, and to perform under the shareholders’ resolutions with
honesty, for the benefits of the Company and Shareholders;
2. To select Chief Operation Officer, with assessment, including appointing Directors
and/or a group management staff to be the Company’s Executives to perform on one or several
duties as assigned by the Board of Directors, including appointing Chief Executive Officer and
other Directors such as Nomination and Compensation Committee, as seem fit, including
authorized power to appoint or give power of attorney to any person to perform an assignment on
behalf of the Board of Directors under the supervision by the Board of Directors, and including
authorized power to cancel, withdraw, or change the power of attorney as seem fit;.
3. To consider and review Articles of Association, Financial Target, and Company’s
Operational Plan to comply with the Company’s policy and regulations efficiently and effectively;
4. To provide advice and consultation to the Executives & Management in order to operate
the Company in compliance with good corporate governance in the following areas:To consider and question sufficiency of Internal Control System, Risk Management
System efficiently;
To consider and certify financial report that has been reviewed and audited by
certified auditor;
To consider and review issue that might create conflict of interest and related party
transaction to be complied with the Stock Exchange of Thailand;
To consider revealing of the Company’s information to public fully, transparently,
and on time;
To consider operating under the Stock Exchange Act, regulations and
announcements of the Stock Exchange of Thailand properly;
To arrange for the Company’s Secretary to assist operations of the Board of
Directors and the Company as determined by the Law.
5. To consider approval of investment to expand the Company’s businesses altogether with
joint venture or joint invest with other business operators or invest in company or other businesses;
6. To set up the Company’s Regulations;
7. To consider and approval other business important transactions in relation to the
Company or seems fit to operate that business in order to benefit the Company, except that
authorized power that require shareholders’ approval. In case that any Director or any person who
has been authorized or person with conflict of interest (under regulations issued by the Securities
and Exchange Commission and/or the Stock Exchange of Thailand) with interest or having conflict
of interest with the Company and/or subsidiaries and/or related companies, that Director or that
authorized person will not have a power to approve that transaction;
a.
Any transaction that requires shareholders’ approval by the law;
b.
Any transaction that the Director have interest or under specification of the law or
regulation of the Stock Exchange of Thailand that require shareholders’ approval such as
transaction that are significant to acquisition or disposal of assets under the regulation from the
Stock Exchange of Thailand;
The following topics need to be approved by the Board of Directors with the majority
vote of Directors attending and from the Shareholders’’ Meeting with voting right of not less than
Three Fourth (3/4) of total votes of attended shareholders with voting rights:(a) Sell or transfer the Company’s important operation in whole or in part;
(b) Buy or transfer of the other company’s business or other private company to be the
Company’s businesses;
Venture Incorporation Public Company Limited
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(c) Amend or cancel contract in relation to outsourcing the Company’s important
businesses in whole or in part, or assign other person to manage the Company’s business, or
merger the Company’s business with other party under the profit/loss sharing objective;
(d) Amend or add Memorandum of Association and Articles of Association;
(e) Increase or decrease Debenture;
(f) Merger & acquisition or cancel the Company;
(g) Other action that is determined under the Public Law Act and/or regulations under
the Stock Exchange of Thailand that requires Board of Directors’ approval and shareholders’
approval with the above-mentioned voting condition.
Nevertheless, any Director or any person who has been authorized that might have
interest or conflict of interest with the Company, that Director or person who has interest or
conflict of interest shall not have the voting right to approve that transaction.
Selection of the Directors and Holding Position Conditions:
Selection of the Director shall be made by the shareholders’ approval under the
following criteria:1.
Each shareholder will have voting as one share, one vote;
2.
In selecting the Director, this might apply to selection of each Director, or to
selection of several Directors at one time, up the shareholders’ opinion, but at each voting, each
shareholder must vote under its right as mentioned on Point 1, but cannot share voting of one
Director to another Director, then each shareholder cannot share its voting in Director section for
any person under Public Limited Companies Act, Article 70 space 1 (only non-cumulative voting
only);
3.
On the election for Director, to use majority voting. In case of having same
voting, the Chairman of the meeting will be the decision maker;
4.
The Board of Directors will have its term in the position as determined under the
Company’s regulations. Director, who resign from Director position, can be elected to become
Director again, except Director who has been retired from the following reasons:a.
Death;
b.
Resignation;
c.
Disqualified or having prohibited qualification under Public Limited
Companies Act;
d.
Meeting resolved to exit the position;
e.
Court order to exit the position
5. When each Director resign from its position, that Director has to submit its
resignation letter to the Registrar Office as well.

Board of Directors’ Meeting
The Board of Directors shall arrange the meeting to accept the Company’s performance of at
least every 3 months. In the meeting, the Directors have to provide opinion and using independent
judgment, where each Director should attend the meeting every time except in the emergency case
which that Director has to inform the Secretary of the Board in advance. The Company has to
report the number of Director’s meeting attendance in its Annual Report. In each Board Meeting,
the Secretary of the Board shall issue the Invitation Letter to all Directors in order to acknowledge
the meeting date, place, time, and also meeting agenda by sending Invitation Letter to the Director
at least 7 days in advance, where to collect all relevant document to meeting agenda from Director
and from management to distribute to the Board of Directors in advance, where those relevant
document must have sufficient information to make decision with independent judgment of the
Board of Directors. Secretary of the Board will record issue in the meeting agenda in order to
prepare the meeting report with all necessary and complete contents within 15 days after the
meeting date in order to propose to the Chairman of the Board to sign, with all record keeping in
good order, convenient to search, and in good confidential.
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The Director, who has interest in each meeting agenda, will not have voting right on that issue.
Voting right in the Board of Directors shall take majority vote to be material. In case of
equal voting on any agenda, the Chairman of the Board will have another voting right to effect a
decision vote. However, any Director’s decision, who has not voted, shall be put in the resolution as well.
The Company had Board of Directors’ Meetings for FY2017 as follows:-

Name

Board of
Director/
Time

1. Dr Charit Ponganutree
2. Mr. Sawin Laosethakul1/
3. Mr. Sutipong Srisoonthorntrakul5/

Board of Director’s Meeting in FY2017
Venture Incorporation Pcl
Audit
Nomination and
Committee/
Compensation
Time
Committee/
Time
2/5
2/6
3/5
6/6
5/5

Risk
Management
Committee/
Time
-

6. Mr. Nitat Wattanakul 3/
7. Mr. Jessadavat Priebjrivat
8. Mr. Weerapol Ruetrakul

2/8
1/8
4/8
1/8
8/8
3/8
4/8
8/8

9. Mrs. Pennipa Dabbaransi

7/8

5/6

-

-

10. Mr. Nontachit Tulayanonda9/

6/8

-

-

-

4/8

-

1/5

-

4/8

-

-

-

14. Mr. Anusak Monkhlang8/ 13/
15. Mr. Sakkapongs Boonmee 14/

3/8
3/8
2/8

6/6
-

5/5
-

-

16. Mrs. Thitiporn Sillaparassamee15/

-/8

-

-/5

-

4. Mr. Vincent Yuan Sun Lee2/
5. Mr. Nontawat Dhanasuwiwath

11. Mr. Adual Suravudhikul

6/ 10/

12. Mr. Sombat Sunantapongsak7/ 11/
12/

13. Mr. Teerataht Poshyanonda

‘1/
And 2/ Resigned on 1 March 2017 3/ Resigned on 31 March 2017 4/ Resigned on 30 June 2017
Resigned on 9 August 2017 6/ Resigned on 1 December 2017 7/และ 8/ Resigned on 22 February 2018
9/
Appointed by the Board of Directors No. 2/2017on March 1, 2017, to replace Mr. SawinLaosethakul who resigned.
10/
Appointed by the Board of Directors No. 2/2017on March 1, 2017, to replace Mr. Vincent Yuan Sun Lee
11/
Appointed by AGM 2017 on April 28, 2017
12/
Appointed by the Board of Directors No. 5/2017on August 9, 2017, to replace Mr. Jessadavat Priebjrivat
13/
Appointed by the Board of Directors No. 5/2017on August 9, 2017, to replace Mr. Sutipong Srisoonthorntrakul
14
Appointed by the Board of Directors No. 6/2017on October 5, 2017, to replace Mr. Nitat Wattanakul
15/
Appointed by the Board of Directors No. 8/2017on December 4, 2017, to replace Mr. Adual Suravudhikul
5/

Management
As of 31 March 2018, Venture Incorporation Pcl (VI) (formerly CIRKIT) has 3 management
team members, including:Management Name
1. Mr. Sakkapongs Boonmee
2. Mr. Teerachai Suriyapong

3. Mrs. Manusanun Atchariyapruek

Position
Chief Executive Officer
Managing Director / Deputy Director, Law/
Deputy Director,Business Operation/ Deputy Director,
Administrative Support
Director Accounting & Finance
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Authority and Responsibility of Management Team, is as follows:1. Setting the Company’s target including operation plan to achieve the target;
2. Implementing and managing the plan to be in line with determined policies, regulations,
and company’s principles;
3. Operating with honesty, and with duty of care for the benefit of the Company and
shareholders;
4. Performing the Company’s activities under the code of good governance;
5. Not operating or joining any operation that competes with the Company’s businesses and
activities, except those previously informed to the Supervisor and obtaining approval.

The Company Secretary
The Board of Directors has appointed Mr. Teerachai Suriyapong to be Secretary of the
Board since 23 March 2018, where the qualification of the Secretary of the Board is appeared in
the Appendix 1. Act, the Board appointed a Corporate Secretary to provide the Board with legal
adviceand remind them of assorted regulations that they need to know and comply with; hold
meetings; supervise assorted Boardactivities to enable them to perform effi ciently and effectively
for the maximum benefi to the company; prepare and maintain criticaldocuments, including
directors’ registration, Board meeting notices and minutes, annual reports; issue shareholders’
meeting notices and minutes, and keep reports on connected transactions reported by directors or
the management.

Compensation of Director and Management
1.

Cash Compensation
(a) Director’s Compensation comprise of meeting attendance fee, which will be paid upon
the number of attendances, in details as follows:-

Board of
Director/
Time

Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dr Charit Ponganutree
Mr. Sawin Laosethakul1/
Mr. SutipongSrisoonthorntrakul2/
Mr. Vincent Yuan Sun Lee3/
Mr. NontawatDhanasuwiwath4/
Mr. Nitat Wattanakul 5/
Mr. Jessadavat Priebjrivat
Mr. Weerapol Ruetrakul
Mrs. Pennipa Dabbaransi
Mr. Nontachit Tulayanonda
Mr. Adual Suravudhikul
Mr. Sombat Sunantapongsak
Mr. Teerataht Poshyanonda
Mr. Anusak Monkhlang6/
Mr. Sakkapongs Boonmee
Mrs. Thitiporn Sillaparassamee
1-6/

20,000
20,000
80,000
60,000
120,000
60,000
80,000
40,000
20,000
-

Board of Director’s Meeting in FY2017
Venture Incorporation Pcl
Audit
Nomination and
Risk
Committee/
Compensation
Management
Time
Committee/
Committee/
Time
Time
20,000
60,000
45,000
-

Fee Paid
(Baht)

20,000
40,000
140,000
105,000
120,000
60,000
80,000
40,000
20,000
-

The Executive Committe and Directors who act as executiv shall not be entitled for remuneration of the meetings.
according of the AGM 2017

(b) Compensation for Executive Director & Management
Compensation
Executive Director
Management
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5
6
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Amount (Baht)
8,080,000

Compensation Details
Salary

2.

Other Compensation:
Other Compensation of Director:
Director has right to reimburse expenses on Entertainment:

None / Month

Other Compensation of Management:
 Provident Fund

None



None

Employee Stock Ownership Plan (or ESOP) Program
in form of Warrants



Joint venture program between Employer and Employees

None

Human Resource
VI and Susidiaries has total 86 employees, where in FY2017, the Company paid the whole
compensation to the all employees at Thai Baht 31,817,247.24 , which the whole compensation
includes salary, commission, overtime, contributing to social security fund, social security fund,
and compensation fund, in details as follows:-

Items / Company

Venture
Incorporation
Public Company
Limited (“VI”)

Regional Asset
Management
Company Limited
(“RAM”)

Sappayasith
Company
Limited (“SAP)

Salary
Overtime
Commission
Position value
Professional fees
Allowance
Diligence
Benefits
Other income
Contribution to Social Security Fund

13,087,181.46
73,314.59
7,362,205.41
308,000.00
56,121.54
33,140.14
85,904.09
319,105.00

2,340,882.66
3,000.00
241,836.80
158,000.00
86,950.00
19,000.00
74,892.00

4,372,968.34
74,442.86
2,398,620.40
12,000.00
519,571.95
170,270.00

Compensation fund
Total

19,600.00
21,344,572.23

240.00
2,924,801.46

7,547,873.55

VI has total employee as of 15 February 2018 totally 86 staff, classified into division as
follows:-

Division

Executive
Accounting and Finance
Law
Data Management
Operation
Management Information
Human Resource and Administration
Information Technology
Total

Venture
Incorporation
Public Company
Limited (“VI”)
6
4
3
34
8
3
58

Regional Asset
Management
Company Limited
(“RAM”)

Sappayasith
Company
Limited (“SAP)

2
1
7
3
13

1
2
10
1
1
15
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Staff Development Policy
The Company has a policy to develop employee’s potentials by regular and constant training
to create knowledge and understanding of the Company’s policies and to improve knowledge &
capability of all workers from inside and outside training lecturers to cope with the Company’s
expansion. All employees have acknowledged policy, target at the same direction and to perform
their duty effectively with continued development to unite everybody under the same vision as
training is to focus on human resource which is the key Company’s important factor to mobilize all
Company’s functions. Such employee development can be undertaken through proper training via
competency and success profi les or via job rotation in line with their career paths which will
enable all employee to develop skills in their new positions, as do suitable appointments and
promotions in line with their responsibilities and potential. Finally, development of employee to
suit their competencies and needs of both employee and the organization would in time lead the
Company to achieve its goals.

Major Disputes Over the Past 3 Years
(-----The company has no labor disputes.-----)
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GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Governance Policy
The company is committed to strictly conducting business in accordance with good
corporate governance practices in order to benefit to the shareholders and stakeholders of the
company.
The board of directors recognize the critical role of company management. The company
management policy and supervision system have been set by the board of directors to effectively
execute mission of the company and meet with the approval shareholder objectives. All Directors
have freedom to express their opinions also with their wide range of professional experience as a
screening procedure to coordinate effective policy implementation in the framework of the
corporate ethics with respect to the company's management. The board will not be involved in
decisions about the management of daily tasks.
Board of directors aim to reducing the risk and attend a return to shareholders also including
the authority and responsibility for the pastoral care of the organization to have transparency,
disclosure and accountability.
The company adheres to the principle of corporate governance seriously to frame of doing
business with integrity and good reputation as well as to track the performance of the company
closely. In addition, the suitable return policy has been made for committees, management staffs
and staffs to achieve fairness and to coordinate mutual interests with shareholders, which will lead
to increased investment value for shareholders in the end.

Sub Committees
Board of directors appointed directors with knowledge, skills and expertise as sub
committees to assist in the governance of the company by studying the details and refinements to
enhance the effectiveness of the board. Sub committees composed of the audit, the nomination, the
compensation, the risk management and the executive committee. The details are as follows.
1.

Audit Committees as of March 31st 2018, there are three people.

No.

Name

Position

1.

Mr. Teerataht 1/

Poshyanonda

Chairman of the Audit Committee /
Independent Committee

2.

Mr. Weerapol

Ruetrakul

Audit Committee / Independent Committee

Dabbaransi

Audit Committee / Independent Committee

3.

Mrs. Pennipa

2/

1/

and 2/ A director with knowledge and experience in auditing financial statements
Ms. Kannapat Vatcharapanyaporn as a secretary of Audit Committee

The Authority Scope of the Audit Committee
1
To review the company's financial reporting to be accurate and adequate
disclosure by coordinating with the external auditors and responsible executives for preparing
quarterly and annual financial reports by consider financial statements and related financial
accounting principles, the financial statements comply with accounting standards, the existence of
an entity changes accounting policies, including the management reasons regarding to the
accounting policies to present to the board of directors before distribute to shareholders and
general investors.
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2
Orientation and review the company's internal control system and internal audit
to be appropriate and effective by reviewing with the external auditors and internal auditors to
review the annual audit plan of the company also evaluation and monitoring together with the
external auditor and the internal auditor about the problems or limitations arising from the audited
financial planning, control processing electronic data and information security to prevent
corruption or the use of misuse of computer by employees or outsiders and consider the
independence of the internal audit department as well as approve , transfer and dismissal of the
head of internal audit unit or any other unit in charge of an internal audit.
3
Reviewing the implementation of the company to comply with the law on
securities and exchange regulations of the Stock Exchange or laws relating to the company's
business, including the duties and responsibilities in accordance with the rules and regulations of
the SEC and SET
4
To select and nominate the person who is independent to act as auditor of the
company and consider the remuneration of the auditors with regard to the reliability, adequacy of
resources and workloads of auditor office, the experience of the person who assigned to be the
auditor of the company. Also, attend a meeting with auditors without management attendance at
least one time per year.
5
Consider to approve the transaction and / or the acquisition or disposition of
company assets or its subsidiaries, the disclosure of the company in case of connected transactions
or transactions that may have conflict of interest to be accuracy and completeness, approval for
presentation to the Board of Directors and / or shareholders of the Company in order to comply
with the provisions of the relevant legislation and to ensure that such transactions are reasonable
and in the best interests to the company.
6
Prepare a report on the activities of the audit committee to be disclosed in the
annual report of the company which report must contains the information required by law and must
be signed by the Chairman of the Audit Committee. The report shall contain the following
information as a minimum.
Comments on the preparation and disclosures in the financial statements
of the company about the accuracy, completeness and reliability.
Comments on the adequacy of the internal controls of the company.
Reason to believe that the auditors of the company suitable to be
appointed another term.
Comments on the laws governing securities and exchange, the
regulations or laws relating to the company's business.
Comments on the transactions that may have conflicts of interest.
The number of the audit committee meetings and attendance of each member
of the audit committee.
Opinions or overall observation that the audit committee has performed duty
under the charter.
Any other reports that shareholders and investors should know under the
scope of duties and responsibilities as assigned by the Board of Directors and / or to conform to the law.
7
The audit committee responsibilities are assigned by the board of directors
including responsible for the activity report of the audit committee or any other duties as assigned
by the board of directors.
The audit committee reports to the board of directors immediately as following the event.
Transactions that have or may have a conflict of interest.
Question or doubt that there may be fraud or irregularity or deficiency in
internal control.
Suspect breach any laws or regulations of the SEC. and / or the SET.
Other reports that the board of directors should be aware of the audit
committee reported to the board of directors about a significant impact on the company financial
position and operating results and discussed with the board and management to resolve that. If the
audit committee found that the board of directors ignoring unreasonably, one of the auditors may
report what found to the SEC and SET.
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8
The audit committee has the power to request information from the various
departments of the company for consideration in any matter.
The powers of the audit committee mentioned above does not include the authority of
auditors or attorney to conclude in the transactions that may have conflicts of interest according to
Securities and Exchange Commission and / or Stock Exchange to have a conflict of interest with
the Company and / or its subsidiaries and / or associated companies.
2.

The Nomination and Compensation Committee as of March 31st 2018 there are three people.

No.

Name

Position

1.

Mr. Teerataht

Poshyanonda

Chairman of the Nomination and Remuneration

2.

Mr. Weerapol

Ruetrakul

The Nomination and Compensation Committee

3

Mrs. Thitiporn

Sillaparassamee

The Nomination and Compensation Committee

Mr. Teerachai Suriyapong
as a secretary of the Nomination Committee and Remuneration Committee

The authority scope of the nomination committee and remuneration committee
The recruitment
1) Recruiting of qualified individuals to be a director in sub committees in cases where the
position of director is vacant by using the director defy and requirements to be the criteria for determining
and make a recommendation to the board for consideration and named in a notice of shareholders meeting.
2) Consider and make recommendations about the appropriate composition and size of the board
of the company that shall consist of persons who are competent and experience in various field properly.
3) Planning and managing of recruiting CEO and Deputy Chief Executive inheritors to the board
of directors for consideration.
4) Recruiting qualified candidates to serve as the company's employees from the director level.
5) The nomination and compensation committee shall report on its activities to the board of
directors on a regular basis.
Compensation consideration
1) Review the appropriateness of the criteria used in determining the remuneration
regularly to meet the goals of the company and to be consistent with the interests of shareholders.
2) Consideration of compensation or other benefits to the CEO and senior executives according
to the set guidelines and presented to the board of directors to approve the compensation of the CEO and
senior executives. For compensation or other benefits to the board of directors that propose to the
shareholders of the company approved by three main factors.
- Companies in the same industry practices used to pay compensation.
- A turnover and size of business.
- Responsibility, knowledge and experience of those positions.
3) Disclosure of the compensation policy and exposure compensation in various forms,
including the preparation of the compensation report, the opinion of the nomination and remuneration
committee in the annual report.
4) Consider compensation to be suitable for long-term management and to be consistent with the
company's portfolio and create benefits for shareholders.
5) Perform other duties according to the board of directors.
The nomination and remuneration committee is responsible to the board of directors directly.
The nomination and compensation committee shall hold their positions for a term of three years. The
authorization of the board of directors to the nomination and compensation committee does not include the
power to approve any potential conflict or any transactions that the person who connected with the
nomination and compensation committee get any interest in any manner inconsistent with the company
according to the rules of the Stock Exchange of Thailand, transactions must be submitted to the board of
Venture Incorporation Public Company Limited

Page 203

directors and / or shareholders to consider and approve the transaction. According to the association or
related law except for the approval of the transaction is executed on normal business of the company that
the board of directors already have a clear consideration.
3. Risk Management Committee as of March 31st 2018, there are five people.
No.

Name

Position

1.

Mr. Sakkapongs

Boonmee

Chairman of Risk Management Committee

2.

Mr. Teerataht

Poshyanonda

Risk Management Committee

3.

Mr. Weerapol

Ruetrakul

Risk Management Committee

4.

Mrs. Pennipa

Dabbaransi

Risk Management Committee

5.

Mr. Teerachai

Suriyapong

Risk Management Committee/
Ms. Kannapat Vatcharapanyaporn as a secretary of Risk Management Committee

Responsibilities of the Risk Management Committee
1.
Assessing and presenting risk management policy and framework to the Board
of Directors for approval.
2.
Examining and agreeing on risk appetite (acceptable risk levels), and present to
the Board of Directors.
3.
Continuously monitoring development activities and compliance actions
according to the policies and the risk management framework so the company’s group will have a
risk management system that is uniformly effective throughout the organization to ensure that such
policies continue to be observed.
4.
Assessing risk identification and assessment procedures, reporting on
significant risk management activities and enforce procedures to ensure that the organization has
sufficient and appropriate risk management systems in place.
5.
Coordinating with the Audit Committee about significant risk factors and
having the Internal Audit Unit to review that the risk management system of the company’s group
is appropriate to the exposure, being adapted as needed and adopted throughout the organization.
6.
Continually reporting to the Board of Directors on significant risks and risk
management solutions.
7.
Recommending and advising the Sub-Risk Management Committee and/or
departments and/or the relevant working committees about significant risks and risk management,
as well as evaluate the appropriate means to improve various databases that are related to the
development of risk management solutions.
8.
Appointing Sub-Committees and/or additional related personnel, or
replacements in the Sub-Risk Management Committee and/or the relevant department and/or the
working team that is related to managing risks as necessary, as well as determining their roles and
responsibilities in order to achieve the objectives.
9.
Executing other activities that pertain to risks management as assigned by the
Board of Directors.
Management and/or departments and/or the Sub-Risk Management Committee and/or
the relevant department and/or the working team that is related to managing risks and/or internal
and external auditors must report or present information and related documents to the RMC for
operational support of the committee to accomplish the duties assigned.
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4. The Executive Committees as of March 31st 2018, there are four people.
No.
1.
2.
3.
4.

Name

Position

Mr. Sakkapongs
Boonmee
Chief Executive Officer
Mr. Chakaphan
Pacharn
Executive Director
Mr. Charit
Ponganutree
Executive Director
Mr. Teerachai
Suriyapong
Executive Director
Ms. Kannapat Vatcharapanyaporn as a secretary of Executive Committee

Responsibilities of the executive committee
1.
Control the operations of the Company to comply with the rules and policies,
business requirements, regulations, orders, resolutions of the board of directors and / or the
approved resolution of company shareholders.
2.
Prepare and present policy directions, business plans, targets and business
strategies of the company. Set financial plan, annual budget, HR management, investment, public
relations, information technology investment of the company to present to the board of directors for
approval.
3.
Has an authority to approve the procurement to buy distressed debt and asset
transactions for the benefit of the company which approval authority will be only to normally
transaction. The limit on each item must not exceeding 50 million baht or equivalent. The Board of
Directors may revoke or modify the authorized person as appropriate.
4.
Has the authority to approve the loan, investing in Treasury securities or bank
guarantee or surety, a loan from a financial institution or bank guarantees in order to benefit the
company's business, the opening account with the bank or financial institution in normal business
conditions including a bank guarantee or payment to the normal business of the company. The
amount of each transaction shall not exceed 350 million baht or equivalent.
5.
Receive policy from the board of directors to prescribe the directions and
guidelines to approach the company mission for executives and management employees.
6.
Control and monitor the performance of management and give guidelines for
resolving obstacles to the executive staffs in order to implement the strategy and master plans
according to the policy of the board of directors.
7.
Giving orders, regulations, announcements and memorandum of understanding
to be used within the company to ensure that the operations of the company is according to policy
and for the benefit of the company and to maintain discipline within the organization.
8.
Scrutinize and present balance sheet, income statement to the board of directors.
The Board of Directors consider and present to shareholders for consideration and approval.
9.
Prepare a report on the results of operations of the company throughout the
financial statements and the significant investment or risk management to acknowledge and / or
approval of the board of directors.
10. Giving resolutions to the board of directors to make company business decisions.
11. Perform other duties as assigned by the board of directors.
The approval of transactions listed above must not have characteristics of a conflict
of interest or potential conflict of interest with the company or any subsidiary or related
companies. (According to the Securities and Exchange Commission and/or announcement. Capital
Market Supervisory Board and/or the Stock Market of Thailand). The executive committees must
present that matter to the board of directors and / or the shareholders' meeting to approve the transaction
under the regulations, announcements or laws except the approval of a normal business and normal
trading conditions and pursuant to the notification of the Capital Market Commission and the Stock
Exchange of Thailand.
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5.
Directors as of March 31st 2018, the first four incumbent directors of the company as
defined by the Securities and Exchange Commission "SEC." There are three people.
No.

Name

1

Mr. Sakkapongs

Position

Boonmee

Chief Executive Officer

2

Mr. Teerachai

Suriyapong

Managing Director / Deputy Director, Law/
Deputy Director,Business Operation/ Deputy
Director, Administrative Support

3

Mrs. Manusanun

Atchariyapruek

Director Accounting & Finance

The Authority of the Executive is as follows.
1.
Set company goals and action plans to achieve the company target.
2.
Operate and manage according to the plans, policies, rules and regulations of
the company.
3.
Managed with integrity, careful to preserve the interests of the company and its
shareholders.
4.
The operations of the company adhere to the principles of corporate
governance.
5.
Do not engage or participate in any activity which competes with the business
of the Company. Unless stated to supervisor and obtain approval.

Recruitment and Nomination of Directors and Chief Executive Officer
1.

Independent directors
Independent directors can comment or feedback report freely on the mission assigned
without taking into any benefits associated with the property or position and independence from
the management and major company shareholders without being under the influence of individuals
or groups of persons. A person who shall be independent directors of the company must have the
necessary qualifications and independence, according to the capital market board is defined as
follows:
The Role and Responsibilities of Independent Directors
Independent directors not only have the same role and responsibility as well as other
members of the board of directors, also have a special role and responsibility in maintaining
freedom to express any comments or suggestions to protect the interests of stakeholders, interested
parties involved without being under the influence of any individual.
Venture Incorporation Public Company Limited has defined the definition of
Independent Directors which is equal to those defined by Securities and Exchange Commission
and the Stock Exchange of Thailand in accordance with the rules regarding the qualification of
Independent Directors under the Notification of Capital Market Supervisory Board No. TorJor.
4/2009 dated 20 February B.E. 2009. Therefore, “Independent Director” of the Company means
the director who possesses the following qualifications:
1.
Holds shares not exceeding 1% of the total shares with voting right of the
applicant, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders, and controlling parties
of the applicant, provided that the shares held by the related parties of such independent director
shall be included.
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2.
Is not or has never been an executive director, employee, staff, advisor who
receives salary, nor controlling parties of the applicant, its parent company, subsidiaries,
associates, same-level subsidiaries, major shareholders, or controlling parties of the applicant
unless the foregoing status ended at least 2 years prior to the date of submitting the application to
the Securities and Exchange Commission (SEC), provided that such prohibition shall not include
the case that such independent director has ever been official or advisor of the government sector
that is the major shareholder or controlling party of the applicant.
3.
Is not the person who has relationship by means of descent or legal registration
under the status of father, mother, spouse, brothers and sisters, and children. The prohibitive
persons also include spouses of daughters and sons of management, major shareholders,
controlling party or the person who is in the process of nomination to be the management or
controlling party of the applicant or its subsidiary.
4.
Have no or never had business relationship with the applicant, its parent
company, subsidiaries, associates, major shareholders, or controlling parties of the applicant in
respect of holding the power which may cause the obstacle of the independent decision, including
not being or never been the significant shareholder, or controlling parties of any person having
business relationship with the applicant, its parent company, subsidiaries, associates, major
shareholders, or controlling parties of the applicant unless the foregoing status ended at least 2
years prior to the date of submitting the application to the SEC.
The business relationship mentionedunder the article (4) shall include business
transaction in ordinary business manner of rent, or lease the immovable property, transaction
related to assets or services, or the financial support regardless of being lent or borrowed,
guaranteed, secured, by assets, debt, and any otherwise similar performance which causes liability
or obligation to the applicant or counter party, have provided that such liability is equal to or
exceed 3% of the net tangible assets of the applicant or equal or above 20 million baht, whichever
is lower. In this regard, the calculation of such liability shall be in accordance with the calculation
method of the value of connected transaction under the Notification of Capital Market Supervisory
Board governing the conditions of connected transaction mutatis mutandis. The liabilities incurred
during a period of 1 year prior to the date of having business relationship with the above party
shall be included on calculation of such liabilities.
5.
Is not or has never been the auditor of the applicant, its parent company,
subsidiaries, associates, major shareholders, or controlling parties of applicant, and is not the
significant shareholder, controlling parties, or partner of the auditing firm which employs such
auditor of the applicant, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders, or
controlling parties of the applicant unless the foregoing status ended at least 2 years prior to the
date of submitting the application to the SEC.
6.
Is not or has never been the professional service provider, including but not
limited to legal service or financial advisor with received the service fee more than 2 million per
year from the applicant, its parent company, subsidiaries, associates, major shareholders, or
controlling parties, and is not the significant shareholder, controlling parties, or partner of the
above mentioned service firms unless the foregoing status ended at least 2 years prior to the date of
submitting the application to the SEC.
7.
Is not the director who is nominated to be the representative of directors of the
applicant, major shareholders, or any other shareholder related to the major shareholders.
8.
Do not operate the same and competitive business with the business of the
applicant, or its subsidiaries, or is not a significant partner of the partnership, or is not an executive
director, employee, staff, advisor who receives salary, nor holds share for more than 1% of the
total shares with voting right of any other company which operates same and competitive business
with the business of the applicant, or its subsidiaries.
9.
Is not any otherwise which is unable to have the independent opinion regarding
the business operation of the applicant.
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After being appointed as the independent director in accordance with the
conditions under the article (1) - (9), such independent director may be assigned by the board of
directors to make decision in respect of collective decision on business operation of the applicant,
its parent company, subsidiaries, associates, same-level subsidiaries, major shareholders, or
controlling parties of applicant.
The provision under the article (2), (4), (5) and (6) related to the consideration
of qualification of independent director of the applicant during the period of 2 years prior to the
date of submitting the application to the SEC shall be applied to the application submitting as from
1 July 2010 onwards.
Where the person appointed by the applicant to be the independent director is
the person who has or ever had the business relationship with or ever rendered professional service
with higher service fees specified under the article (4) and (6), the applicant shall be relaxed from
such prohibition related to the conditions of having the business relationship with or ever rendered
professional service with higher specified service fees if only the applicant has provided the
opinion of the board of directors of the company showing that the board has considered the issue
in accordance with the Section 89/7 and found that there is no interference in the independent
opinion, and the following information shall be disclosed in the notice of shareholders meeting
under the agenda considering the appointment of independent director.
(a) The business relationship or the professional service providing which
cause such person being unqualified
(b) Reasons and necessity to insist the appointment of such person as the
independent director
(c) The opinion of the board of directors of the applicant to propose such
person to be the independent director
For the benefit of the article (5) and (6), wording “partner” shall mean the
person who is assigned by the auditing firm, or the professional service provider to be the
signatory in the audit report or the report of rendering the professional services (as the case may be) on
the behalf of the firm.
2.

Nomination of Directors and CEO
Nomination of Directors
Recruiting individuals to serve as a director, the company considers a variety of
factors such as experience, knowledge, skills and qualifications required by law. The selection of
individuals who represent or have been proposed, shareholders and the board of directors will
propose to the general meeting of shareholders to appoint according to the rules and procedures
prescribed in the articles of association of the company.
Term of the nomination and appointment of directors of the company as defined in the
articles of association of the company are as follows.
1)
The company's board of directors consist of at least five members in the
meeting to consider the election of directors to be elected and may elect a vice chairman chief
executive officer or other positions as they see fit and of not less than one-half of the directors
must be resident in the Thailand.
2)
Directors election is under the rules and procedures below.
a)
Each shareholder has one vote for one share.
b)
Each shareholder must use all available suffrage by a) to vote for one or
many to be directors but voters cannot split the suffrage among the candidates.
c)
A person who has the highest number of votes are elected to the board as
to the number of directors to be appointed or elected at that time. If the person elected in that order
has an equality of votes exceeded the number of directors to be appointed or elected on that
occasion, the chairperson has the final vote.
3)
Every annual general meeting, directors must retire at least one third (1/3) of
the total membership. If the number of directors cannot be divided into three parts, then use the
number nearest to one-third (1/3).
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4)
In cases where the position is vacant due to reasons other than the expiration of
the term, the board chose someone who is qualified and not disqualified by. Companies Act 2535,
the Securities Exchange Act of 2535 and the principles of good corporate governance of listed
companies to be a director on the board at the next meeting. If the term of directors is less than two
months. Director will hold the position only for the remaining term of the director he replaces.
Resolutions of the Committee shall consist of not less than three-fourths of the remaining directors.
Recruitment of CEO
1.
The President / CEO.
The company is recruiting and selecting qualified person in accordance with the
company policy and must possess the vision, knowledge and experience appropriate to the
organization with consideration of the nomination committee and remuneration committee. The
nomination committee is to propose to the Board of Directors to approve the appointment of a fit
for the position.
Company has a plan and system to prepare succession of senior management
level, President / CEO for replacement in the event that his or her unable to perform executive
duties with any reasons as well as reduce the risk or consequences of a lack of company
management continuity.
When the executive or chief executive officer vacant or not in a position to act
in the position. The company will have a management system in line or secondary as the acting
position until the recruitment and selection of qualified individuals in accordance with the
company and must possess the vision, knowledge, experiences with appropriate company culture.
The Nomination and Remuneration Committee is to propose to the board of directors to approve
the appointment of a suitable replacement for the position further.
2.

Executive Level
Human Resources is responsible for nominating individuals within the
company who have the knowledge, ability and experience to work in a responsible task. In the
event that there is no a suitable internal candidates, it is considered recruiting from outside with
knowledge, skills, experience, vision and positive attitude towards the organization as well and
submitted to the chief executive officer for approval.
Company has a plan and system to prepare succession of senior management
level, for replacement in the event that his or her unable to perform executive duties with any
reasons as well as reduce the risk or consequences of a lack of company management continuity as follows.
When the executive officer from the deputy level vacant or not in a position to
act in the position. The company will have a management system in line or secondary as the acting
position until the nomination and selection of HR recruiting people from within the organization
and outside the organization with the knowledge, skills and experience to the position for
submission to the chief executive officer appoint further.
The company aims to invest in companies that engage in business as the core
business of the company or companies with similar business or affairs of the company that will
support the company's turnover or profit increase or invest in businesses that can be supported by
the company's core business, the company has more integrated business to increase the
competitiveness of the company.
In the governance of subsidiaries and associates, the company will send a
director or executive with qualifications and experience appropriate to the business to be
represented in the management of subsidiaries and associate companies to set policies and controls
the operations of its subsidiaries and / or affiliates.
The directors which is representative of the company will be responsible for the
governance of subsidiaries and / or associates to manage or operate in accordance with the policy
set by the company, including the need for discretion by resolution of the board of directors and/ or
the shareholders' meeting to approve the important subjects of subsidiaries and/or affiliates in
order to maximize the benefits to the company and to the sustainable growth of the company.
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Control of the use of inside information
The company is responsible for the use of inside information by the principles of corporate
governance. The set is written in such a business ethics for directors, executives and employees
and guide the roles and responsibilities of directors, management and staff, which will be given to
the directors and employees when they start working at the company and the main policy is as follows:
1.
The Company has determined that directors, executives and employees to sign in a
notification of the SEC that the directors and executives have a duty to report any change of
holding to the SEC committee following section 59 of the Securities Exchange Act of 2535, and
within three days of a change in the holding and notify the company secretary to take note of the
changes and to prepare a summary of the number of securities to directors and executives
individually to be presented to the board of directors in the next meeting also informed penalties if
a breach or non-compliance with such terms.
2.
The company has adopted regulations prohibiting financial statements or other
information affecting the stock price of the company disclose to third parties who are not involved
and prohibited from trading in the last one month before the financial statements or other
information affecting the stock price of the company / group of companies to the public and must
not trade the company's stocks until after 24 hours from the time it was disclosed that information
to the public. Failure to comply with such requirements constitute a disciplinary offense if the
company's directors, executives or employees who know important inside information take any
disciplinary action will be taken wage cuts ranging from warnings to suspension without pay until
termination.
The guidance has been given approval by the board of directors.

The compensation of the auditor
1.

The compensation of the auditor (Audit Fee)
The company paid the audit fee to Pricewaterhouse Coopers ABAS limited company
in fiscal year 2017-2016 amounted of 4,300,000 Baht. as follows:
Auditor’s Remuneration
Venture Incorporation Public Company Limited
Subsidiaries
Total
2.

2017 (Baht)
3,180,000.00

2016 (Baht)
2,350,000.00

1,120,000.00
4,300,000.00

820,000.00
3,170,000.00

Other charges (Non-Audit Fee)
Expenses for travel, The costs for delivery postal, Overtime amounted of 43,161 Baht.

Corporate Governance
The Company recognizes the importance of corporate governance, which is ushering in
management efficiency, transparency and accountability, which will help build the confidence of
all parties involved from the shareholders, employees and other stakeholders. The result provides
businesses with sustainable growth under operating ethically and in compliance with applicable
laws. The company has established a corporate governance to enhance the implementation of
existing features. There are clear standards and can contribute to the practice of employees at all
levels as strengthening a culture of corporate governance in a truly comprehensive principles of
good corporate governance principles based on five sections.
Section 1. The rights of the shareholders
The company focus on the rights of shareholders without committing any violation or
prejudicing the rights of shareholders in addition to the fundamental rights of the shareholders
such as, the right to sell or transfer the shares entitled to share the profits of the company, the
rights to receive adequate information of the company, the rights to attend the meeting to vote at
meetings of shareholders, the rights to remove directors and appoint the auditors and issues that
affect the company as a dividend to define or modify the memorandum and articles of association
of the company and reduce or increase of company capital and so on.
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The AGM is the important channel that the shareholders of the company to use their
rights as shareholders, the Company's practices in the management shareholders of the company in
accordance with the SET to promote and facilitate the use of the shareholders rights. Delivered the
invitation letter to the shareholders prior to the meeting at least seven days or other period as
required by law or regulations set by the specified date, time, place and agenda, as well as
information related to the subject to be decided at the meeting in its entirety.

If the shareholders cannot attend the meeting, the company gives shareholders
opportunity to empower independent director or any person to attend on their behalf by using an
empower form that company has shipped along with the notice of meeting.

The company will allocate appropriate time and encourage shareholders have
the opportunity to ask questions, comments and suggestions to the meeting on matters related to
the company as well as the opportunity for shareholders to submit questions prior to the meeting.

Company directors are encouraging to attend the shareholders' meeting and
answer questions of shareholders.

Once meeting completed, the company will prepare a report showing the
correct data, so that shareholders can check.
Section 2.

Treats Shareholders Equally
The company has a policy to treat and protect the rights of all shareholders equally
and fairly including shareholders who are executives, shareholders who are not executives,
shareholders who are Thai, Shareholders who are foreigner, minor and major shareholders. The
company's policy is to increase the choice of meeting to shareholders who cannot attend the
meeting in person can empower an independent director or other person to attend and vote on
behalf of shareholders, as well as opportunities that the minority shareholders can nominate.
Persons to be appointed as a director in a reasonable time The conference will be
proceeding in accordance with the agenda respectively, the agenda will be detailed information on
each item with clearly consideration. There will be no added agenda without informing
shareholders in advance if not necessary especially the important agenda that shareholders need
time to study the information before making a decision.
The board of directors has established measures to prevent wrongful use of inside
information (Insider Trading) of the individual involved, including directors, employees, spouses
and underage children of involved person. The board of directors determined sanctions on the
disclosure of the company information or to use for their own benefit according to the preventing
the use of inside information policy. Also, including prohibit directors, executives, spouses and
underage children of involved persons buy or sell securities of the company during the period of
one month prior to the disclosure of financial statements to the public. The company has noticed to
the board and executives of the company to understand and acknowledges the obligation to report
their shareholdings in the company of their spouses and underage children as well as to report
changes in holdings of securities to the Securities and Exchange Commission under Sections 59
and punishments under the Securities Act B.E. 2535.
Section 3.

The Role of Stakeholders
The company respects the rights of all stakeholders including shareholders,
employees, customers, partners and competitors to ensure that the fundamental rights of the
stakeholders are protected and groomed by the terms of the law and rules and regulations. The
company will maintain the rights of stakeholders by the laws and do not violate the rights of
stakeholders. The guidelines for stakeholders are as follows.
Shareholder : The Company is committed to conducting its business in a transparent and
focused development organization for sustained growth and continuity to return
to the shareholders and to increase the value of the company by adhering to the
business principles of good corporate governance.
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Employee:

The company recognizes the importance of every employee in the company
which is involved in the organization's success, focusing on capacity, knowledge
and skills development of the employees to consider including a reasonable
return on the ability of each employee as well. Caring for the environment to
operate with regard to the quality of life and safety in the work, the company
treats all employees equally and fairly.

Customer:

The Company has established policies and procedures to all customers with
requirements to obtain a clear and fair conditions, the company has committed to
provide customer services and advice assistance customers with courteous,
without using the confidential information of clients for the benefit of the
company and related parties.

Creditors:

The company has treated creditors fairly equal partners and not imposed by
compliance with the commercial terms and / or agreement to work together to
develop a strictly business relationship that benefits both sides.

Rival:

The company's policy is to keep the good competition and legal requirements also
maintain norms of conduct in the competition and avoided dishonest practices to
destroy competitors.

Community
and Society:

The company intends to follow the law, rules and regulations involved and focus
on awareness responsibility to the community and the society within the
organization including support activities that benefit to the community and
society.

Section 4. Disclosure and Transparency
The company recognizes the importance of accurate information disclosure, complete
and transparent reporting of financial information and compliance with the SEC and SET, as well
as an significant impact on the stock price of the company which has an impact on the decision
making of investors and stakeholders of the company to all those involved with the company will
be informed equally by the company's policy is to publish information to the company's
shareholders, investors and the public through the media and the dissemination of information
exchange.
The board recognizes the importance of accountability and financial reporting to
reflect the financial status and the company's actual performance on the basis of information that is
accurate and sufficient compliance with accounting standards generally accepted to have been
adequately disclosed in the notes to the financial statements.
In terms of investor relations, the company has not established a specialized agency
because activity still small but has assigned the company secretary to communicate with
shareholders, investors, analysts and the agencies involved as follows.
Financial reporting and the responsibilities of the committee on financial reporting
The board of directors is responsible for the company's financial statements and
consolidated financial statements of the company and its subsidiaries and other financial
information appearing in the annual report. The board ensures that the financial statement was
prepared in accordance with generally accepted accounting principles and adequate disclosure in
the notes to the consolidated and financial statements have been audited by a CPA and has been
reviewed by the audit committee. The board of directors has prepared the report of the board of
directors in the annual financial report.
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Governance Policy and Compliance Policy
The Board of Directors compliance with corporate governance for listed companies
(The Principles of Good Corporate Governance), according to the guidelines of the Stock
Exchange of Thailand to build up the confidence of shareholders and investors involved.
Directors and Executives Compensation Policy
Director compensation is considered by the nomination committee and compensation
committee offer to the shareholders to approve annually. Compensation for senior executives are
considered by the nomination committee and compensation committee in consideration of the
obligations and responsibilities also with the operating results of the company for the fiscal year
and keep the level of compensation to be able to compete in business.
Anti-Corruption Policy
The company's ideology is to conduct business with integrity by adhering to social
responsibility and all stakeholders on good corporate governance principles and practices to
stakeholders fairly. The company has made "against corruption policy" written up to be clear
guidelines on business operations to develop the sustainable organization. The guidelines are as
follows.
1.
Prohibit the directors, executives and all employees actuate or accept
corruption in any form, either directly or indirectly covers every business and all the relevant
authorities and to be reviewed the implementation of the policy against corruption regularly. As
well as a review of practices and regulations in the operation of the business in order to comply
with changing regulations and requirements of the law.
2.
Directors, executives and all employees must not neglect or ignore when
exposed to corruption acts related to the company and must inform superiors and related
authorities.
3.
The corrupt acts must be considered disciplinary action by the company and
may be punishable by law if the act is illegal.
4.
Against corruption policy cover the process of administration including the
recruitment, selection, promotion, training, evaluation and compensation by supervisors at all
levels communicate to staffs to understand in order to this policy in responsible business activity.
5.
In order to operate in a high risk that corruption may happen with transparent
operation. Directors, executives and employees at all levels must treat with caution in the
following.
5.1 Giving or receiving gifts, entertainment must strictly follow the company rules.
5.2 Giving or receiving donations or funding must be transparent and legally
also ensure that donations or funds must not be used as an excuse for bribery.
5.3 Conducting business procurement must not give or receive bribes from
all dealings of the company and must be transparent, honest, verifiable and subject to the laws and
regulations related to business operations.
Section 5. Responsibility of the Board of Directors

Board Structure
The board of directors of the company consists of experts with knowledge and
experience in the senior management of many organizations in order to bring knowledge and
experience to develop policy and business direction of the company effectively and the benefit of
the company and the shareholders of the company by the board of directors will play a significant
role in the policy and image of the organization as well as play a key role in overseeing,
monitoring performance and management's assessment of the operating results of the company to
adhere to the plan.
Structure of the Board of Directors consists of at least five members, at least
one of the three must be independent directors of the Board and shall be not less than three
members who qualify according to the regulations of the Securities and Exchange Commission,
Capital Market and The Stock Exchange of Thailand See details in "Independent Director"
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the company.

In addition, the company also has sub-committees to assist in the governance of

1.
The audit committee consists of at least three persons to perform specific
and submitted to the board of directors to acknowledge that the audit committee has the rights and
duties as set in the authority. At least one person of the audit committee must have sufficient
knowledge and experience in accounting to review of the reliability of the financial statements of
the company.
2.
The executive committees consist at least three members and responsible
for the management of the company to adhere to the policy of the board of directors and report
the results of operations to the board of directors.
3.
Risk oversight committee consists at least three members and their duties
is to support and implement the risk management processes of the company's to be efficiency and
effectiveness and keep the level of risk to be acceptable. It is linked to the internal control system,
governance policy also contributes to cost effectiveness and operational support to be effective.


Roles and Responsibilities of the Board
The company determine directors of the company's compliance with best
practices for listed companies (Code of Best Practices) guidelines of the Stock Exchange of
Thailand by the need to understand and know their roles and their responsibilities and duties
according to the law and the articles of association of the Company as well as the resolutions of
the shareholders' meeting with integrity, and take the interests of the company and its shareholders
as a priority. The board of directors determined business goals, business plans, budgets of the
company and overseeing the management operations to ensure compliance with policies, plans and
budgets efficiency and effectiveness for the benefit of the company and the shareholders.
1)

The board of directors meeting
The company policy is to have a board of directors meeting at
least once every three months and subject to have additional meetings as needed. Each meeting
will have a clearly defined agenda for the meeting and send a meeting invitation with the details 7
days prior to the board of directors have adequate time to prepare before the meeting. As well as
recording the minutes as written and store the minutes that have been approved by the board of
directors to provide to the board and the relevant checks.
The audit committee will hold a meeting at least once every three months.
Meeting of other committees such as the executive committees and
the risk oversight committees will hold a meeting at least once a month.
2)

Compensation of Directors and Executives
The company has determined appropriate compensation for directors and
executives with the sufficient rate to maintain quality directors and executives without excessive
compensation and comparable to other companies in the same industry. The factors to be
considered include experience, scope of the obligations and responsibilities. The compensation of
the directors must be approved by company shareholders. In terms of compensation of executives,
adhere to the principles and policies set by the board which will consider the obligations,
responsibility and the performance of each executive also with the results of operations of the company.
3)

Development of directors and executives
The Board policy is to promote and facilitate the training and knowledge
to those who involved in the governance of the company, including the board of directors, the
executives and secretary of the company to continue improving the company operations with the
course of the Institute of Directors of Thailand (Thai Institute of Directors Association: IOD).
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RESPONSIBILITY TO SOCIAL

Policy Overview
The company is committed to manage business with regard to corporate social responsibility
and its stakeholders, including shareholders, customers, suppliers, employees, community and
society in order to create a sustainable business and manage the business to grow with stability and
to be accepted by society. The ability to generate returns for shareholders effectively is also
included with the benefits and impact of the business on those involved with the company. The
company's policy is to operate with a focus on social responsibility as follows.
Vision
Being a leader in debt collection services and professional distressed debt management with ethical
Mission
Focus on distressed debt management by providing excellent services in order to help
improve the status of debtors and focus on building relationships and operations based on good
governance principles to shareholders, suppliers, customers, competitors, employees and society.
Ethics in business: The Company has established and published news to those who
involved, including the committees, board and staffs to strictly comply with the guidelines for the
shareholders, customers, employees, creditors, suppliers, competitors, communities and the
environment.

Corporate actions made in compliance with corporateGovernance and
Social & Environmental responsibility
Company operation has followed with the principles of corporate governance and social
environment responsibility in order to comply with the international standard on social
responsibility and good practices for social entrepreneurship the details are as follows:

Corporate governance: Approach to corporate governance of listed companies in the
Office of the Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand according with
the OECD Principles of Corporate Governance with the elements to consider include, the rights of
shareholders, treat shareholders equally, the rights of stakeholders, disclosure and transparency and
responsibilities of directors.

Social and environment responsibility: Adopt business principles for social work,
which promote social and environmental responsibility of listed companies which are appointed by
the Securities and Exchange Commission (SEC) has defined it to frame strategic planning and to
define practices, social responsibility and the environment of the company.
1)

Operating with fairness

The Company has established policies and procedures to all customers
with requirements to obtain a clear and fair conditions, the company has committed to provide
gentle customer services and advice assistance, also suggest solutions to customers without
disclosing confidential customer details.

The company has treated creditors fairly equal partners and not imposed
by compliance with the commercial terms and / or agreement to work together to develop a strictly
business relationship that benefits both sides.
 The operations of the company shall be managed to ensure sustainable
growth and stable under diligence, honesty and fairness operation to stakeholders.
 The company treats competitors fairly, without committing any attacks,
slander or defame to competitors.
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2)

The anti-corruption
Company emphasize on fighting against corruption in all its forms by raising
awareness to the management and employees at all levels to aware of the dangers of corruption and
add the confidence to all interested parties with the guidelines below.

Do not offer to pay bribes or receive graft from another person in any
form, whether it is performed directly or indirectly to return of practices that benefit or hope or any
beneficial effects involving with the company.

Do not make unrighteous transaction, which involved a public official or
other persons by direct or indirect.

Employees who commit fraud, whether in any positions will be punished
in all cases, regardless of whether the amount of the fraud.

The company has cultivated and reiterated all employees in the
organization to aware of the need to act with integrity, not exploitation of their position or of any
benefit to other people, including the employees have been informed penalties and the impact
suffered of the fraud action.
4)

Respect for human rights
The company recognizes the importance of respecting human rights and not do
anything that violates the rights of individuals or groups of people, both directly and indirectly
fairly and equally regardless of their ethnic and religious differences, gender and physical
condition.
5)

Fairly employees treat
The company recognizes that continuously operating is the result of the
collaborative efforts of all employees at all levels who are committed to target operational
performance. The company has established policies on staff and treats all employees equally and
fairly as follows.

The company provides a reasonable return on the ability of each
employee and can be compared with the business environment, as well as maintain good working
environment by consider the quality of life and safety in the workplace. Moreover, take care of
employee’s welfare appropriately.

The company has continued to develop the employees in every position
and all levels by focus on annually training seminars with knowledge speakers to ensure that
employees have continued to develop their knowledge and skills.

The company has a policy of encouraging individual employees to grow
their career within the organization.

The company invites all employees to participate in asking questions or
leaving comments, both directly and indirectly in order to solve any problems.
6)

Responsible consumers
Because the operation of the company's business related to provide services
business. So satisfying to customers will contribute to business success and sustainability, the
company has directions to employees to treat customers as follows.

The company will provide straightforward with integrity services. And
providing sufficiently accurate services also comply with the law on consumer rights seriously.

The company will adhere to the fair agreement terms and conditions,
support the anti-corruption procedures including receive a bribe in any form, respect for property
rights or possession of partners and encouraging partners to implement social responsibility
together with the organization.

The company gives customer opportunity to complain about services
directly to the company by telephone 02-5414145-46 or complaints via letter of inquiry that
company sent to customers.
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7)

Caring for the environment
Although the business of the company do not pose a direct impact on the
environment, but the company's awareness and encourage employees to focus and help the
environment starting with the environment within the company by requiring annually 5S activities
as a control of saving the office electricity, water and reduce the use of equipment that has caused
pollution. Also, reduce paper consumption by introducing recycled paper and electronic document.
8)

Community and society development
The company has a policy of social responsibility, with the development of the
communities as follows.

Promote job opportunities for local workers in the organization.

Support vigilance guidelines of operations that may affect the
environment. Disclosure of operations that may affect the communities in which the organization
is located.

A policy prohibiting all employees involved with drugs of all kinds,
both as traders and abuse. The drug testing of employees each year for the first time to prevent
employees create problems to society.

Anti-corruption Policy
Core policy against corruption definition
Corruption in this place means ignoring the practice or using a position of authority or use
an existing property in the wrongful to benefit to them or their related or act to prevent other
parties to involved act or omission of duty that will bring the benefit to them or their related which
can lead damage to the interests of others both directly and indirectly.
Against corruption policy
Prohibits Directors, executives and all employees of the company take any actions that
associate with corruption in any kinds both directly and indirectly whether you are in a position to
receive or to offer including monetary and non-monetary covered in every business and every
sector. All relevant agencies must be reviewed the implementation of the policy against corruption
strictly and regularly. The guidelines and requirements need to be reviewed in order to comply
with changing regulations of business and in accordance with legal requirements.
Practice guidelines
1)
Directors, management employees, all employees must adhere to the anti-corruption
policy and abide by the ethics of the company. All employees must not be involved in corruption
whether directly or indirectly.
2)
Employees should not neglect when spotting corruption involving with the company.
Employees must notify a supervisor or the responsible person and cooperate with the investigation.
If in doubt or have a question, consult your supervisor or a person designated to act responsibly
through assigned company channels.
3)
The company will ensure fairness and protect employees who refuse or inform about
the corruption associated with the company by using protect the complainant or who cooperate in
reporting corruption measure according to company policy.
4)
Those who commit fraud, corrupt acts are offend the regulations of the company. This
will be subject to be penalty accordance with the company regulations and may be punishable by
law if the act is illegal.
5)
The company recognizes the importance of disseminating knowledge and making
persons who perform the duties associated with the company or may effects to the company to
understand the anti-corruption policy.
6)
The company intends to build and maintain a good corporate culture by adhering to
the principles of morality and ethics that corruption is unacceptable whether it is done either
directly or indirectly.
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INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT
The Board of Directors place strong importance on ensuring that the Company have
sufficient and suitable Internal Control in order to perform efficiently, and to have a reasonable
level of confidence that the Company’s performance will be able to achieve its Objectives or
Operation Target, at each level, in terms of strategy, operation, and reporting, including operation
under policies, and relevant rules and regulations. The Company has assigned the Audit
Committee, which comprise Independent Directors, to undertake and perform sufficient review,
implementing effective Internal Control, and to report to the Board of Directors to consideration
on a regular basis. The Board of Directors and Audit Committee are to assess sufficiency and
effectiveness of the Company’s Internal Control for the year 2017 under the Assessment Form of
Securities Exchange Commission, which cover 5 areas including Organization and Environment,
Risk Management, Operational Control of Management, Information Technology and
Communication, and Monitoring and Supervising System, the Board of Directors are of the view
that the Company’s Internal Control is sufficient and appropriate as the Company has arranged and
assigned suitably qualified workers to perform under the system efficiently including Internal
Control on the Company’s performance, monitoring, and be able to protect the Company’s assets
from being misuse without proper authorization of Directors or management, including company’s
transaction with person that might have conflict of interest and related party transaction. For other
Internal Control issue, the Board of Directors are of the view that the Company has sufficient
Internal Control, as follows:1. Internal Organizational Control
1.1.
The Company has arranged its Organization Chart with segregated duties and
responsibilities (as described in Organization Chart and Job Description) in order to operate the
Company efficiently, transparent with sufficient check and balance procedures.
1.2.
To have operational procedures covering all divisions;
1.3.
To have nomination process for employee recruitment in a fair, transparent, and
systematic manner;
1.4.
To have employee motivation scheme for the employees who can operate
efficiently to achieve determined goals and objectives.
2. Risk Assessment
The Company has division which is responsible for Risk Management by focusing on
business activity risk such as marketing, technology change, etc., where having monitoring team
operate under the determined guidelines and procedure.
3. Operational Control of Management
3.1
The Company determines power and authorization limits in writing;
3.2
The Company determines duties and responsibilities with accountability and
check and balance procedures;
3.3
The Company has a Monitoring Criteria to follow up on the Company’s
performance to comply with the relevant laws, regulations, and to call for employees’ meeting in
order to update and give priority to operating under the law, rules, and regulations strictly;
3.4
The Company has its Internal Activity to use Key Performance Index (KPI) to
control operation under determined objectives and plan.
4. Information Technology System and Communication
Information technology system and communication is in place and covers the
organization at all levels, and that information and news include Company’s policies, regulations,
training, circulation letters, and other announcements that the employees can communicate
necessary information to management in form of document or email through the chain of command
to propose advice for improvement, flag issues, or to provide solutions to solve problems.
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5. Monitoring and Supervising System
Monitoring and Supervision for each internal division will be operated and supervised
by a division head or supervisor, in order to monitor, operate, and supervise jobs under the
determined objectives, target, procedures. The Board of Directors are of the opinion that for the
purposes of monitoring and supervision, each division head should have monitoring criteria in
order to supervise the employees, under his or her charge, in order to perform under the
determined policies especially by Control Self-Assessment.
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RELATED TRANSACTIONS

Characters of intercompany transaction / related persons. For the year ended as of
31 December 2017, intercompany transaction of the Company and Subsidiary and related persons,
having details as follows:-

Investment in Non-performing Loans
PBL Management Co., Ltd. (PBM)
Total

Outstanding (Baht Million)
2017
2016
24.69
24.69

Relationship
Investment in non-performing loans and debt collection service by purchasing account
receivable portfolio from PBM. Mr. Paripol Dhanasuckanchana, who is major shareholder of
PBM, holding 25% shares of PBM’s paid-up capital, being Director and Shareholder of the
Company. The Board of Directors are of the opinion that these businesses has a potential to create
and continuously contribute to the Company’s revenues.

Account Receivables and Other Receivables
Public Law Co., Ltd (PBL)
Total

Outstanding (Baht Million)
2017
2016
2.27
2.27

Relationship
Mr. Pongpol Ruenkaew, who is major shareholder of PBM, holding 25% shares of
PBM’s paid-up capital, and used to be in management and jointly manage PBL, being Director and
Shareholder of the Company.

Revenues and Expenses
Income from debt tracking services
PBL Management Co., Ltd. (PBM)
Wi Holding (888) Co., Ltd. (WIH)
Public Law Co., Ltd (PBL)
Total

Outstanding (Baht Million)
2017
2016
0.01
1.97
0.01
1.97

Necessity and Reasonable of Transaction
Intercompany transaction is necessary and reasonable for doing transactions in order to
create utmost benefits to the Company and Audit Committee is of the opinion that it is in the
ordinary course of business and the Company receives offer and paid compensation under the
market fair price, and is a transaction which will increase liquidity and improve the Company’s
financial status in order to continuously operate the business. In addition, entering into the abovementioned intercompany and related party transactions have been approved under the Board of
Directors’ resolution.
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Criteria/Procedure of Approving Intercompany and Related Party Transaction
The Company has set criteria of entering into intercompany transaction and person that
might have conflict of interest that management and/or person with shared interest cannot be part
of making decision on the transaction. The Company has determined to enter into that transaction
to be made on at arm’s length and in the ordinary course of business, to be transacted between the
Company and the other counterparty, under the normal conditions, and the transaction shall be
approved by an assigned party, authorized by the Board of Directors, or by the Board of Directors,
on a case by case basis.
For doing other transaction, which will not be under the normal course of business, the
Company will arrange for the Audit Committee to consider before giving opinion of the necessity,
rationale, appropriateness and fairness of transaction price, including transaction terms and
conditions, with consideration to assessment on the Company’s benefit and value before approving
to enter into the transaction. The Audit Committee might request for an independent expertise or
the Company’s auditor to give opinion regarding that transaction in order for that to be part of
decision making process by Audit Committee and/or by Board of Directors and/or by
Shareholders, on a case by case basis.
Furthermore, the Company will disclose that transaction in the Notes to Financial
Statements as been audited by the Company’s Auditor and to disclose in the Form 56-1 Annual
Report and the Company’s Annual Report.
In addition, Board of Directors shall take duty and care the Company to comply with the
SEC Act, regulations, announcements, instructions, or regulations from the Stock Exchange
Commission and the Stock Exchange of Thailand regarding disclosure of intercompany transaction
and acquisition and disposal of the material assets of the Company or subsidiary under the General
Accepted Accounting Principles as determined by Federation of Accounting Professions.
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Details of Directors, management team, Advisor and Controlling persons (Date as March 31st, 2018)
Family
relationshi
CompanySha
Age
Education / Training
p between
Name
Position
reholding
(year)
History
Directors
Period
(%)
and
Executives
1. Mr. Nontachit  Chairman of the
59
-None-None M.A. Tarleton state
 March
Tulayanonda1/
Board
University, Texas.
2,2016U.S.A
Present
 Independent
Committee
DirectorTraining
 Program Director
Certification
Program (DCP),
1/2004, Thai
 2010Institute of
Juanuary
Directors of
Thailand (IOD)
2018
 DirectorAccreditati
on Program (DAP)
139/2017, Thai
 2005Institute of
2014
Directors of
Thailand (IOD)
 2000current

Working Experience in the past 5 years

Position



Chairman of the
Board
Independent
Committee

Company
 Venture
Incorporation
PublicCompany
Limited

Businesstype
•

Distressed debt
Management and
providing debt
collection service
to institutional
clients, including
investments in
subsidiaries

 Senior Executive
Vice President

 Land and Houses
Public Company
Limited

 Property
development



Director /Audit
Committee

 Muang Mai
Guthrie Public
Company Limited

 Rubber bar
products,Latex,
and skim block



Director /Audit
Committee

 Ap (Thailand)
Public Company
Limited

 Property
development

Name

2. Mr.
Sakkapongs
Boonmee3/

Position









Voice Chairman
of Board
Director/
Chairman of
Executive
Committee/
Chairman of Risk
Management
Committee
Chief Executive
Officer

Age
(year)

Education / Training
History

52

 2003-2004
Master of Public
Administration
Chulalongkorn
University
 1985-2009
Bachelor of
Marketing,
Assumption
University (ABAC)

Director Training
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will attend
DirectorAccreditation
Program (DAP)
Traning Class
148/2018 on 18 June
2018

CompanySha
reholding
(%)
-None-

Family
relationshi
p between
Directors
and
Executives
-None-

Working Experience in the past 5 years

Period

Position

 October-  Voice Chairman of
2017
Board Director/
 Chairman of
Executive
Committee/
 Chairman of Risk
Management
Committee/
 Chief Executive
Officer

Company
 Venture
Incorporation
PublicCompany
 Limited

 Distressed debt
Management and
providing debt
collection service
to institutional
clients, including
investments in
subsidiaries

 Resort & Sap

 2003Present

 Managing director

 Anchana
Resort and Spa
Company Limited

 2008Present

 Managing director

 Ananas Health
Resort & Spa
Company Limited

 2014Present

 Associate Justice

 20142015

 Executive
Committee

 Teerapada Roi Et
College of
Technology

 Executive
Committee

 Assumption
University(ABAC)

 20132017

Businesstype

 The Nonthaburi
Juvenile and
Family Court

 Resort & Sap

 Juvenile and
Family Court

 Educational
institution

 Educational
institution
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3. Mr. Nontawat
Dhanasuwiwath

Position




Director
Authorized
Directors

Age
(year)

49

Education / Training
History

 1994, Master of
Finance, Western
Michigan
University, USA.
 1991,Bachelor
Degree in
Economics,
Thammasat
University

CompanySha
reholding
(%)
4.61
(Asof 9
March 2018)

Family
relationshi
p between
Directors
and
Executives
-None-

Working Experience in the past 5 years

Period

Position

Businesstype

 2015 Current

 Director
 Authorized
Directors

 Venture
Incorporation
Public Company
Limited

 Distressed debt
Management and
providing debt
collection service
to institutional
clients, including

 2015 –
Current

 Director

 Thai Service
Industry and
Engineering
Public Company
Limited

 Construction
Business

 20152016

 Managing
director

 Financial Business
 Foncier World
Company Limited

 Executive

 PBL Management  Management and
track nonCompany Limit
performing loans.

 Director
 Executive
Committee
 Chief Executive
Officer
 Assistant of
Chief Executive
Officer
Accounting &
Finance

 Property
 Nusasiri Public
development
Company Limited
(former) Angpao
Assets Public
Company Limited

 Director
 Managing
Director
 Authorized
Directors

 Westfield
CompanyLimted

Director Training
 Director
Accreditation
Program (DAP)
16/2008, Thai
Institute of
Directors of
Thailand (IOD)

Company

 2014 –
2015
 20072015

 2000 Current

 Jewelry
Manufacturing

Name

Position

4. Mr. Charit
Ponganutree

 Directors
 Executive
Committee
 Authorized
Directors

Age
(year)

61

Education / Training
History

 B.Sc. Mahidol
University
 Medical Doctor
(Hons) University
 Certificate of medical
specialists in the
Department of
Medicine (Psychiatry
Branch)

CompanySha
reholding
(%)
16.07
(As of 9
March 2018)

Family
relationshi
p between
Directors
Period
and
Executives
-None 2015 –
Present

 2013 –
Present

DirectorTraining
 DirectorAccreditati
on Program (DAP)
126/2016, Thai
Institute of
Directors of
Thailand (IOD)
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5. Mr. Chakaphan
Pacharn5/





Directors
Executive
Committee
Authorized
Directors

49

 1987-1990,
Bachelor of
Business
Administration,
Marketing,
Bangkok
University

18.40
(As of 9
March 2018)

-None-

Position

Company

 Directors
 Executive
Committee
Authorized
Directors



Venture
Incorporation
PublicCompany
Limited

 Entrepreneurs



M. D. Vejakit
Clinic infirmary

Businesstype
•

Distressed debt
Management and
providing debt
collection service
to institutional
clients, including
investments in
subsidiaries



Medicalclinic
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 Directors
 Executive
Committee
 Authorized
Directors

 Venture
Incorporation
PublicCompany
Limited

 Distressed debt
Management and
providing debt
collection service
to institutional
clients, including
investments in
subsidiaries

 Executive
Committee

 Ananas Health
Resort & Spa

 Resort & Spa

 Executive
Committee

 YMH Golf
Company Limited

 Selling golf clubs
and golf
equipment.

 2011Present

 Executive
Committee

 Anchana Resort &
Spa Co., Ltd.

 Resort & Spa

 1997Present

 Executive
Committee

 Projects
Condominium
Pint – Phan

 Real Estate

 February
2018Present

Director Training
will attend
DirectorAccreditation
Program (DAP)
Traning Class
148/2018 on 18 June
2018

Working Experience in the past 5 years

 2017Present
 2010Present
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6. Mr. Teerachai
Suriyapong6/

Position

 Directors
 Risk Management
Committee
 Executive
Committee
 Managing Director
 Authorized
Directors
 Company Secretary

Age
(year)

50

Education / Training
History

 1993-1995,
Master of Business
Administration, St.
Louis University,
USA
 1987-1991,
Bachelor of
Business
Administration,
Finance and
Banking,
University
Assumption
Director Training
will attend
DirectorAccreditation
Program (DAP)
Traning Class
148/2018 on 18 June
2018

CompanySha
reholding
(%)

-None-

Family
relationshi
p between
Directors
and
Executives

-None-

Working Experience in the past 5 years

Period

Position

 1992Present

 Executive
Committee

 February
2018Present

 Directors
 Risk Management
Committee
 Executive
Committee
 Managing
Director
 Authorized
Directors
 Company
Secretary

Company

Businesstype

 S.vareepattana
Limited
Partnership
 Venture
Incorporation
PublicCompany
Limited

 Ice Making

 Com7 Public
Company Limited

 Selling IT
products

 20162017

 Deputy Managing
Director Business
Development

 20122015

 Managing
Director

 Mitunmporn
Starch Company
Limited

 20102011

 Voice Managing
Director

 WGC Company
Limited

 20052009

 Managing director

 Triple a Promt
Company Limited

 Distressed debt
Management and
providing debt
collection service
to institutional
clients, including
investments in
subsidiaries

 Starch Production
 cassava

 Production and
distribution of
processed
products. Cassava
starch with
enzyme

 Wholesale
computer and
software,
electronics and
communication
tools

Name

7. Mrs.Thitiporn
Sillaparassamee4/

Position

 Directors
 Nominating and
Remuneration
Committee

Age
(year)

66

Education / Training
History
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 2004 Master of
SME Business,
Faculty of
Business
Administration
 of Ramkhamhaeng
University
 1975 Bachelor of
Finance, Faculty of
Business
Administration
University of the
Thai Chamber of
Commerce
DirectorTraining
DirectorAccreditati
on Program (DAP)
124/2016, Thai
Institute of
Directors of
Thailand (IOD)

CompanySha
reholding
(%)

 -None-

Family
relationshi
p between
Directors
and
Executives

 -None-

Working Experience in the past 5 years

Period

Position

Company

Businesstype

 20022004

 General manager

 Com7 Company
Limited

 Selling IT
products

 19992001

 Financial manager

 ABB (Thailand)
Company Limited

 Wholesale and
Manufacturers of
Electrical
Appliances

 19962000

 Senior Analyst

 SCM Company
Limited

 Financial
Management
Consultancy
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 4 Dec
2017Present

 Director
/Nomination and
Remuneration
Committee

 Committee,
Venture
Incorporation
Public
Company
Limited

 Distressed debt
Management and
providing debt
collection service
to institutional
clients, including
investments in
subsidiaries

 2017Present

 Managing
director,

 McPower
Company
Limited

 Energy Business

 7 Jan
2016Present

 Independent
Director
 and Nomination
andRemuneration
Committee,

 Ubis (Asia)
Public Company
Limited

 Manufacture and
distribution of
canned lacquer
and rubber can lid
grout. To
domestic and
foreign metal can
manufacturers.

 2016Present

 President,

 Kiddee-intertrade
(595) Company
Limited

 Import and
Export
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8. Mr.Teerataht
Poshyanonda2/

 Chairman of the
Audit Committee /
Independent
Committee
 Chairman of the
Nomination and
Remuneration
committee
 Risk Management
Committee

60

 1987, Oklahoma City
University, USA.

-None-

-None-

Working Experience in the past 5 years

Period

Position

 2010Present

 Consultants

 Tailor Industries
Co., Ltd.

 Manufacture of
parts and
accessories for
automotive

 2010Present

 Consultants,

 Siravat Land
Company
Limited

 Property
Development

 Senior Manage

 Krung Thai Bank
Public Company
Limited

 commercial Bank

 Chairman of the
Audit Committee
/ Independent
Committee
 Chairman of the
Nomination and
Remuneration
Committee
 RiskManagement
Committee

 Venture
Incorporation
PublicCompany
Limited

 Distressed debt
Management and
providing debt
collection service
to institutional
clients, including
investments in
subsidiaries

 Audit Committee
Independent
Committee
 Chairman of
Risk
Management
Committee/
 Nomination and
Remuneration
Committee and
Corporate
Governance

 Kingsmen CMTI
Public Company
Limited

Real Estate &
Construction

 9
AugustPresent

DirectorTraining
DirectorAccreditation
Program (DAP)
31/2015, Thai
Institute of Directors
of Thailand (IOD)

 2016Present

Company

Businesstype

Name

9. Mr.Weerapol
Ruetrakun

Position
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 Audit Committee/
Independent Director
 Nomination and
Compensation
Committee
 Risk Management
Committee

Age
(year)

63

Education / Training
History

 MBAThammasat
University
 M.S. Information
Systems DePaul
University, Chicago,
Illinois, USA.
 LL.B.
ThammasatUniversity
TrainingCourse
 James Rosenfield:
Two Powerful New
1-Day Seminars
 2435 RayJutkins:
DirectMarketingW
orkshop
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DirectorTraining
 DirectorAccreditati
onProgram 2016,
Thai Institute of
Directors of
Thailand (IOD)

CompanySha
reholding
(%)

- None -

Family
relationshi
p between
Directors
and
Executives

-None-

Working Experience in the past 5 years

Period

Position

Company

Businesstype

 2017Present



Financial and
Accounting
Consultant

 Trepax Innovation
Company Limited

 Concrete
production for
construction

 2010Present



Instructor

 Assumption
University(ABAC)

 Educational
institution

 19902007




Director/
Executive
Committee
Accounting and
finance

 Repax
Construction
Company Limited

 Sales of special
construction
materials
imported from
abroad.

 2015 –
Present

 AuditCommittee/
Independent
Director
 Nomination and
Compensation
Committee
Risk Management
Committee

 Venture
Incorporation
PublicCompany
Limited

 Distressed debt
Management and
providing debt
collection service
to institutional
clients, including
investments in
subsidiaries

 RattanaCarcare

 Carwash

 2016Present

 Owner

 2003 2013

 Managing Director

 RappCollins
(Thailand)
CompanyLimited

 Consulting firm
to build
relationships with
customers,
database
development and
data analysis

 1997 2003

 MarketingManager

 Riso (Thailand)
CompanyLimited

 Printers,
digitalcopyingsyste
msdistributors
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10. Mrs. Pennipa
Dabbaransi

 Audit Committee/
Independent
Director
 Risk Management
Committee

67



Roy C.Start High
School in Toledo,
Ohio, USA.
 Bachelor of
Sciences, New
Hampshire College,
USA.
TrainingCourse
 Set 50 Index
Futures seminar by
TFEX
 Stock Index Futures
Applications
Usages
 DRG Program,
Thailand Securities
Institute (TSI)

- None-

- None –

Working Experience in the past 5 years

Period

Position

Company

Businesstype
 Public relations,
direct marketing
and promotion
consulting firm

 1993 –
1997

 CustomerServiceE
xecutiveDirector

 IntegratedCommu
nicationCompany
Limited

 1991 1993

 Senioraccoun
texecutive

 Fareast
Advertising
CompanyLimited

 1990 1993

 CustomerAccounte
xecutive

 Saatchi&Saatchi
DirectCompany
Limited

 Public relations,
direct marketing
and promotion
consulting firm

 1989 1990

 SystemAnalyzer
 The Federation of
Thai Industries
Public Company
Limited

 Energy

 Lawyer

 PipatInsurance
CompanyLimited

 Insurance

 Audit Committee/
Independent
Director
 Risk
Management
Committee

 Venture
Incorporation
Public Company
Limited

 Distressed debt
Management and
providing debt
collection service
to institutional
clients, including
investments in
subsidiaries

 Senior Advisor

 Dreamline
CreationCompany
Limited

 Service Ads And
public relations

 Independent
Diretor

 ACAP Advisory
Public Company
Limited.

 Financial
advisory services.
and Advisory and
investment
banking.

 1979 1982
 2015 –
Present

 Oct 2014
– Present

 Aug
2015 –
Dec 2015

 Promotionanddir
ectmarketingdepart
ment

Name

Position

Age
(year)

Education / Training
History



CompanySha
reholding
(%)

DR1 Program,
Thailand Securities
Institute (TSI)

Director Training
 Director
Accreditation
Program 128/2016,
Thai Institute of
Directors of
Thailand (IOD)

1/

Family
relationshi
p between
Directors
and
Executives

Working Experience in the past 5 years

Period

Position

Company

Businesstype

 2004 –
2006

 Managing
Director

 TSECSecurities
CompanyLimited

 Securities

 2000 –
2003

 Executive Vice
President

 KGISecurities
CompanyLimited

 Securities

 19931998

 Deputydirector

 Thai Fuji Finance
and Securities
Company Limited

 Securities

Appointed by the Board of Directors No. 2/2017on March 1, 2017, to replace Mr. Sawin Laosethakul.
Appointed by the Board of Directors No. 5/2017on August 9, 2017, to replace Mr. Jessadavat Priebjrivat
3/
Appointed by the Board of Directors No. 6/2017on October 5, 2017, to replace Mr. Nitat Wattanakul
4/
Appointed by the Board of Directors No. 8/2017on December 4, 2017, to replace Mr. Adual Suravudhikul
5/
Appointed by the Board of Directors No. 2/2018 on February 22, 2018, to replace Mr. Sombat Sunantapongsak
6/
Appointed by the Board of Directors No. 2/2018 on February 22, 2018, to replace Mr. Anusak Monklang
2/
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MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS

Overall Performance
In 2017 the Company has total income from loan receivables from purchase receivables
from purchase of dabts and revenue from collection services THB 25.32 million,revenue from
collection services THB 23.0 million and revenue from of non-performing debtsTHB 2.3 million ,
In 2016 the Company has total revenue of Baht 54.0 million, income from non-performing debts
Baht 30.00 million and revenue from collection services THB 24.0 million.
In 2017 the Company recorded the gross profit of Baht 4.6 million and gross margin of
18.8%. The Company booked gross profit from collection service of Baht 7.45 million and from
management of non-performing debt of Baht 29.40 million with gross margin of 2.84% and
2.84%, respectively.
The Company’s Trade and other receuvables THB 9.65 million
The Company’s loan receivables from the purchase of debts decreased by Baht 27.44
million, which decrease from the recognition of interest income of Baht 2.35 million,decreased
from sales Baht 2.45 million.and decreased from received repayment Baht 5.08 million and
provision for bad debts and impairment reserve of Baht 27.11 million.
The Company has long-term investments, which is fixed deposit at bank amount Baht 15.40
million, bearing interest at the rate of 1.25% per annum, and the Company will use as collateral for
the payment of duty with the Revenue Department.
The Company's investment in Associate increased by Baht 1.60 million resulting from the
investment in Anypay Company Limited.
The Company's investment in subsidiaries decrease by Baht 30.00 million resulting from the
investment in V.I Capital Company Limited
The Company's current assets amounted to Baht 17.91 million, compared with Baht 50.69
million in the previous year, a decrease of Baht 32.78 million. The Company had cash in hand
decreased Baht 12.48 million due to investment in subsidiaries.
The Company's selling and administration expenses in 2017 amounted to Baht 59.04
million, a decrease from Baht 64.06 million in the year 2016 or 7.84%. in mainly attributable to the
non-performing assets management business and the debt collection business.
The company's operating profit was Baht 4.60 million, a profit margin of 18.18%
The Company has set aside provision for loss from the management of two non-performing
loans portfolios, namely loss on allowance for doubtful accounts, accrued interest receivable from
loans receivable from purchase of receivables of Baht (1.93 million), and provision for impairment
of loans receivable. From the purchase of non-performing loans of Baht 29.05 million
The company net loss of Baht 54.50 million in 2017.
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Finance Status
Asset
1.

Current assets
The Company's current assets the amount of Baht 17.91 million, compared in the
previous year the amount of 50.69 million, decrease the amount of Baht 32.78 million. The
Company's cash on hand decreased Baht 12.49 million due to investment in subsidiaries the
amount of Baht 4.16 million and associate subsidiaries the amount of Baht 1.6 million and other
operations.
2.

Receivables from related companies
the amount of Baht 9.32 million from debt collection service.

3.

Loan receivables from purchase of non-performing loans
A decrease the amount of Baht 27.44 million from the year 2016 due to the
recognition of accrued interest receivable during the year and the provisioning of bad debt and
provision for impairment during the year.
4.

Quality of Assets
The Company has provision for loan loss from the purchase of non-performing loans
the amount of Baht 29.05 million
Liquidity
1.
Cash Flows In 2017, cash flow from operating activities the amount of to Baht
(12.49) million and the amount of (29.59) million in FY2016, resulting in cash and cash
equivalents the amount of Baht 0.67 million in FY2016 the amount of Baht 13.16 million. Major
items that occur during the year include: Recognition of interest income from debtors from
purchase of non-performing loans the amount of Baht 22.98 million, provision for bad debts and
impairment the amount of Baht 29.05 million, and investment in subsidiaries the amount of Baht
4.16 million.
2.
The liquidity ratio Comparison between 2015 and 2016 is 13.51, 5.72. and 0.70
respectively, Quick ratio 15.11 3.16 และ 0.47, the cash flow ratio is (6.21), (2.68) and (0.30),
respectively.
Capital Expenditures
In the year 2017, the subsidiary invested of Baht 4.16 million and invested in associates of
Baht 1.6 million.

Significant changes in accounting policies.
The company changed the type of business from manufacturing and sales of electronic
integrate circuit components to non-performing assets management and debt collection services.
The Company's accounting policy also adapt in accordance with the non-performing assets
management and debt collection services, as follows:
1. Loan receivable from purchase of debt.
Loan receivable from purchase of debt represent the Company’s investments in nonperforming receivables of financial institutions and credit service companies at discounted values
from bidding for debts management and collection. Under the purchase contracts at the
discounted values of receivables, the Company takes all the risks in the collection without
recourse. Such investments in accounts receivable are carried at purchase cost less amortized
costs and allowance for impairment (if any). The Company recognized loss on impairment of
investment when it anticipates discounted cash flows to the present values of receivables are
lower than book value.
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2.

Recognition of income and expenses
a)

Interest income from loan receivable from purchase of non-performing debts

The Group recognises revenues from loan receivable from purchase of nonperforming debts at the lower of interest revenue calculated by using effective interest rates
(expected return on debts collection) from outstanding loan receivable from purchase of nonperforming debts and actual cash collection. If actual cash flows from collection exceed calculated
revenues, the remaining cash collection will be deducted from the value of investments in nonperforming assets for each period. If loan receivable from purchase of non-performing debts are
fully deducted, the Group will recognise such cash collection as revenues and recognise loss on
impairment immediately when there is an indication of significant decrease in cash flows.
b)

Revenue from collection services

The Group recognises revenue from collection service when services are
rendered to customers based on the agreed rates.
c)

Other incomes and expenses
Dividend income is recognised when the right to receive payment is

established.
Interest on borrowings is recognised as expense on an accrual basis according to the
loans agreement.
Other incomes expenses are recognised on accrual basis
3.

Critical accounting estimates Assumptions and judgments
Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical
experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable
under the circumstances.
The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting
accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and
assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts
of assets and liabilities within the next financial year are outlined below.

(a) Allowance for impairment of loan receivables from purchase of nonperforming debts
The Group assesses allowance for impairment of loan receivables from purchase of
non-performing debts when net realisable value falls below the book value. The management uses
judgment to estimate impairment losses, taking into consideration expected cash collection and length of
collection period. However, the use of different estimates and assumptions could affect the amounts of
the allowance for impairment. Therefore, allowance for impairment may be adjusted in the future.
(b) Recognition of interest income from loan receivables from purchase of
non-performing non-performing debts
Recognition of interest income from investments in non-performing assets via
interest when paid by receivable is calculated based on effective interest method from cash flow
expected to be paid from acquired receivable multiplied with value of outstanding receivable
according to outstanding cost.
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(c) Estimated cash inflow from investment in loan receivables from purchase of
non-performing debts
The Group estimates future cash collection from loan receivables from purchase of
non-performing debts based on quality, type, aging of receivables and historical information of debt
collection. The total estimated future cash collection shall not exceed anticipated initial cash inflows which
management had expected in bidding.
1.
Revenue from collection services and interest income from loan
receivables from the purchase of debt
The Company recognized interest income from loan receivables from the
purchase of non-performing loans of Baht 2.35 million, an increase in 2016 of Baht 27.70 million
main reasons The Company adjusted the recognition of interest income and loan receivables from
the purchase of non-performing loans decreased from the previous year.
The Company's revenue from debt collection services was
Baht 22.97 million, a decrease of Baht 1.0 million from the previous year.
2.

Others income
The Company recognizes other income in the year 2017 of Baht 0.61
million, a decrease from the year 2016 the Company recognize interest income from regiment
restricted deposits at financial institutions

3.
Cost of sale and service, Selling and Administrative expenses
Cost of sale and service
Cost of sale and service in 2017 is Baht 20.72 million, representing
81.82% of total revenue. increased by Baht 3.78 million because from the year 2017 the Company
has a policy to prosecute non-performing loans. have cost of litigation increased from last year
there are increased debt collection services have effect the cost of personnel increased.
Administrative expenses
In 2017 the Company have administrative expenses amount Baht 59.43
million, compare with 2016 amount Baht 64.06 million, decrease in total amount Baht 4.64
million. Average administrative expenses due to the company has a policy to control expenses
more effectively.
4.

Loss
The Company's total gross loss amount Baht 54.50 million, comprise of
profit in debt management business amount Baht 26.6 million During the year the company tuning
imporve Recognition of interest income from loan receivables from purchase of non-performing
non-performing debts amount Baht 1.93 million and The allowance for from loan receivables from
purchase of non-performing non-performing debts debts amount Baht 29.05 million.
5.

Return on shareholders' equity.

The Company have no dividend paid during the year 2017, due to has net
loss of 58.64 Million Baht.

The Factors affecting results of operations in future.
In the year 2017, the country's economic growth gradually as a result, loans expanded at a
slower pace and the quality of loans continued to decline, the ratio of gross non-performing loans
(Non-Performing Loan : NPL) amout of Baht 429 billion, the increase from the year 2016 Baht
43.4 billion increased 11.25% expected to continue to grow until 2018. The Company has more
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choices in accessing diversified non-performing loans and selecting debtors in line with its policies
and objectives.

Property management capabilities
(1) The quality of the debtor Debt aging analysis Provisioning and adequacy of
allowance for doubtful accounts
In 2017, the Company had trade accounts receivable the amount of Baht 9.57 million,
which is debt arising from the debt collection service contain with third parties receivables amount
of Baht 1.53 million which are not yet due, which is overdue more than 180 days amount of Baht
6.44 million, overdue more than 365 days amount of Baht 1.59 million and overdue more than 365
days amount of Baht 0.01 have Allowance for doubtful accounts amount of Baht 0.01 million
(2) Inventories and deterioration or outdated
- none (3) Investments, Goodwill and Impairment
The Company has invested in non-performing assets. Estimated cash flow from future
payments at the end of 2017 the amount of Baht 23.60 million, amount before reserve of preprovision value the amount of Baht 83.84 million and provisions for bad debt and impairment
allowance the amount of Baht 60.24 million.

Liquidity and capital
(1) Sources and uses of funds. Appropriateness of capital structure
As of 31 December 2017, the financial structure of the financial statements. The
liabilities comprised of Baht 37.87 million and shareholders' equity the amount of Baht 35.90
million, The debt to equity ratio is 1.05 times. The source of debt financing is trade creditors and
other creditors. Accounted for 31.94%, Other current liabilities the amount of 19.4%, iabilities
under finance lease agreements the amount of 6.99%, employee benefit obligations the amount of
0.29% and long-term liabilities the amount of 26.24%
(2)

Capital expenditure
During the year 2017, the Company invested in V.I.Capital Co., Ltd., a subsidiary of
the Company, the amount of Baht 4.16 million and associate the amount of Baht 1.6 million

The Factors affecting results of operations in future.
Factors affecting the debt collection and debt management industry is thee amount of debt in
the economy, and the proportion of non-performing loans in the economy. These are an indication
of the level of non-performing loans in the economy, which both are influenced by the overall
economy.
1.
The amount of debt in the economy. It varies on economic conditions, if the economy
is growing, it will increase the amount of debt in the economy. This will result in a greater number
of non-performing loans in the economy.
2.
NPL ratio in the economy. It will vary ratio of bad debt in market, this is the inverse
of the economic situation. If the economy is in recession, the impaired debt ratio in the economy
will increase, which directly affects the ratio of non-performing loans in the economy.
So the debt industry has grown tremendously during the economic downturn, as nonperforming debt ratio has increased.
However, even if it is affected by such factors. The company has competing properties,
which is enough fund to operate, and experience in assess and determine value of debt purchase.
It is expected that institutions, both financial and no financial, will continue to distribute nonperforming loans to third parties. As the amount of outstanding loans in the banking system
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continues to increase, and the seller also a need to reduce debt collection costs and doubtful
accounts ratio. For debt collection services, the Company will focus on standard, quality and good
collection process, to meet expectation qualify of the employer and for continualy receive the
assignment from the employer.
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AUDITOR'S REPORT AND FINANCIAL STATEMENT
Independent Auditor’s Report
To the shareholders of Venture Incorporation Public Company Limited
My opinion

In my opinion, the consolidated financial statements of Venture Incorporation Public Company Limited (the
Company) and its subsidiaries (the Group) and the separate financial statements of the Company
present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group and separate
financial position of the Company as at 31 December 2017, and its consolidated and separate financial
performance, and its consolidated and separate cash flows for the year then ended in accordance with
Thai Financial Reporting Standards (TFRSs).
What I have audited
The consolidated financial statements and the separate financial statements comprise:
 the consolidated and separate statements of financial position as at 31 December 2017;
 the consolidated and separate statements of comprehensive income for the year then ended;
 the consolidated and separate statements of changes in equity for the year then ended;
 the consolidated and separate statements of cash flows for the year then ended; and
 the notes to the consolidated and separate financial statements, which include a summary of significant
accounting policies.
Basis for opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing (TSAs). My responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated and
separate financial statements section of my report. I am independent of the Group and the Company in
accordance with the Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of his Majesty
the King’s Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical requirements that are
relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in
accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for my opinion.
Material uncertainty related to going concern

I draw attention to Note 2 to the financial statements which explained about the Group’s financial
position, as at 31 December 2017, indicates that the Group had negative cash flow from operations and
consecutive losses. This condition, along with other matters as set in Note 2, indicate that a material
uncertainty exists that may cast significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern.
My opinion is not modified in respect of this matter.
Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my
audit of the consolidated and separate financial statements of the current period. These matters were
addressed in the context of my audit of the consolidated and separate financial statements as a whole,
and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters. In
addition to the matter described in the material uncertainty related to going concern section, we have
determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.
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Key audit matter

How my audit addressed the key audit matter

Impairment of the carrying value of loan receivables
from the purchase of non-performing debts
Refer to Note 11 to the financial statements for loan
receivables from the purchase of non-performing debts.
At 31 December 2017, loan receivables from the
purchase of non-performing debts had a net carrying
value of Baht 23.60 million, after deduction of the
provision for impairment of Baht 29.05 million,
which represented 32 % of the total assets.
Management assessed the impairment of the carrying
value of each portfolio by comparing its recoverable
amount with the carrying value of each portfolio. The
recoverable amount of each portfolio was calculated
from estimated cash collection discounted by the
market interest rate. Loss from impairment was
charged to the statement of comprehensive income
when the recoverable amount was less than carrying
value as described in Note 3.6 to the financial
statements.
I focused on this balance because loan receivables
from the purchase of non-performing debts is the
largest asset on the consolidated statement of
financial position and the assessment of impairment
involves management’s judgment about the period of
debt collection the future result of cash collections.
The key assumptions underlying the calculation of the
recoverable amount of loan receivables from the purchase
of non-performing debts include expected cash collection,
discount rate, and length of collection period.

I interviewed management to understand the basis used
for the valuation of loan receivables from the purchase
of non-performing debts.
I assessed the method and data used to estimate the
period of debt collection and future cash collection.
I tested the data and assumptions used to estimate the
recoverable amount of each portfolio. My work
included:
 verified supporting documents regarding cash collection
from loan receivables from the purchase of nonperforming debts in order to evaluate estimated
future cash collection.
 evaluated estimated period of debt collection by
benchmarking against other companies in the same
industry.
 tested the discount rate by benchmarking against
available market rate.
 Recomputed the recoverable amount of loan
receivables from the purchase of non-performing debts.
Based on the procedures above, management’s accounting
estimates and judgement regarding assessment of impairment
of loan receivables from the purchase of non-performing
debts were reasonable.

Other information
The directors are responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the annual report, but does not include the consolidated and separate financial
statements and my auditor’s report thereon. The annual report is expected to be made available to me after
the date of this auditor's report.
My opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other information and I
will not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the consolidated and separate financial statements, my responsibility is
to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether
the other information is materially inconsistent with the consolidated and separate financial statements or
my knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to
communicate the matter to the audit committee
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Responsibilities of the directors for the consolidated and separate financial statements
The directors are responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and separate
financial statements in accordance with TFRSs, and for such internal control as the directors determine is
necessary to enable the preparation of consolidated and separate financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial statements, the directors are responsible for assessing the
Group and the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of accounting unless the directors either intend to
liquidate the Group and the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
The audit committee assists the directors in discharging their responsibilities for overseeing the Group and
the Company’s financial reporting process.
Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated and separate financial statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a
guarantee that an audit conducted in accordance with TSAs will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or
in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these consolidated and separate financial statements.
As part of an audit in accordance with TSAs, I exercise professional judgment and maintain
professional scepticism throughout the audit. I also:
•

Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial
statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to
those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my
opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.

•

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Group and the Company’s internal control.

•

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the directors.

•

Conclude on the appropriateness of the directors’ use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the Group and the Company’s ability to continue
as a goingconcern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention
in my auditor’s report to the related disclosures in the consolidated and separate financial
statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future
events or conditions may cause the Group and the Company to cease to continue as a going
concern.

•

Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate financial
statements, including the disclosures, and whether the consolidated and separate financial
statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
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•

Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or
business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements.
I am responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely
responsible for my audit opinion.

I communicate with the audit committee regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I
identify during my audit.
I also provide the audit committee with a statement that I have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters
that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with the audit committee, I determine those matters that were of most
significance in the audit of the consolidated and separate financial statements of the current period and are
therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation
precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a
matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

Boonlert Kamolchanokkul
Certified Public Accountant (Thailand) No. 5339
Bangkok
22 February 2018
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Venture Incorporation Public Company Limited
S tatements of Financial Position
As at 31 December 2017

Notes

Consolidated

S eparate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

Baht

Baht

Baht

Baht

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents

8

674,709

13,159,916

413,375

8,047,627

Trade and other receivables

10

9,653,009

4,617,052

7,551,938

5,211,754

from purchase of non-performing debts

11

5,792,832

16,339,543

4,678,053

14,636,228

Current portion of long-term investments

12

-

14,208,300

-

14,208,300

1,786,095

2,363,089

1,600,784

2,351,571

17,906,645

50,687,900

14,244,150

44,455,480

9

15,404,882

-

15,404,882

-

Current portion of loan receivables

Other current assets

Total current assets

Non-current assets

Restricted deposits at financial institutions
Loan receivables from p urchase

11

17,809,608

34,701,699

14,332,040

28,772,688

Long-term investments

of non-performing debts

12

60,500

73,000

60,500

73,000

Investments in associates

13

1,600,000

-

-

-

Investments in subsidiaries

13

-

-

16,629,544

30,000,000

Leasehold improvements and equipment

14

10,867,628

8,076,778

421,157

206,280

Intangible assets

15

8,152,268

6,937,952

29,995

-

1,972,665

5,989,947

1,191,495

5,939,907

Total non-current assets

55,867,551

55,779,376

48,069,613

64,991,875

Total assets

73,774,196

106,467,276

62,313,763

109,447,355

Other non-current assets

Director _________________________________

Director _________________________________

The accompanying notes are an integral part of these consolidated and separate financial statements.
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Venture Incorporation Public Company Limited
S tatements of Financial Position (Cont’d)
As at 31 December 2017

Notes

Consolidated

S eparate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

Baht

Baht

Baht

Baht

Liabilities and equity
Current liabilities
Short-term borrowing

17

4,532,945

-

-

-

Trade and other payables

18

7,563,121

5,727,778

10,432,778

4,434,973

17,25 d)

12,351,000

-

5,621,000

-

480,736

-

-

-

733,824

650,373

198,335

632,362

25,661,626

6,378,151

16,252,113

5,067,335

Short-term borrowings from related parties
Current p ortion of finance lease liabilities

17

Other current liabilities
Total current liabilities

Non-current liabilities
Finance lease liabilities

17

2,165,407

-

-

-

Employee benefit obligations

19

110,217

656,733

72,101

656,733

Long-term p rovision

20

9,936,256

9,936,256

9,936,256

9,936,256

Total non-current liabilities

12,211,880

10,592,989

10,008,357

10,592,989

Total liabilities

37,873,506

16,971,140

26,260,470

15,660,324

187,698,636

187,698,636

187,698,636

187,698,636

Equity
Share capital
Authorised share capital
670,352,273 ordinary shares
of Baht 0.28 each

21

Issued and paid-up share capital
622,452,273 ordinary shares
of Baht 0.28 each

174,286,636

174,286,636

174,286,636

174,286,636

(138,356,773)

(84,773,565)

(138,203,843)

(80,482,605)

(29,500)

(17,000)

(29,500)

(17,000)

35,900,363

89,496,071

36,053,293

93,787,031

327

65

-

-

Total equity

35,900,690

89,496,136

36,053,293

93,787,031

Total liabilities and equity

73,774,196

106,467,276

62,313,763

109,447,355

Deficits
Other components of equity
Equity attributable to owners of the p arent
Non-controlling interests

The accompanying notes are an integral part of these consolidated and separate financial statements.
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1

General information
Venture Incorporation Public Company Limited (“the Company”) is a company registered in Thailand and listed in the
Stock Exchange of Thailand in 1996.
The registered address of the Company changed from 83 Soi Judsun, Samsen Nok Sub-District, Huay Kwang District,
Bangkok, Thailand to 544 Soi Ratchadapisek 26, Ratchadapisek Rd., Samsen Nok Sub-District, Huay Kwang District,
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Venture Incorporation Public Company Limited
S tatement of Cash Flows (Cont’d)
For the year ended 2017

Notes

Consolidated

S eparate

financial statements

financial statements

2017

2016

2017

2016

Baht

Baht

Baht

Baht

(1,196,582)

-

(1,196,582)

-

-

25,090,300

-

-

Cash flows from investing activities
Increase in restricted deposits at financial institutions
Cash received from repayment of loan
Proceeds from sale non-performing asset

-

641,314

-

350,000

(1,600,000)

-

-

-

(4,052,207)

(28,313,393)

-

(30,000,000)

(688,806)

(8,094,077)

(301,093)

(215,459)

Cash paid for purchase of intangible assets

(1,496,783)

(3,263,983)

(31,860)

-

Net cash flows used in investing activities

(9,034,378)

(13,939,839)

(1,529,535)

(29,865,459)

Cash paid for acquisition of associated
Cash paid for acquisition of subsidiaries,

13
13,26

net of cash acquired
Cash paid for purchase of equipment

Cash flows from financing activities
Proceeds from short-term borrowing

17

4,532,945

-

-

-

Proceeds from short-term borrowing from a related party

25 d)

18,073,000

-

10,983,000

-

Payments on short-term borrowing from a related party

25 d)

(5,722,000)

-

(5,362,000)

-

(1,001,369)

-

-

-

(194,576)

-

-

-

15,688,000

-

5,621,000

-

(12,485,207)

(29,585,310)

(7,634,252)

(34,697,599)

13,159,916

42,745,226

8,047,627

42,745,226

674,709

13,159,916

413,375

8,047,627

Finance lease principal payments
Cash paid for finance cost

Net cash flows from financing activities

Net decrease in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of the year

Cash and cash equivalents at the end of the year

8

Non-cash transaction
Change in revaluation in available-for-sale

(12,500)

19,500

(12,500)

19,500

Payables arising from purchase of equipment

160,500

284,872

-

-

Payables arising from purchase of intangible asset

-

155,150

-

-

Receivables arising from sale of non-performing asset

-

-

-

291,314

The accompanying notes are an integral part of these consolidated and separate financial statements.
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1

General information
Venture Incorporation Public Company Limited (“the Company”) is a company registered in Thailand and listed in the
Stock Exchange of Thailand in 1996.
The registered address of the Company changed from 83 Soi Judsun, Samsen Nok Sub-District, Huay Kwang District,
Bangkok, Thailand to 544 Soi Ratchadapisek 26, Ratchadapisek Rd., Samsen Nok Sub-District, Huay Kwang District,
Bangkok, Thailand.
For reporting purposes, the Company and its subsidiaries are referred to as the Group.
The Group changed its business from engaged in business of assembling and testing of integrated circuits for export to
engage in the investment in the businesses of non-performing debt management and debt collection services in October
2015.
On 9 May 2005, the Court has ordered the Company to make rehabilitation its business and appointed the Company as
the planner and plan administrator. The Company has been classified by the Stock Exchange of Thailand into the NonPerforming Group.
On 22 June 2015, the Court has ordered termination of the Company’s rehabilitation plan.
On 28 October 2015, the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 2/2015 approved the change of the
Company’s name from “Circuit Electronic Industries Public Company Limited” to “Venture Incorporation Public
Company Limited” and approved the amendment to the Company’s objectives, the Company’s Memorandum of
Association and the Company’s Articles of Association.
On 30 October 2015, the Company has registered the new name “Venture Incorporation Public Company Limited”. The Stock
Exchange of Thailand has changed the Company’s name to “Venture Incorporation Public Company Limited” and
security symbol from “CIRKIT” to “VI” which effective date from 10 November 2015.
These consolidated and separate financial statements were authorised for issue by the board of directors on 22 February
2018.

2

Financial position and significant doubt about the ability to continue as a going concern
As at 31 December 2017, the Group had a net loss of Baht 54.50 million, a deficit of Baht 138.36 million and a
negative cash flow from operations of Baht 19.14 million. The Group has cash and cash equivalents of Baht 0.67
million and trade and other payables of Baht 7.56 million. Also, the Group has experienced consecutive losses. During
the period, the Group received cash from short-term borrowing from related party to used in its operation. Management
is currently considering for an increase of the Company’s share capital to enhance its liquidity. Management has
prepared a forecast of cash inflows from its operations and share capital injection to illustrate the Group’s ability to
continue as a going concern. Accordingly, these financial statements have been prepared on a going-concern basis.

3

Accounting policies
3.1

Basis of preparation
The consolidated and separate financial statements have been prepared in accordance with Thai generally accepted
accounting principles under the accounting Act B.E. 2543, being those Thai financial reporting standards issued
under the accounting profession Act B.E. 2547, and the financial reporting requirements of the Securities and
Exchange Commission under the Securities and Exchange Act.
The consolidated and separate financial statements have been prepared under the historical cost convention
except as explained in the accounting policies.
The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting principles
requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in
the process of applying the Group’s accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or
complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements
are disclosed in note 5.
English version of the consolidated and separate financial statements have been prepared from the statutory
financial statements that are in the Thai language. In the event of a conflict or a difference in interpretation
between the two languages, the Thai language statutory financial statements shall prevail.
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3

Accounting policies (Cont’d)

3.2

Revised financial reporting standards, and related interpretations
3.2.1 Revised financial reporting standards and interpretations are effective on 1 January 2017 which are
relevant to the Group.
TAS 27 (revised 2016)
TAS 38 (revised 2016)

Separate financial statements
Intangible assets

TAS 27 (revised 2016), the amendments allow an entity a policy choice to account for investments in
subsidiaries, joint ventures and associates in its separate financial statements using the equity method as
described in TAS 28 (revise 2016) in addition to measurement at cost or at fair value (when announced)
previously allowed. The election can be made independently for each category of investment
(subsidiaries, joint ventures and associates). Entities wishing to change to the equity method must do so
retrospectively. This standard has no impact to the Group.
TAS 38 (revised 2016), the amendments include a rebuttable presumption that the amortisation of
intangible assets based on revenue is inappropriate. This presumption can be overcome if either the
intangible asset is expressed as a measure of revenue (i.e. where a measure of revenue is the limiting
factor on the value that can be derived from the asset), or it can be shown that revenue and the
consumption of economic benefits generated by the asset are highly correlated. This standard has no
impact to the Group.
3.2.2 Revised financial reporting standards are effective for annual periods beginning on or after 1 January
2018 which have significant changes and are relevant to the Group. The Group has not yet adopted these
revised standards.
TAS 7 (revised 2017)
TAS 12 (revised 2017)
TFRS 12 (revised 2017)

Statement of cash Flows
Income taxes
Disclosure of interests in other entities

TAS 7 (revised 2017), the amendments require additional disclosure of changes in liabilitiesarising from
financing activities. This includes changes arising from cash and non-cash.
TAS 12 (revised 2017), the amendments clarify the accounting for deferred tax where an asset is
measured at fair value and that fair value is below the asset’s tax base. Specifically, the amendments
confirm that:
-

-

A temporary difference exists whenever the carrying amount of an asset is less than its tax base at
the end of the reporting period.
An entity can assume that it will recover an amount higher than the carrying amount of an asset to
estimate its future taxable profit.
Where the tax law restricts the source of taxable profits against which particular types of deferred
tax assets can be recovered, the recoverability of the deferred tax assets can only be assessed in
combination with other deferred tax assets of the same type.
Tax deductions resulting from the reversal of deferred tax assets are excluded from the estimated
future taxable profits.

TFRS 12 (revised 2017), the amendments clarify that the disclosure requirements of TFRS 12 apply to
interests in entities that are classified as held for sale in the scope of TFRS 5 (revised 2017), except for the
summarised financial information.
The Group’s management assessed and considered that the above revised standards will not have a
material impact on the Group except for disclosure.
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3

Accounting policies (Cont’d)

3.3

Group accounting - investments in subsidiaries and associates
(1)

Subsidiaries
Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group
controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement
with the entity and has the ability to affect those returns though its power over the entity. Subsidiaries
are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are
deconsolidated from the date that control ceases.
The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration
transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities
incurred to the former owners of acquiree and the equity interests issued by the Group. The
consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent
consideration arrangement. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable assets
acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured
initially at their fair values at the acquisition date. On an acquisition-by-acquisition basis, the Group
recognises any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling
interest’s proportionate share of the acquiree’s net assets.
If the business combination is achieves in stages, the acquisition date carrying value of the acquirer’s
previously held equity interest in the acquiree is re-measured to fair value at the acquisition date; any
gains or losses arising from such re-measured are recognised in profit or loss.
Any contingent consideration to be transferred by the Group is regcognised at fair value at the
acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to
be an asset or liability is recognised in profit or loss. Contingent consideration that is classified as equity
is not re-measured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.
The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree
and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of
the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration transferred, noncontrolling interest recognise and previously held interest measured is less than the fair value of the net
assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly
in profit or loss.
Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between group companies are
eliminated. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an
impairment of the transferred asset. Accounting policies of subsidiaries have been changed where
necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.
In the separate financial statements, investments in subsidiaries are accounted for at cost less impairment.
Cost is adjusted to reflect changes in consideration arising from contingent consideration amendments. Cost
also includes direct attributable costs of investment.

(2)

Transactions with non-controlling interests
The Group treats transactions with non-controlling interests as transactions with equity owners of the Group.
For purchases from non-controlling interests, the difference between any consideration paid and the relevant
share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on
disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

(3)

Disposal of subsidiaries
When the Group ceases to have control, any retained interest in the entity is re-measured to its fair value,
with the change in carrying amount recognised in profit or loss. The fair value is the initial carrying
amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint
venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive
income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related
assets or liabilities.
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3.3 Group accounting - investments in subsidiaries and associates (Cont’d)
(4)

Associates
Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally
accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates
are accounted for using the equity method of accounting.

(5)

Accounting under equity method
Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the carrying amount is
increased or decreased to recognise the investor’s share of the profit or loss of the investee after the date
of acquisition. The Group’s investment in associates includes goodwill identifies on acquisition.
If the ownership interest in associates and joint ventures is reduced but significant influence is retained,
only a proportionate share of the amounts previously recognised in other comprehensive income is
reclassified to profit or loss where appropriate. Profit or loss from reduce of the ownership interest in an
associates and joint ventures is recognise in profit or loss.
The Group’s share of its associates and joint ventures’ post-acquisition profits or losses is recognised in
the profit or loss, and its share of post-acquisition movements in other comprehensive income is
recognised in other comprehensive income. The cumulative post-acquisition movements are adjusted
against the carrying amount of the investment. When the Group’s share of losses in associates and joint
ventures equals or exceeds its interest in the associates and joint ventures, together with any long-term
interests that, in substance, form part of the entity’s net investment in the associates or joint ventures, the
Group does not recognise further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf
of the associates and joint ventures
The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the
investments in the associates and joint ventures are impaired. If this is the case, the Group calculates the
amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investments and its
carrying value and recognises the amount adjacent to share of profit (loss) of associates and joint
ventures in profit or loss.
Unrealised gains on transactions between the Group and its associates and joint ventures are eliminated
to the extent of the Group’s interest in the associates and joint ventures. Unrealised losses are also
eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred.
Accounting policies of associates and joint ventures have been changed where necessary to ensure
consistency with the policies adopted by the Group.

(6)

Separate financial statements
In the separate financial statements, investments in subsidiaries, associates and joint ventures are
accounted for at cost less impairment. Cost is adjusted to reflect changes in consideration arising from
contingent consideration amendments. Cost also includes direct attributable costs of investment.
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3.4

Cash and cash equivalents
In the statements of cash flows, cash and cash equivalents includes cash in hand, deposits held at call with
banks, other short-term highly liquid investments with original maturities of three months.

3.5

Trade accounts receivable
Trade accounts receivable are carried at the original invoice amount and subsequently measured at the remaining
amount less any allowance for doubtful receivables based on a review of all outstanding amounts at the year-end.
The amount of the allowance is the difference between the carrying amount of the receivable and the amount
expected to be collectible. Bad debts are written-off during the year in which they are identified and recognised in
profit or loss within selling expenses.

3.6

Loan receivables from purchase of non-performing debts
Loan receivables from purchase of non-performing debts represent the Group’s investments in non-performing
receivables of financial institutions and credit service companies at discounted values from bidding for debts
management and collection. Under the purchase contracts at the discounted values of receivables, the Group
takes all the risks in the collection without recourse. Such investments in accounts receivable are carried at
purchase cost less amortised costs and allowance for impairment (if any). The Group recognised loss on
impairment of investment when it anticipates discounted cash flows to the present values of receivables are
lower than book value.

3.7

Investments
Investments other than investments in subsidiaries, associates and joint ventures are classified into the following
four categories: (1) trading investments; (2) held-to-maturity investments; (3) available-for-sale investments;
and (4) general investments. The classification is dependent on the purpose for which the investments were
acquired. Management determines the appropriate classification of its investments at the time of the purchase
and re-evaluates such designation on a regular basis.
1.

Investments that are acquired principally for the purpose of generating a profit from short-term fluctuations
in price are classified as trading investments and included in current assets.

2.

Investments with fixed maturity that the management has the intent and ability to hold to maturity are
classified as held-to-maturity and are included in non-current assets, except for maturities within 12
months from the statement of financial position date which are classified as current assets.

3.

Investments intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to liquidity
needs or changes in interest rates, are classified as available-for-sale; and are included in non-current assets
unless management has expressed the intention of holding the investment for less than 12 months from the
statement of financial position date or unless they will need to be sold to raise operating capital, in which
case they are included in current assets.

4.

Investments in non-marketable equity securities are classified as general investments.

All categories of investment are initially recognised at cost, which is equal to the fair value of consideration paid
plus transaction cost.
Trading investments and available for sale investments are subsequently measured at fair value. The fair value
of investments is based on quoted bid price at the close of business on the statement of financial position date
by reference to the Stock Exchange of Thailand. The unrealised gains and losses of trading investments are
recognised in income statement. The unrealised gains and losses of available for sale investments are recognised
in other comprehensive income.
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3.7

Investments (Cont’d)
Held-to-maturity investments are carried at amortised cost using the effective yield method less impairment loss.
General investments are carried at cost less impairment loss.
A test for impairment is carried out when there is a factor indicating that an investment might be impaired. If the
carrying value of the investment is higher than its recoverable amount, impairment loss is charged to the income
statement.
On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount is
charged or credited to the profit or loss. When disposing of part of the Group's holding of a particular
investment in debt or equity securities, the carrying amount of the disposed part is determined by the weighted
average carrying amount of the total holding of the investment.

3.8

Leasehold improvements and equipment
Leasehold improvement are initially recognised at cost, less subsequent depreciation and allowance for impairment,
if any.
Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only
when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of
the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and
maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.
Depreciation on other assets is calculated using the straight line method to allocate their cost (or the revalued
amount) to their residual values over their estimated useful lives, as follows:
Leasehold improvement
Office equipment
Furniture and fixture
Vehicles

20 years
3 - 10 years
5 years
5 years

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting
period.
The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying amount is
greater than its estimated recoverable amount.
Gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are
recognised within ‘Other (losses)/gains - net’ in profit or loss.

Page 254

2017 Annual Report

3

Accounting policies (Cont’d)
3.9

Intangible asset
3.9.1 Computer software
Costs associated with maintaining computer software programmes are recognised as an expense as incurred.
Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software
products controlled by the Group are recognised as intangible assets when the following criteria are met:
•
•
•
•
•
•

It is technically feasible to complete the software product so that it will be available for use;
Management intends to complete the software product and use or sell it;
There is an ability to use or sell the software product;
It can be demonstrated how the software product will generate probable future economic benefits;
Adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the
software product are available; and
The expenditure attributable to the software product during its development can be reliably measured.

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software
development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.
Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred.
Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent
period.
Computer software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives,
which does not exceed 10 years.

3.9.2 Asset management company license
Licence acquired in an asset acquisition is recognised at fair value at the acquisition date. Licence has an
infinite useful life and is tested annually for impairment and are carried at cost less accumulated impairment
losses.

3.10 Impairment of assets
Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation and are tested annually for impairment.
Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances
indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by
which the carrying amount of the assets exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an
asset’s fair value less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at
the lowest level for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets that suffered an
impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

3.11 Leases - Where the Company is the lessee
Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as
operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to
profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.
The Company leases certain building and equipment. Leases of building and equipment where the Company has
substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at
the inception of the lease at the lower of the fair value of the leased property and the present value of the minimum
lease payments.
Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate on the
finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in other
long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to
achieve a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The property,
plant or equipment acquired under finance leases is depreciated over the shorter period of the useful life of the asset
and the lease term.
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3.12 Current and deferred income taxes
The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the
extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case the tax is
also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.
The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end
of reporting period in the countries where the Company and its subsidiaries operate and generate taxable income.
Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax
regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected
to be paid to the tax authorities.
Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising from differences
between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.
However, the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a
transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor
taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or
substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income
tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.
Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be
available against which the temporary differences can be utilised.
Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax
assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes
levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an
intention to settle the balances on a net basis.

3.13 Employee benefits
Retirement benefits
The Group operate various retirement benefits schemes. The Group has both defined benefit and defined
contribution plans.
A defined benefit plan is a retirement plan that is not a defined contribution plan. Typically defined benefit plans
define an amount of retirement benefit that an employee will receive on retirement, usually depends on one or more
factors such as age, years of service and compensation.
The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit retirement plans is the
present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets.
The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit
method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash
outflows using market yield of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be
paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related retirement liability.
Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are
charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise. They are included in
retained earnings in the statements of changes in equity.
Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.
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3.14 Provisions
Provisions are recognised when: the Group has a present legal or constructive obligation as a result of past events;
it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount has been reliably
estimated.
Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required in settlement is
determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is recognised even if the likelihood of an
outflow with respect to any one item included in the same class of obligations may be small.
Provisions are measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation using a pretax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. The
increase in the provision due to passage of time is recognised as interest expense.

3.15 Share capital
Ordinary shares are classified as equity.
Incremental costs directly attributable to the issue of new shares or options are shown in equity as a deduction,
net of tax, from the proceeds.

3.16 Dividend distribution
Dividend distribution to the Company’s shareholders is recognised as a liability in the Group’s financial statements in
the period in which the dividends are approved by the Company’s shareholders.

3.17

Segment reporting
Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief
operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and
assessing performance of the operating segments, has been identified as the Board of Directors that makes
strategic decisions.

3.18 Revenue and expenses recognition
a)

Interest income from loan receivable from purchase of non-performing debts
The Group recognises revenues from loan receivable from purchase of non-performing debts at the lower
of interest revenue calculated by using effective interest rates (expected return on debts collection) from
outstanding loan receivable from purchase of non-performing debts and actual cash collection. If actual
cash flows from collection exceed calculated revenues, the remaining cash collection will be deducted
from the value of investments in non-performing assets for each period. If loan receivable from purchase of
non-performing debts are fully deducted, the Group will recognise such cash collection as revenues and
recognise loss on impairment immediately when there is an indication of significant decrease in cash flows.

b)

Revenue from collection services
The Group recognises revenue from collection service when services are rendered to customers based on
the agreed rates.

c)

Other incomes and expenses
Dividend income is recognised when the right to receive payment is established.
Interest on borrowings is recognised as expense on an accrual basis according to the loans agreement.
Other incomes expenses are recognised on accrual basis
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4.1

Financial risk factors
The Group’s activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including fair value interest rate risk,
cash flow interest rate risk and price risk), credit risk and liquidity risk. The Group’s overall risk management
programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise potential adverse effects
on the Group’s financial performance.
Risk management is carried out by management under policies approved by the board of directors.
Managements identify, evaluate and hedge financial risks in close co-operation with the Group’s operating
units. The board of directors provides written principles for overall risk management, as well as written policies
covering specific areas, such as interest rate risk, credit risk, and investment excess liquidity.

4.1.1 Credit risk
Credit risk arises from the possibility that customers may not be able to settle obligations to the Group
within the normal terms of trade. To manage this risk, the Group periodically assesses the financial
viability of customers.

4.1.2 Liquidity risk
The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed
adequate by management to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of fluctuations
in cash flows.

4.2

Fair value estimation
The table below analyses financial instruments carried at fair value, by valuation method. The different levels have
been defined as follows:
•
•
•

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1)
Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either
directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2)
Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs)
(Level 3).

The following table presents financial assets that are measured at fair value at 31 December 2017 and 2016.

Consolidated and Separate financial statements
Level 1
Baht

31 December 2017
Level 2
Level 3
Baht
Baht

Total
Baht

Assets
Long-term investments available-for-sale investments
Total

60,500

-

-

60,500

60,500

-

-

60,500

Consolidated and Separate financial statements
31 December 2016
Level 1
Baht

Level 2
Baht

Level 3
Baht

Total
Baht

73,000

-

-

73,000

73,000

-

-

73,000

Assets
Long-term investments available-for-sale investments
Total
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4.2 Fair value estimation (Cont’d)
The following table presents the Group’s financial assets and liabilities that are not measured at fair value as at 31
December 2017 and 2016.
Consolidated financial statements
31 December 2017
Level 1

Level 2

Level 3

Total

Baht

Baht

Baht

Baht

674,709

-

-

674,709

-

9,653,009

-

9,653,009

Assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Loan receivables from purchase of
non-performing debts

-

-

23,602,440

23,602,440

Restricted deposits at financial institutions

15,404,882

-

-

15,404,882

Total assets
Liabilities

16,079,591

9,653,009

23,602,440

49,335,040

Short-term borrowing

-

4,532,945

-

4,532,945

Trade and other payables

-

7,563,121

-

7,563,121

Short-term borrowings from related parties

-

12,351,000

-

12,351,000

Finance lease liabilities

-

2,646,143

-

2,646,143

Total liabilities

-

27,093,209

-

27,093,209

Consolidate financial statements
31 December 2016

Assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables

Level 1

Level 2

Level 3

Total

Baht

Baht

Baht

Baht

13,159,916

-

-

13,159,916

-

4,617,052

-

4,617,052

Loan receivables from purchase of
non-performing debts

-

-

51,041,242

51,041,242

Long-term investments
Total assets

13,159,916

14,208,300
18,825,352

51,041,242

14,208,300
83,026,510

Liabilities
Trade and other payables

-

5,727,778

-

5,727,778

Total liabilities

-

5,727,778

-

5,727,778

Separate financial statements
31 December 2017
Level 1
Level 2
Level 3
Baht
Baht
Baht

Total
Baht

Assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Loan receivables from purchase of
non-performing debts
Restricted deposits at financial institutions

15,404,882
15,818,257

Total assets

Liabilities
Trade and other payables
Short-term borrowings from related parties
Total liabilities

413,375

-

7,551,938

-

413,375
7,551,938

-

19,010,093
-

19,010,093
15,404,882

7,551,938

19,010,093

42,380,288

10,432,778
5,621,000

-

10,432,778
5,621,000

16,053,778

-

16,053,778
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4.2

Fair value estimation (Cont’d)
Separate financial statements
31 December 2016
Level 1

Level 2

Level 3

Total

Baht

Baht

Baht

Baht

8,047,627

-

-

8,047,627

-

5,211,754

-

5,211,754

-

14,208,300

43,408,916
-

43,408,916
14,208,300

8,047,627

19,420,054

43,408,916

70,876,597

Liabilities
Trade and other payables

-

4,434,973

-

4,434,973

Total liabilities

-

4,434,973

-

4,434,973

Assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Loan receivables from purchase of
non-performing debts
Long-term investments

Total assets

There was no transfers between level 1 and 2 during the year.

(a)

Financial instruments in level 1
The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the
statement of financial position date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and
regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service, or regulatory
agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm’s length
basis. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price.
These instruments are included in Level 1.

(b)

Financial instruments in level 2
The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using
valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is
available and rely as little as possible on entity specific estimates. If all significant inputs required to fair
value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.
If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in
Level 3.
Valuation techniques used to derive Level 2 fair values
The fair value of financial assets and liabilities with short-term maturity and high liquidity, including
long-term investments, trade and other receivables, trade and other payables and short-term borrowings
is their carrying amounts in the statements of financial position.
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4.2

Fair value estimation (Cont’d)
(c)

Financial instruments in level 3
Valuation processes
For financial reporting purposes, the Group engages a working group to determine the fair value of the
Group’s loan receivable in non-performing debts. The Group’s working group prepares the fair value
estimation from assumptions and data. This group reported directly to the Board of the Directors for
review and approval.
Fair valuation method
Fair valuation on loan receivable in non-performing debts are estimated from the present value of future
cash inflow from investment which are unobservable inputs.
The main Level 3 unobservable inputs are future cash inflow from investment and discount rate.
Changes in main unobservable inputs may have a significant impact on fair valuation which
management has recorded loss on impairment in loan receivables from purchase of non-performing
debts for those differences. Management believe that their carrying amount is a reasonable
approximation of fair value.

The Group’s policy is to recognise transfers into and transfers out of fair value hierarchy levels as of the date of
the event or change in circumstances that caused the transfer.
There were no other changes in valuation techniques during the year.

5

Critical accounting estimates and judgements
Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including
expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.
The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting estimates will, by
definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that have a significant risk of causing
a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are outlined below.

(a)

Allowance for impairment of loan receivables from purchase of non-performing debts
The Group assesses allowance for impairment of loan receivables from purchase of non-performing debts when net
realisable value falls below the book value. The management uses judgment to estimate impairment losses, taking into
consideration expected cash collection and length of collection period. However, the use of different estimates
and assumptions could affect the amounts of the allowance for impairment. Therefore, allowance for
impairment may be adjusted in the future.

(b)

Recognition of interest income from loan receivables from purchase of non-performing nonperforming debts
Recognition of interest income from investments in non-performing assets via interest when paid by receivable is
calculated based on effective interest method from cash flow expected to be paid from acquired receivable
multiplied with value of outstanding receivable according to outstanding cost.

(c)

Estimated cash inflow from investment in loan receivables from purchase of non-performing debts
The Group estimates future cash collection from loan receivables from purchase of non-performing debts based on quality,
type, aging of receivables and historical information of debt collection. The total estimated future cash collection shall not
exceed anticipated initial cash inflows which management had expected in bidding.

Venture Incorporation Public Company Limited

Page 261

5

Critical accounting estimates and judgements (Cont’d)

(d)

Allowance for doubtful debts
The Group considers an allowance for doubtful accounts to reflect impairment of trade receivables relating to
estimated losses resulting from the inability of customers to make required payments. The allowance for
doubtful accounts is significantly impacted by the Group assessment of future cash inflows, such assessment
being based on consideration of historical collection experience, known and identified instances of default and
consideration of market trends.

(e)

Useful lives of leasehold improvement and equipment
Management determines the estimated useful lives and residual values for the Group’s premises, and equipment.
Management will revise the depreciation charge where useful lives and residual values are different than
previously estimated, or it will write off or write down technically obsolete or assets that have been sold or
abandoned.

(f)

Employee benefit obligations
Employee benefits obligations are determined by independent actuary. The amount recognised in the Statement of
Financial Position is determined on an estimation basis utilising various assumptions. The assumptions used in
determining the cost for employee benefits includes the rate of salary inflation and employee turnover. Any change
in these assumptions will impact the cost recorded for employee benefits. On an annual basis the Company
determines the appropriate assumptions, which represents the provision expected to be required to settle the
employee benefits.

6

Capital risk management
The Group’s objectives when managing capital are to safeguard the Group’s ability to continue as a going concern in
order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure
to reduce the cost of capital.
In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to shareholders,
return capital to shareholders, issue new shares, or sell assets to reduce debt.

7

Segment information
The consolidated’s segmental financial information as presented in the financial statements for the years ended 31
December 2017 and 2016 are as follows:
For the year ended 31 December 2017
Nonperforming
receivable
Debt
management
collection
Unallocated
business
business
items
Baht
Baht
Baht
Revenue
Cost

Total
Baht

2,353,587
(5,196,892)

22,975,838
(15,527,917)

-

25,329,425
(20,724,809)

Gross profit (loss)
Other income
Administrative expenses
Finance costs

(2,843,305)
(34,159,768)
-

7,447,921
(20,211,752)
-

612,286
(5,055,389)
(194,576)

4,604,616
612,286
(59,426,909)
(194,576)

Loss before income tax

(37,003,073)

(12,763,831)

(4,637,679)

(54,404,583)
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Segment information (Cont’d)
The consolidated’s segmental financial information as presented in the financial statements for the years ended 31
December 2017 and 2016 are as follows: (Cont’d)
For the year ended 31 December 2016
Nonperforming
receivable
Debt
management
collection
Unallocated
business
business
items
Baht
Baht
Baht
Revenue
Cost

Total
Baht

30,055,399
(3,446,196)

23,980,984
(13,496,443)

-

54,036,383
(16,942,639)

Gross profit
Other income
Administrative expenses
Finance costs

26,609,203
(38,939,637)
-

10,484,541
(25,125,394)
-

335,608
-

37,093,744
335,608
(64,065,031)
-

Gain (Loss) before income tax

(12,330,434)

(14,640,853)

335,608

(26,635,679)

For the year ended 31 December 2017
Nonperforming
receivable
Debt
management
collection
Unallocated
business
business
items
Baht
Baht
Baht

Total
Baht

Assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Loan receivable from purchase of
non-performing debts
Other current asset
Restricted deposits at financial institutions
Long-term investments
Investment in an associate
Leasehold improvements and equipment
Intangible asset
Other non-current assets

Total

-

9,319,081

674,709
333,928

674,709
9,653,009

23,602,440
6,464,227
-

700,000
69,312
-

1,786,095
14,704,882
60,500
1,600,000
10,867,628
1,618,729
1,972,665

23,602,440
1,786,095
15,404,882
60,500
1,600,000
10,867,628
8,152,268
1,972,665

30,066,667

10,088,393

33,619,136

73,774,196

Liabilities
Short-term borrowing from finance
institutions
Trade and other payables
Short-term borrowings from related parties
Other current liabilities
Finance lease liabilities
Employee benefit obligations
Long-term provision

-

4,532,945

-

4,532,945

40,328
-

716,934
-

6,805,859
12,351,000
733,824
2,646,143
110,217
9,936,256

7,563,121
12,351,000
733,824
2,646,143
110,217
9,936,256

Total

40,328

5.249,879

32,583,299

37,873,506

Venture Incorporation Public Company Limited
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Segment information (Cont’d)
The consolidated’s segmental financial information as presented in the financial statements for the years ended 31
December 2017 and 2016 are as follows: (Cont’d)
For the year ended 31 December 2016
Nonperforming
receivable
Debt
management
collection
Unallocated
business
business
items
Baht
Baht
Baht

8

Total
Baht

Assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Loan receivable from purchase of
non-performing debts
Other current assets
Long-term investments, net
Leasehold improvements and equipment
Intangible asset
Other non-current assets

-

4,616,550

13,159,916
502

13,159,916
4,617,502

51,041,242
5,180,187
-

-

2,363,089
14,281,300
8,076,778
1,757,765
5,989,947

51,041,242
2,363,089
14,281,300
8,076,778
6,937,952
5,989,947

Total

56,221,429

4,616,550

45,629,297

106,467,276

Liabilities
Trade and other payables
Other current liabilities
Employee benefit obligations
Long-term provision

-

-

5,727,778
650,373
656,733
9,936,256

5,727,778
650,373
656,733
9,936,256

Total

-

-

16,971,140

16,971,140

Cash and cash equivalents
Consolidated
financial statements

Cash on hand
Deposits at banks

Separate
financial statements

2017
Baht

2016
Baht

2017
Baht

2016
Baht

64,697
610,012

9,146
13,150,770

26,585
386,790

3,949
8,043,678

674,709

13,159,916

413,375

8,047,627

As at 31 December 2017, the effective interest rate on saving deposits at bank was 0.20% - 0.625% per annum (2016: 0.20% 0.50% per annum).

9

Restricted deposits at financial institutions
Restricted deposits at financial institutions represent the deposits which the Company pledged the deposits at bank of
saving account Baht 14.70 million to the Revenue Department for a deferral tax payment and the pledge deposits at
bank of saving account Baht 0.3 million and fixed account Baht 0.4 million to the customers according to revenue
conditions to secure the service contract.
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Trade and other receivables
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Trade receivables - third parties
Trade receivables - related parties (Note 25)
Less Allowance for doubtful debts

9,569,303
(250,222)

2,348,659
2,267,891
-

1,540,193
-

2,348,659
2,267,891
-

Trade receivables, net
Amount due from related parties
Prepayments
Other receivables

9,319,081
243,771
90,157

4,616,550
502

1,540,193
5,829.370
92,218
90,157

4,616,550
595,204
-

9,653,009

4,617,052

7,551,938

5,211,754

Outstanding trade accounts receivable can be analysed as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

11

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Current
Over within 90 days
Over 90 days to 180 days
Over 180 days to 365 days
Over 365 days

1,528,944
1,644,236
4,795,449
1,589,424
11,250

1,829,775
27,065
22,000
2,737,710
-

1,528,943
11,250

1,829,775
27,065
22,000
2,737,710
-

Less Allowance for doubtful debts

9,569,303
(250,222)

4,616,550
-

1,540,193
-

4,616,550
-

Trade receivables, net

9,319,081

4,616,550

1,540,193

4,616,550

Loan receivables from purchase of non-performing debts
Consolidated
financial statements
2017
Baht
Loan receivables from purchase of
non-performing debts
Less Allowance for doubtful debts in
interest receivable
Allowance for impairment in
loan receivable from purchase
of non-performing debts
Loan receivables from purchase
of debts, net

2016
Baht

Separate
financial statements
2017
Baht

2016
Baht

83,841,212

84,165,262

77,186,269

76,532,936

(26,143,600)

(28,077,633)

(26,036,884)

(28,077,633)

(34,095,172)

(5,046,387)

(32,139,292)

(5,046,387)

23,602,440

51,041,242

19,010,093

43,408,916

Venture Incorporation Public Company Limited
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Loan receivables from purchase of non-performing debts (cont’d)
The movements of loan receivables from purchase of non-performing debts acquired by auction for the years ended 31
December 2017 and 2016 are as follows:
Consolidated
financial statements
2017
Baht
Loan receivables from purchase of
non-performing debts at beginning
Increase from purchase
Increase from recognise interest income
Decrease from repayment
Decrease from disposal

2016
Baht

Separate
financial statements
2017
Baht

2016
Baht

51,041,242
2,400,000
2,353,587
(5,077,638)
-

58,825,797
8,013,029
30,055,399
(12,222,485)
(506,478)

43,408,916
2,247,390
1,616,507
(3,210,565)
-

58,825,797
29,887,769
(11,674,152)
(506,478)

50,717,191

84,165,262

44,062,268

76,532,936

(1,934,034)

(28,077,633)

(2,040,750)

(28,077,633)

(29,048,785)

(5,046,387)

(27,092,905)

(5,046,387)

Total loan receivables from purchase
of non-performing debts

23,602,440

51,041,242

19,010,093

43,408,916

Current portion
Non-current portion

5,792,832
17,809,608

16,339,543
34,701,699

4,678,053
14,332,040

14,636,228
28,772,688

Total loan receivables from purchase
of non-performing debts

23,602,440

51,041,242

19,010,093

43,408,916

Loan receivables from purchase of
non-performing debts at ending
Less Allowance for doubtful
non-performing debts in
interest receivable
Allowance for impairment in
loan receivable from purchase
of non-performing debts

During the year, the Group recorded the allowance for impairment in loan receivable from purchase of non-performing debts
amounting to Baht 29.05 million.
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Long-term investments
Consolidated financial statements
2017
2016
Cost
Fair value
Cost
Baht
Baht
Baht

Fair value
Baht

Available-for-sale investments
Equity securities
Less Revaluation adjustments

90,000
-

90,000
(29,500)

90,000
-

90,000
(17,000)

Total available-for-sale investments

90,000

60,500

90,000

73,000

Held-to-maturity investments
Fixed deposits

-

-

14,208,300

14,208,300

Total held-to-maturity investments

-

-

14,208,300

14,208,300

90,000

60,500

14,298,300

14,281,300

Total long-term investments

2017
Cost
Baht

Separate financial statements
2016
Fair value
Cost
Baht
Baht

Fair value
Baht

Available-for-sale investments
Equity securities
Less Revaluation adjustments

90,000
-

90,000
(29,500)

90,000
-

90,000
(17,000)

Total available-for-sale investments

90,000

60,500

90,000

73,000

Held-to-maturity investments
Fixed deposits

-

-

14,208,300

14,208,300

Total held-to-maturity investments

-

-

14,208,300

14,208,300

90,000

60,500

14,298,300

14,281,800

Total long-term investments

On 29 June 2017, fixed deposit amounting 14.21 million with 1.75% per annum was matured and transferred to saving account
(Note 9).
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Investments in subsidiaries and associate
The amounts recognised in the statements of financial position are as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Equity method
Equity method
Baht
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Cost method
Cost method
Baht
Baht

Associates

1,600,000

-

-

-

At 31 December

1,600,000

-

-

-

The amounts recognised in the statement of comprehensive income are as follows:
Consolidated
financial statements
2017
Baht

2016
Baht

Separate
financial statements
2017
Baht

2016
Baht

Associates

-

-

-

-

At 31 December

-

-

-

-

The Group has not recognised interests in associate during the year since the Group acquired investment in associate on
27 November 2017. The associate has not started its operation yet.

(a) Investment in associate
Set out below are the associate of the Group as at 31 December 2017, which, in the opinion of the directors, are
material to the Group. An associate as listed below has share capital consisting solely of ordinary shares, which
are held directly by the Group; the country of incorporation or registration is also their principal place of business.
Nature of investment in associates 2017 and 2016:
Place of
business/

Name of entity
Anypay Company
Limited

country of

% of ownership
interest

incorporation

2017

Thailand

20

2016 Nature of the business
- The agent for payment of
goods and services
through information
technology, the Internet
and electronic.

Measurement
method
Equity

Anypay Company Limited is a private Company and there is no quoted market price available for its shares.
There are no contingent liabilities relating to the Group’s interest in the associate.
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Investments in subsidiaries and associate (Cont’d)

(a) Investment in associate (Cont’d)
Summarised financial information for associate
Set out below are the summarised financial information for the associates that are material to the Group. The
information disclosed reflects the amounting presented in the financial statements of the relevant associates (not
the Group’s shares of those amounts). They have been amended to reflect adjustments made using the equity
method, including fair value adjustments and modifications for differences in accounting policy.

Summarised statement of financial position
Anypay Company
Limited
2017
Baht
Current assets
Cash and cash equivalents
Other current assets asset

504,448
1,805,223

Total current assets

2,309,671

Non-current assets
Equipment

5,745,768

Total non-current assets

5,745,768

Current liabilities
Trade payable

55,439

Total current liabilities

55,439
8,000,000

Net assets

Summarised statement of comprehensive income
Anypay Company
Limited
2017
Baht
43
(7,263)

Interest income
Administrative expense
Loss from continuing operations
Income tax expense

(7,220)
-

Post-tax profit from continuing operations

(7,220)

Other comprehensive expense

-

Total comprehensive expense

(7,220)
-

Dividends received from associate

Venture Incorporation Public Company Limited
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Investments in subsidiaries and associates (Cont’d)

(a) Investment in associates (Cont’d)
Reconciliation of summarised financial information
Reconciliation of the summarised financial information presented to the carrying amount of its interest in
associates.

Summarised financial information
Anypay
Company
Limited
2017
Baht
Closing net assets
Interest in associates (20%)

8,000,000
1,600,000

Carrying value

1,600,000

(a) Investment in subsidiaries
Subsidiary of Venture Incorporation Public Company Limited
Cost method

Name of subsidiary
V.I. Capital Company
Limited

Business type

Impairment
Baht

Net
balance
Baht

Holding
%

30,000,000 (13,370,456)

16,629,544

99.99

30,000,000 (13,370,456)

16,629,544

Country of
incorporation

Investment holding
company

Thailand

Cost
Baht

During the year, the Company assessed and recorded the allowance for impairment in value of investment in V.I.
Capital Company Limited of Baht 13.37 million due to V.I. Capital Company Limited recognised loss from its
subsidiary regarding loss from impairment in loan receivables from purchase of non-performing debts.
Subsidiaries of V.I. Capital Company Limited

Name of subsidiaries

Regional Asset Management
Limited
Supphayasitthi Service Company
Limited

Business type

Country of
incorporation

Cost method
Impairment
Baht

Net balance
Baht

Holding
%

28,601,282 (16,171,722)

12,429,560

99.99

-

4,162,699

99.99

32,763,981 (16,171,722)

16,592,259

Cost
Baht

Non-performing debt
management
Debt collection service

Thailand
Thailand

4,162,699

All subsidiary undertakings are included in the consolidation. The proportion of the voting rights in the subsidiary
undertakings held directly by the parent company do not differ from the proportion of ordinary shares held. The
parent company further does not have any shareholdings in the preference shares of subsidiary undertaking
included in the Group.
Non-controlling interest in V.I. Capital Company Limited is immaterial.

Page 270

2017 Annual Report

14

Leasehold improvements and equipment
Consolidated financial statements
Furniture
and
fixture
Vehicles
Baht
Baht

Office
equipment in
progress
Baht

Total
Baht

-

-

15,421
(313)

-

-

-

15,108

15,108
1,228,868
(30,395)
(120,255)

1,487,297
(112,592)

-

2,172,982
-

15,108
8,378,947
(30,395)
(286,882)

3,435,765

1,093,326

1,374,705

-

2,172,982

8,076,778

At 31 December 2016
Cost
Less Accumulated depreciation

3,489,800
(54,035)

1,212,289
(118,963)

1,487,297
(112,592)

-

2,172,982
-

8,362,368
(285,590)

Net book amount

3,435,765

1,093,326

1,374,705

-

2,172,982

8,076,778

For year ended 31 December 2017
Opening net book amount
Acquisition of subsidiary (Note 26)
Additions
Transferred in (out)
Depreciation charge

3,435,765
74,294
(184,242)

1,093,326
79,019
256,789
2,333,482
(876,384)

1,374,705
72,852
(319,572)

3,647,512
(119,918)

2,172,982
160,500
(2,333,482)
-

8,076,778
79,019
4,211,947
(1,500,116)

Closing net book amount

3,325,817

2,886,232

1,127,985

3,527,594

-

10,867,628

At 31 December 2017
Cost
Less Accumulated depreciation

3,564,094
(238,277)

3,881,579
(995,347)

1,560,149
(432,164)

3,647,512
(119,918)

-

12,653,334
(1,785,706)

Net book amount

3,325,817

2,886,232

1,127,985

3,527,594

-

10,867,628

Leasehold
improvement
Baht

Office
equipment
Baht

At 1 January 2016
Cost
Less Accumulated depreciation

-

15,421
(313)

-

Net book amount

-

15,108

For year ended 31 December 2016
Opening net book amount
Additions
Disposals and Write-off
Depreciation charge

3,489,800
(54,035)

Closing net book amount

Additions include Baht 3,647,512 (2016 : nil) assets leased under finance leases (where the Group is the lessee).

Venture Incorporation Public Company Limited
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Property, plant and equipment (Cont’d)

Leasehold
improvement
Baht
At 1 January 2016
Cost
Less Accumulated
depreciation

Separate financial statements
Office
Furniture and
equipment
fixture
Baht
Baht

Total
Baht

-

15,421

-

15,421

-

(313)

-

(313)

-

15,108

-

15,108

For year ended
31 December 2016
Opening net book amount
Additions
Depreciation charge

56,950
(951)

15,108
31,909
(6,467)

126,600
(16,869)

15,108
215,459
(24,287)

Closing net book amount

55,999

40,550

109,731

206,280

56,950

47,330

126,600

230,880

(951)

(6,780)

(16,869)

(24,600)

55,999

40,550

109,731

206,280

For year ended
31 December 2017
Opening net book amount
Additions
Depreciation charge

55,999
63,004
(11,110)

40,550
231,856
(47,544)

109,731
6,233
(27,562)

206,280
301,093
(86,216)

Closing net book amount

107,893

224,862

88,402

421,157

Net book amount

At 31 December 2016
Cost
Less Accumulated
depreciation
Net book amount

At 31 December 2017
Cost
Less Accumulated
depreciation

119,954

279,186

132,833

531,973

(12,061)

(54,324)

(44,431)

(110,816)

Net book amount

107,893

224,862

88,402

421,157

Leased assets included above where the Group is a lessor comprise vehicle leased by a Group to third parties under
operating leases:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Cost
Less Accumulated depreciation

3,647,512
(119,918)

-

-

-

Net book amount

3,527,594

-

-

-
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Intangible assets

AMC License
Baht

Consolidated financial statements
Right
of collection
service Computer Construction
contract
Software
in progress
Baht
Baht
Baht

Total
Baht

At 1 January 2016
Cost
Less Accumulated amortisation

-

-

-

-

-

Net book amount

-

-

-

-

-

For year ended 31 December 2016
Opening net book amount
Additions
Acquisition of subsidiary
Amortisation charge

3,575,187
-

-

1,814,133
(56,368)

1,605,000
-

3,419,133
3,575,187
(56,368)

Closing net book amount

3,575,187

-

1,757,765

1,605,000

6,937,952

At 31 December 2016
Cost
Less Accumulated amortisation

3,575,187
-

-

1,814,133
(56,368)

1,605,000
-

6,994,320
(56,368)

Net book amount

3,575,187

-

1,757,765

1,605,000

6,937,952

For year ended 31 December 2017
Opening net book amount
Additions
Acquisition of subsidiary (Note 26)
Amortisation charge

3,575,187
-

152,967
(152,967)

1,757,765
57,633
63,445
(190,762)

1,605,000
1,284,000
-

6,937,952
1,341,633
216,412
(343,729)

Closing net book amount

3,575,187

-

1,688,081

2,889,000

8,152,268

At 31 December 2017
Cost
Less Accumulated amortisation

3,575,187
-

152,967
(152,967)

1,935,211
(247,130)

2,889,000
-

8,552,365
(400,097)

Net book amount

3,575,187

-

1,688,081

2,889,000

8,152,268

Venture Incorporation Public Company Limited
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Intangible assets (Cont’d)
Separate
financial statement
Computer
Software
Baht

16

Total
Baht

At 1 January 2016
Cost
Less Accumulated amortisation

-

-

Net book amount

-

-

For year ended 31 December 2016
Opening net book amount

-

-

Closing net book amount

-

-

At 31 December 2016
Cost
Less Accumulated amortisation

-

-

Net book amount

-

-

For year ended 31 December 2017
Opening net book amount
Additions
Amortisation charge

31,860
(1,865)

31,860
(1,865)

Closing net book amount

29,995

29,995

At 31 December 2017
Cost
Less Accumulated amortisation

31,860
(1,865)

31,860
(1,865)

Net book amount

29,995

29,995

Deferred income taxes
Deferred income tax assets are recognised for tax loss and carry forwards only to the extent that realisation of the
related tax benefit through the future taxable profits is probable. The Group did not recognise deferred income tax
assets of Baht 951.02 million (2016: Baht 938.56 million) in respect of losses amounting
Baht 3,746.59 million (2016: Baht 4,692.78 million). A summary of tax loss carried forward and the expiry dates
are set out below:
Consolidated
financial statements
Expiry year
2018
2019
2020
2021
2022
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Separate
financial statements

Million Baht

Million Baht

113.50
94.50
3,512.70
10.80
15.09

113.50
94.50
3,512.70
6.92
15.09

3,746.59

3,742.71

17

Borrowings
Consolidated
financial statements
2017
Baht

Separate
financial statements
2017
Baht

2016
Baht

2016
Baht

Current
Short-term borrowing
Finance lease liabilities
Short-term borrowings from related parties
(note 25 d)

4,532,945
480,736

-

-

-

12,351,000

-

5,621,000

-

Total current borrowings

17,364,681

-

5,621,000

-

Non-current
Finance lease liabilities

2,165,407

-

-

-

Total non-current borrowings

2,165,407

-

-

-

19,530,088

-

5,621,000

-

Total borrowings

Short-term borrowing is promissory note carrying interest at rate of 12% per annum which have maturity within
6 March 2018 and 4 May 2018. Promissory note are secured by trade account receivable of Baht 6.48 million.
The interest rate on the borrowings of the Group is as follows:
Consolidated
financial statements
2017
Baht

Separate
financial statements
2017
Baht

2016
Baht

2016
Baht

Borrowings:
- at fixed rates

4,532,945

-

-

-

Total borrowings

4,532,945

-

-

-

The effective interest rates at the statement of financial position date were as follows:
Consolidated
financial statements
2017
Baht

Short-term borrowing
Finance lease liabilities

12%
5.62%

Separate
financial statements
2017
Baht

2016
Baht

-

-

2016
Baht

-

The carrying amounts and fair values of certain short-term borrowings are as follows:
Consolidated financial statements
Carrying amounts
Fair values
2017
2016
2017
Baht
Baht
Baht

2016
Baht

Short-term borrowing
Borrowings from related parties

4,532,945
12,351,000

-

4,532,945
12,351,000

-

Total borrowings

16,883,945

-

16,883,945

-

Separate financial statements
Carrying amounts
Fair values
2017
2016
2017
Baht
Baht
Baht

2016
Baht

Borrowings from related parties

5,621,000

-

5,621,000

-

Total borrowings

5,621,000

-

5,621,000

-
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Borrowings (Cont’d)
Minimum lease payments of finance lease liabilities is as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Not later than one year
Later than 1 year but not later than5 years

617,280
2,417,680

-

-

-

Less Future finance charges
on finance lease

(388,817)

-

-

-

Present value of finance lease liabilities

2,646,143

-

-

-

Representing lease liabilities:
Short-term
Long-term
-

480,736
2,165,407

-

-

-

2,646,143

-

-

-

The present value of finance lease liabilities is as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Not later than one year
Later than 1 year but not later than5 years

18

480,736
2,165,407

-

-

-

2,646,143

-

-

-

Trade and other payables
Consolidated
financial statements
2017
Baht
Trade payables
Amount due to related parties
Other payables
Accrued expenses

19

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

2016
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

240,983
3,778,500
3,543,638

113,333
3,019,645
2,594,800

113,333
5,824,791
2,238,171
2,256,483

113,333
83,824
2,293,016
1,944,800

7,563,121

5,727,778

10,432,778

4,434,973

Employee benefit obligations
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Statement of financial position
Post - employment benefits

110,217

656,733

72,101

656,733

Total

110,217

656,733

72,101

656,733

Statement of comprehensive income
Post - employment benefits

374,790

568,589

336,674

568,589

Total

374,790

568,589

336,674

568,589
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Employee benefit obligations (cont’d)
The movement in the defined benefit obligations over the year is as follows:
Consolidated
financial statements
2017
Baht

At 1 January
Current service cost
Interest cost
Gain from change in financial assumptions
Benefits payment
At 31 December

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

2016
Baht

656,733
351,796
22,994
(921,306)
-

104,662
546,136
22,453
(16,518)

656,733
314,595
22,079
(921,306)
-

104,662
546,136
22,453
(16,518)

110,217

656,733

72,101

656,733

The amounts recognised in the statement of comprehensive income are as follows:
Consolidated
financial statements
2017
Baht

Current service cost
Interest cost

2016
Baht

351,796
22,994

546,136
22,453

314,595
22,079

546,136
22,453

374,790

568,589

336,674

568,589

Consolidated
financial statements
2017
Baht

Cost of service
Administrative expenses

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

Separate
financial statements
2017
2016
Baht
Baht

2016
Baht

10,890
363,900

2,157
566,432

3,165
333,509

2,157
566,432

374,790

568,589

336,674

568,589

Principal actuarial assumptions used were as follows:

Discount rate
Salary growth rate

2017

2016

1.51% - 1.66%
2.5%

3.54%
6.00%

Sensitivity analysis for each significant assumptions

Change in assumption

Impact on defined benefit obligation
Increase in assumption

2017

2016

2017

Discount rate

0.50%

0.50%

Salary growth rate

0.50%

0.50%

Decrease by
3.47% - 4.01%
Increased by
3.60% - 3.98%

Decrease in assumption

2016

2017

Decrease by Increased by
6.52% 3.62% - 4.21%
Increase by Decreased by
7.38% 3.48% - 3.84%

2016

Increase by 7.10%
Decrease by 6.83%

The above sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions
constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When
calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method
(present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the
reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the statement of
financial position.
The methods and types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis did not change compared to the
previous period.
The weighted average duration of the post-retirement plan of the Group is 8 to 8.64 years.
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Long-term provisions
As at 31 December 2017, the Company has a provision resulting from specific business tax assessment, as described in
Note 27 to the financial statements of Baht 9.94 million (2016: Baht 9.94 million).

21

Share capital and premium on share capital
Number of
shares
Shares

Ordinary
shares
Baht

Share
premium
Baht

Total
Baht

At 1 January 2016

622,452,273

174,286,636

-

174,286,636

At 31 December 2016

622,452,273

174,286,636

-

174,286,636

At 31 December 2017

622,452,273

174,286,636

-

174,286,636

The total number of authorised ordinary shares is 622,452,273 shares (2016: 622,452,273 shares) with a
par value of Baht 0.28 per share (2016: Baht 0.28 per share). All issued shares are fully paid.

22

Expense by nature
The following expenditure items for the years ended 31 December 2017 and 2016, classified by nature, have been
charged in loss before finance costs:
Consolidated
financial statements
2017
Baht
Employee expenses
Depreciation (Note 14,15)
Audit and advisory fee
Rental expenses
(Reversal of) allowance for loan
receivables from purchase of debts
Loss from impairment of loan
receivables from purchase of
non-performing debts
Loss from impairment of investment
in subsidiaries
Other expenses
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2016
Baht

Separate
financial statements
2017
Baht

2016
Baht

30,704,790
1,843,845
5,470,711
3,576,210

32,466,340
286,882
5,677,430
3,467,651

21,890,022
88,081
4,282,736
900,015

31,213,284
24,287
4,632,512
2,793,431

(1,934,034)

28,077,633

(2,040,750)

28,077,633

29,048,785

5,046,387

27,092,905

5,046,387

11,441,411

5,985,347

13,370,456
8,377,934

4,686,125

80,151,718

81,007,670

73,961,399

76,473,659

23

Basic loss per share
Loss per share as presented in the statements of comprehensive income are basic earnings per share which is
calculated by dividing net loss for the period by the weighted average number of ordinary shares in issue during the
period.
Consolidated
financial statements
2017
Loss for the year attributable to
ordinary shareholders of the
Company (Baht)
Number of ordinary shares outstanding
(Shares)
Basic loss per share (Baht per share)

2016

Separate
financial statements
2017

2016

(54,504,514)

(26,635,674)

(58,642,544)

(22,344,714)

622,452,273
(0.088)

622,452,273
(0.043)

622,452,273
(0.094)

622,452,273
(0.036)

There are no potential dilutive ordinary shares in issue for the years ended 31 December 2017 and 2016.

24

Income tax expense
The tax on the Group’s loss before tax differs from the theoretical amount that would arise using the basic tax rate
as follows:
Consolidated
financial statements
2017
2016
Baht
Baht
Loss before income tax expense
Tax calculated at a tax rate of 10 and 20%
(2016: 20%)
Tax effect of:
Income not subject to tax
Expenses not deductible for tax
purpose
Tax losses for which no deferred
income tax asset was recognised
Tax charge

25

Separate
financial statements
2017
Baht

2016
Baht

(54,504,583)

(26,635,679)

(58,642,544)

(22,344,714)

(10,888,736)

(5,327,136)

(11,728,509)

(4,468,943)

-

(3,566,583)

-

(3,642,723)

6,552,155

6,747,458

8,709,628

6,742,295

4,436,528

2,146,261

3,018,881

1,369,371

99,947

-

-

-

Related party transactions
Enterprises and individuals that, directly or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled
by, or are under common control with the Group, including holding companies, subsidiaries and fellow subsidiaries
are related parties of the Group. Associates and individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting
power of the Group that gives them significant influence over the enterprise, key management personnel, including
directors and officers of the Group and close members of the family of these individuals and companies associated
with these individuals also constitute related parties.
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Related party transactions (cont’d)
In considering each possible related-party relationship, attention is directed to the substance of the relationship, and
not merely the legal form.
Company’s name
V.I. Capital Company Limited
Regional Asset Management Company
Limited
Supphayasitthi Service Company Limited
Anypay Company Limited

Type of business

Relationship

Investment holding company
Asset management

Subsidiary
Subsidiary

Collection Service
Payment of goods
and services through
information technology,
the internet and electronic
company service

Subsidiary
Associate

The following transactions were carried out with related parties:

a)

Revenue from services
Consolidated
financial statements
2017
Baht

b)

-

1,965,233

-

1,965,233

Total

-

1,965,233

-

1,965,233

Purchase of services

2016
Baht

Separate
financial statements
2017
Baht

2016
Baht

Purchase of services from:
company which has common
director

-

2,100,000

-

2,100,000

Total

-

2,100,000

-

2,100,000

Outstanding balances arising from sales/purchase of services
Consolidated
financial statements
2017
Baht
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2016
Baht

Collection service income to:
company which has common
director

Consolidated
financial statements
2017
Baht

c)

2016
Baht

Separate
financial statements
2017
Baht

2016
Baht

Separate
financial statements
2017
Baht

2016
Baht

Receivables from:
Company which has common
director

-

2,267,891

2,267,891

Total

-

2,267,891

2,267,891
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Related party transactions (cont’d)
c)

Outstanding balances arising from sales/purchase of services (cont’d)
Consolidated
financial statements
2017
Baht

d)

Separate
financial statements
2017
Baht

2016
Baht

2016
Baht

Amount due from:
Subsidiaries

-

-

5,829,370

595,204

Total

-

-

5,829,370

595,204

Amount due to:
Subsidiaries

-

-

5,824,791

83,824

Total

-

-

5,824,791

83,824

Short-term borrowings from related parties
Consolidated
financial statements
2017
Baht

Separate
financial statements
2017
Baht

2016
Baht

2016
Baht

Borrowing from:
Key management

12,351,000

-

5,621,000

-

Total

12,351,000

-

5,621,000

-

Short-term borrowing from a related parties represent non-collateral short-term borrowings from director of
the Group with no interest and due for repayment at call.
Movements in short-term borrowings from a related party are analysed as follows:
Consolidated financial
statements

e)

Separate
financial statements

Loans from directors
At 1 January 2017
Loans received during the year
Loan repaid during the year

18,073,000
(5,722,000)

10,983,000
(5,362,000)

At 31 December 2017

12,351,000

5,621,000

Key management compensation
Key management includes directors (executive and non-executive), members of the executive committee, the
Company secretary. The compensation paid or payable to key management for employee services is shown
below:
Consolidated
financial statements
2017
Baht

2016
Baht

Separate
financial statements
2017
Baht

2016
Baht

Short-term employee benefits
Post - employment benefits

4,540,000
68,387

8,600,000
496,133

4,000,000
44,746

8,600,000
496,133

Total

4,608,387

9,9096,133

4,044,746

9,096,133
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Business combination
On 1 March 2017, V.I. Capital Company Limited (“VIC”) which is the subsidiary of the Company, invested
totaling Baht 4.16 million which equals 99.99 percent of the paid-up share capital of Supphayasitthi Service
Limited (“SUP”), so SUP is a subsidiary of the Company by indirectly investment. Later, on 20 March 2017, SUP
had notified for registration of the said shares with the Ministry of Commerce. This transaction is considered to be
“business combination”.
Baht
Consideration at acquisition date
Cash and cash equivalents

4,162,699

Total consideration

4,162,699

Recognised amounts of identifiable assets acquired
and liabilities assumed
Cash and cash equivalents
Trade and other receivable
Loan to directors
Other current Asset
Equipment
Computer program
Other non-current Asset
Trade and other payables
Other current liabilities

110,492
4,370,362
296,600
401,573
79,019
63,445
722,130
(997,723)
(1.035,888)

Total
Non-controlling interest
Intangible asset: Right of collection service contract of student loan fund

4,010,010
(278)
152,967
4,162,699

Total identified net asset

27

Commitment and contingent liabilities

a)

Operating lease commitments - where the Group is lessee

Consolidated
financial statements
2017
Baht
Not later than 1 year
Later than 1 year but not later
than 5 years

b)

2016
Baht

Separate
financial statements
2017
Baht

2,423,300

2,047,700

581,900

686,700

680,875

960,000

165,625

-

3,104,175

3,007,700

747,525

686,700

Capital expenditure commitments
At 31 December 2017, the Group has the outstanding contract of debt collection program installation
amounting to Baht 0.3 million (2016: nil).

c)

Page 282

In 2010, the Company received the specific business tax assessment from the Revenue Department amounting to
Baht 5.62 million. The management disagreed with this assessment. Consequently, the management
appealed against tax assessment. In 2012, The Commission of Appeal quashed an appeal. Later, on 8
November 2012, the Company sued the Revenue Department for withdrawal the specific business tax
assessment to Central Tax Court. In 2013, the Court judged the Company to lose a case and the Company
appealed the judge to the Supreme Court. On 19 February 2018, the Central Tax Court revealed judgment of
the Supreme Court to dismiss this case. The Company reserved the provisions relating for this assessment,
as describes in Note 20.
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2016
Baht

27

28

Commitment and contingent liabilities (Cont’d)
d)

In 2012, the Company received the specific business tax assessment from the Revenue Department amounting to
Baht 8.58 million which the Company laid claim to deferral tax payment and the Company sued the
Revenue Department for withdrawal the tax assessment to Central Tax Court. Later, in 2014, the Court
judged the Revenue Department to withdrawal the tax assessment. The Revenue Department appealed the
judge to the Supreme Court. At present, the case is under the consideration of the Supreme Court.

e)

At 31 December 2017, the Group has letter of guarantee for debt collection service contracts amounting to
Baht 0.6 million (2016: nil)

Event after the reporting period
On 25 January 2018, the shareholders at the company’s extraordinary general meeting passed a resolution to approve
V.I. Capital Co., Ltd., a subsidiary increase the authorised share capital of from 3,000,000 ordinary shares with a par
value of Baht 10 per share to 5,000,000 ordinary shares with a par value of Baht 10 per share. The Company received
subscription of 2,000,000 additional shares. On 25 January 2018, totaling Baht 20,000,000. The Company registered
the increased share capital with the ministry of commerce on 6 February 2018.
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