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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
จํ ากัด และกลุ่ม ครอบครั วงานทวี และภูค าสวรรค์ ดํ าเนิ น ธุ ร กิ จผลิ ต และจํ าหน่ ายชิ นส่วนอีเ ลคทรอนิ ค ส์
ประเภทแผงวงจรไฟฟ้ า บริ ษัท เริ มการผลิ ต และส่ง ออกในปี 2528 ด้ วยกํ าลัง การผลิ ต 30 ล้ านชิ นต่อ ปี
เพื อส่งออกขายต่างประเทศ และได้ รับการส่งเสริ มจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ต่อมาในปี 2539
บริ ษัทได้ นําหุ้นของบริ ษัทเข้ าทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ศาลมีคําสังให้ บริ ษัทฟื นฟูกิจการ และแต่งตังบริ ษัทเป็ นผู้จดั ทําและ
บริ หารแผน ปั จจุ บั น บริ ษั ท อยู่ ใ นกลุ่ ม บริ ษั ท จดทะเบี ย นแก้ ไขการดํ า เนิ น งานไม่ ไ ด้ ตามข้ อกํ า หนด
(Non-performing Group) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเดือนมีนาคม 2558 กลุ่มผู้ลงทุนใหม่ ได้ แก่ บริ ษัท สยามโฮลดิง กรุ๊ ป จํากัด มีสดั ส่วนถือหุ้นจํานวน
229 ล้ านหุ้นหรื อร้ อยละ 47.81 และกลุ่มบุคคลอีก 41 รายคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 120 ล้ านบาทโดย
แบ่งเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นจํานวน 200 ล้ านหุ้น หรื อ ร้ อยละ 41.7 ตามลําดับ รวมจํานวนหุ้นของกลุ่มผู้ลงทุน
ใหม่ทงสิ
ั นจํานวน 429 ล้ านหุ้นหรื อร้ อยละ 89.56 ได้ พิจารณาแนวทางการดําเนินการของบริ ษัทฯในอนาคต
เพือให้ บริ ษัทฯ มีธุรกิจหลักทีสามารถดําเนินการได้ อย่างต่อเนือง มีรายได้ เชิงพาณิชย์ทีเติบโตได้ อย่างมันคง
ณ วันที 22 มิถนุ ายน 2558 ศาลมีคําสังให้ ยกเลิกการฟื นฟูกิจการของบริ ษัท
เมื อวัน ที 2 มิ ถุน ายน 2558 ที ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท มี ม ติ อ นุมัติ ก ารหยุด ดํ าเนิ น กิ จ การ และ
พิจารณาเข้ าลงทุนในธุรกิจใหม่ทีสามารถสร้ างเสถียรภาพให้ กับบริ ษัท เพือป้องกันการถูกเพิกถอนออกจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทังผู้ถือหุ้นและบริ ษัท โดยได้ รับสัตยาบันใน
การหยุดดําเนินกิจการและจําหน่ายทรั พย์ สินที ไม่จําเป็ นต่อการดําเนินกิจการของบริ ษัทตามมติการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 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
เมือวันที 28 ตุลาคม 2558 ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 2/2558 มีมติให้ เข้ าซือเงินลงทุนในพอร์ ต
ลูกหนีด้ อยคุณภาพ ประเภทสินเชือเช่าซือรถยนต์จาก PBM และ WIH และเปลียนแปลงวัตถุประสงค์ของ
บริ ษัทเพื อรองรั บการเข้ าลงทุนในธุรกิ จบริ หารหนี ด้ อยคุณภาพ และบริ การติดตามหนี รวมถึงธุรกิ จอืน ๆ ที
เกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนี และเปลียนชือบริ ษัทจากเดิม
บริ ษัท เซอร์ คิ ท อี เ ลคโทรนิ ค ส์ อิ น 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
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เปลียนแปลงชือย่อหลักทรัพย์จากเดิม “CIRKIT” เป็ น “VI” พรอมทังเปลียนแปลงทีตังสํานักงานของบริ ษัท เป็ น
เลขที 83 ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก เขตห้ วย ขวาง กรุ งเทพมหานคร
เดือนพฤศจิกายน 2558 ดําเนินการทางธุรกรรมโอนพอร์ ตลูกหนีด้ อยคุณภาพ ประเภทสินเชือเช่าซือ
รถยนต์จาก PBM และ WIH มาเป็ นของบริ ษัท ตามมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 2/2558 ในวันที
2 พฤศจิกายน 2558
เดือนมกราคม 2559 บริ ษัทได้ จดทะเบียนจัดตังบริ ษัทย่อยชือบริ ษัท วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด(“VIC”)
ซึงเป็ นบริ ษัท ทีมีวตั ถุประสงค์จะลงทุนในธุรกิจบริ หารสินทรัพย์
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 VIC ได้ เข้ าซือหุ้นในบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์รีจินอล จํากัด (“RAM”) คิดเป็ นร้ อย
ละ 100 ของหุ้นทังหมด

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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สรุ ปข้ อมูลสําคัญทางการเงิน
สินทรั พย์

2558

2557

2556

สินทรั พย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

42,745,226

7,220,145

101,250,226

-

10,000,000

-

8,245,606

24,519,827

23,211,638

-

7,658,286

9,551,250

50,990,832

49,398,258

134,013,114

เงินลงทุนระยะยาว

14,261,800

35,456,368

13,244,881

เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

58,825,797

-

-

15,108

234,377,601

244,437,938

5,833,623

1,533,042

1,286,979

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

78,936,328

271,367,011

258,969,798

รวมสินทรัพย์

129,927,160

320,765,269

392,982,912

3,773,997

15,502,805

16,169,499

-

-

54,653,936

3,773,997

15,502,805

70,823,435

หนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการ-เจ้ าหนีกู้ยืมบริ ษัททีเกียวข้ องกัน

-

6,500,000

6,500,000

หนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการ

-

2,406,983,783

2,380,441,784

ดอกเบียค้ างจ่ายตามแผนฟื นฟูกิจการ

-

481,288,710

438,728,385

104,662

3,293,759

1,782,681

9,936,256

9,936,256

9,936,255

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

10,040,918

2,908,002,508

2,837,389,106

รวมหนีสิน

13,814,915

2,923,505,313

2,908,212,541

500,096,370

500,096,370

-

475,000,000

475,000,000

-

49,250,000

49,250,000

(58,137,891) (3,627,311,361)

(3,539,589,459)

เงินลงทุนชัวคราว-เงินฝากประจําสถาบันการเงิน
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนสุทธิ
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์อืน – สุทธิ

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เจ้ าหนีการค้ า
หนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการ-เจ้ าหนีสถาบันการเงินทีถึงกําหนดชําระใน 1
ปี
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสินระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น – หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนเรื อนหุ้น – หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 0.28 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

174,286,636

กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุนสํารอง
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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(36,500)

224,947

13,460

116,112,245 (2,602,740,044)

(2,515,229,629)

129,927,160

320,765,269

392,982,912

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2558

2557

2556

รายได้
รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

7,033,592

รายได้ จากการบริ การติดตามหนีสิน

4,727,472

รายได้ จากการ ขายและการให้ บริ การ

53,227,578

84,419,591

56,765,419

64,988,642

84,419,591

56,765,419

(449,990)

-

-

(1,768,957)

-

-

(36,735,793)

(78,067,914)

(62,365,172)

(38,954,740)

(78,067,914)

(62,365,172)

26,033,912

6,351,677

(5,599,753)

(526,506)

(955,585)

(2,181,796)

ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

(38,382,315)

(53,792,271)

(105,746,935)

ขาดทุนจากการดําเนินงาน

(12,874,919)

(48,396,179)

(113,528,494)

2,163,795,968

-

-

485,663,900

-

770,599,413

9,251,613

-

-

6,261,682

-

-

4,311,695

4,347,173

466,906,954

รวมรายได้
ต้ นทุนการจัดเก็บหนีจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ต้ นทุนการบริ การติดตามหนีสิน
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ
รวมต้ นทุน
กําไรขันต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขาย

รายได้ อน
ื
กําไรจากการชําระหนีเงินกู้ในคราวเดียวตามแผนฟื นฟูกิจการ
ดอกเบียค้ างจ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ
ค่าเช่าค้ างจ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ
กําไรจากการจําหน่ายลูกหนีการค้ าและบริ ษัทฯ ทีเกียวข้ องกันตาม
แผนฟื นฟูกิจการ
อืนๆ
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้ จ่ายอืนและต้ นทุนทางการเงิน

2,656,409,939

(44,049,006) 1,123,977,883

ค่ าใช้ จ่ายอืน
ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ชําระหนีตามแผนฟื นฟูกิจการ

(45,994,725)

-

-

ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์

(27,106,305)

-

-

(2,369,447)

-

-

(12,463,395)

-

-

ขาดทุยจากการจําหน่ายและตัดหจําหน่ายสินค้ าเสือมคุณภาพ
ผลประโยชน์พนักงานเมือเลิกจ้ าง

2,568,474,193

กําไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน

(9,644,395)
2,558,829,798

กําไร(ขาดทุน)สําหรั บปี
กําไรเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เป็ ดเสร็ จรวมสําหรั บปี

(44,049,006) 1,123,977,883
(43,672,896)

(58,027,515)

(87,721,902) 1,065,950,368

14,500

211,487

(6,405,780)

14,500

211,487

(6,405,780)

2,558,844,298

(87,510,415) 1,059,544,588

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่ วงนําหนัก (หุ้น)

6.30

(1.75)

21.19

406,214,804

50,009,637

50,009,637

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด

2558

2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สําหรับเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)
จากกิจการดําเนินงาน
รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคคุณภาพ

2,558,829,798

(87,721,902)

1,065,950,368

(7,033,592)

-

-

8,215,060

20,578,104

16,786,813

หนีสงสัญจะสูญ (โอนกลับ)

-

(857,685)

(857,685)

กําไรจากการเพิมขึนของมูลค่าเงินลงทุน

-

-

(12,470,499)

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง

-

106,417

(605,588)

(กําไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร

-

-

(2,166,991)

(2,163,795,968)

-

-

(485,663,900)

-

(770,599,412)

ค่าเช่าค้ างจ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ

(9,251,613)

-

ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ชําระหนีตามแผนฟื นฟูกิจการ

45,994,725

-

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว

(1,052,143)

-

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สน
ิ

ค่าเสือมราคา

กําไรจากการชําระหนีเงินกู้ ในคราวเดียวตามแผนฟื นฟู
ดอกเบียค้ างจ่ายทีได้ รับการยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ

7,849,819

27,108,305

2,408,613

ขาดทุนจากการโอนทรัพย์ชําระหนีตามแผนฟื นฟูกิจการ

-

-

ดอกเบียค้ างจ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ

-

-

ปรับปรุ งยอดหนีตามแผนฟื นฟูกิจการ

-

-

(6,159,116)

ประมาณการหนีสินระยะยาว

-

-

9,936,255

12,567,931

1,511,078

317,077

9,644,395

43,672,896

58,027,515

(4,437,002)

(20,302,479)

366,008,556

11,274,221

(1,264,752)

(9,726,625)

7,658,286

1,892,964

1,188,114

(51,792,205)

-

-

(4,300,582)

(246,064)

(71,714)
(50,166,274)

ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ต้ นทุนทางการเงิน

-

ขาดทุนจากการดําเนินงานก่ อนการเปลียนแปลงใน
สินทรั พย์ และหนีสินดําเนินงาน
สินทรั พย์ ดา
ํ เนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
สินค้ าคงเหลือ
เงินลงุทนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

(2,477,195)

(816,548)

(15,757,028)

-

-

ผลประโยชน์พนักงานเมือเลิกจ้ างค้ างจ่าย

-

-

(56,809,446)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจการดําเนินงาน

(59,831,504)

(20,736,879)

250,422,611

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายจากการซืออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินให้ กย
ู้ ืม
เงินสดสุทธิได้ มาจากใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

-

10,000,000

-

10,148,407

-

-

(14,208,300)

(22,00,000)

-

36,045,157

-

1,430,349

(15,421)

(12,926,380)

(54,840,790)

29,833,224

-

2,500,000

-

857,685

857,685

61,803,067

(44,068,695)

200,369,855
(801,055)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายต้ นทุนทางการเงิน

(269,205)

(1,897,540)

160,283,938

-

-

(126,461,215

(27,326,967)

(114,620,851)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจการจัดหาเงิน

33,553,518

(29,224,507)

(115,421,906)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ

35,525,081

(94,030,081)

84,947,949

7,220,145

101,250,226

16,302,277

42,745,226

7,220,145

101,250,226

(13,500)

211,487

422,780

123,226,600

-

-

486,093,672

-

-

475,000,000

-

-

49,250,000

-

-

เงินสดรับจากการออกหุ้ นสามัญ
เงินสดจ่ายหนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลเพิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่เงินสด
การเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
หนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการลดลง เนืองจากโอนทีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ให้ เจ้ าหนี
การลดทุนเพือชดเขยผลขาดทุนสะสม
การลดส่วนเกินมูลค่าหุ้ นเพือชดเขยผลขาดทุนสะสม
การลดสํารองตามกฎหมายเพือชดเขยผลขาดทุนสะสม
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รายงานประจําปี 2558

วิเคราะห์ อัตราส่ วนทางการเงิน

2558

2557

2556

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

13.51

3.19

1.89

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

(เท่า)

15.11

4.35

1.76

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า (สุทธิคา่ เผือหนีสงสัยจะสูญ)
ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (สุทธิคา่ เผือหนีสงสัยจะสูญ)

(เท่า)
(เท่า)
(วัน)

(6.21)

(1.36)

2.58

8.84

6.79

7.25

41.00

53.00

50.00

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

(เท่า)

10.17

9.07

7.81

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย

(วัน)

36.00

40.00

48.00

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี

(เท่า)

102.60

10.56

2.24

ระยะเวลาชําระหนี

(วัน)

3.00

34.00

161.00

Cash Cycle (สุทธิคา่ เผือหนีสงสัยจะสูญ)

(วัน)

1.00

9.00

44.00

อัตราส่วนกําไรขันต้ น

(%)

40.06

(92.48)

(109.86)

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(%)

(49.81)

(55.27)

(138.29)

อัตรากําไรอืน

(%)

0.00

0.00

100.04

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร

(%)

184.83

(46.16)

(319.01)

อัตราส่วนกําไรสุทธิ

(%)

93.58

127.47

(89.68)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)

(207.31)

3.43

(35.01)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

1,135.51

(24.58)

314.88

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(%)

2,190.38

(28.05)

466.18

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(เท่า)

12.13

0.24

3.82

อัตราส่วนหนีสินต่อผู้ถือหุ้น

(เท่า)

0.10

(1.12)

1.16

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย

(เท่า)

0.02

(0.47)

4.33

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน

(เท่า)

(0.47)

(0.54)

1.48

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

(เท่า)

-

-

-

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2558 ทีผ่านมาถือเป็ นปี ทีเกิดการเปลียนแปลงสําคัญอย่างมากของบริ ษัท เริ มจากการทีนักลงทุนใหม่ได้ นํา
เงินทุนชําระแล้ วจํานวน 120.02 ล้ านบาทเข้ ามาลงทุนในบริ ษัท พร้ อมทัง บริ ษัทได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงทีมี
กับเจ้ าหนีทุกรายในเดือนมีนาคม 2558 อันเป็ นส่วนหนึงของการปฏิบตั ิตามฟื นฟูกิจการภายใต้ ศาลล้ มละลายกลาง
และเมือบริ ษัทได้ ดําเนินการอย่างครบถ้ วนภายใต้ แผนฟื นฟูกิจการแล้ ว ทําให้ บริ ษัทได้ รับการยกเลิกการฟื นฟู
กิจการจากศาลล้ มละลายกลางในทีสุดเมือวันที 22 มิถุนายน 2558 ต่อมา ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครังที 1/2558 เมือวันที 28 สิงหาคม 2558 ผู้ถือหุ้นโดยมติส่วนใหญ่ได้ มีมติให้ บริ ษัทหยุดดําเนินธุรกิจการผลิต
และจําหน่ายชินส่วนอีเลคทรอนิคส์ บริ ษัทจึงได้ ดําเนินการจําหน่ายอุปกรณ์ เครื องจักรของธุรกิจอีเลคทรอนิคส์เดิม
ซึงรวมถึง การจํ าหน่ายทรั พย์ สินและลูกหนี ด้ วย จากนัน บริ ษัทได้ ใช้ ความพยายามทํ าให้ เกิ ดธุรกิจใหม่ขึน
และเริ มทีจะนําพาบริ ษัทในการเปิ ดหน้ าใหม่แห่งการเดินทางของบริ ษัทไปสูอ่ นาคต
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 2/2558 เมือวันที 28 ตุลาคม 2558 ผู้ถือหุ้นโดยมติส่วนใหญ่ได้ มีมติให้
บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนและประกอบธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนี ให้ เพิมทุน ให้ รับนักลงทุนใหม่
ให้ เพิมกรรมการใหม่ ให้ เปลียนชือ รวมทัง ให้ ซือพอร์ ตลูกหนีด้ อยคุณภาพและการบริ การติดตามหนีแก่บริ ษัท
พีบีแอล แมเนจเม้ นท์ จํากัด และ บริ ษัท ไว โฮลดิง (888) จํากัด นอกจากนี บริ ษัทยังได้ รับพนักงานและทีมงาน
ผู้เชียวชาญอาวุโลจากบริ ษัทเหล่านันมาร่ วมทีมด้ วย
ด้ วยการสนับ สนุนอย่างยิ งจากผู้ถือ หุ้น นับตังแต่พ ฤศจิ กายนปี 2558 คณะกรรมการใหม่แ ละกระผม
ได้ ดําเนินการ และทําการหลอมรวมธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนีเข้ ามาเป็ นธุรกิจของ
บริ ษัทด้ วยความรวดเร็ ว รวมถึง การนํ าวิธีก ารใหม่เข้ ามาใช้ ปรั บปรุ ง ดํ าเนิ น การ จัด การควบคุม ภายใน
และการดําเนิ น กลยุท ธ์ ท างธุร กิ จ เพิ มศักยภาพในการทํ าให้ ธุร กิ จ ของบริ ษัท ให้ มีค วามเข้ ม แข็ง เกิ ดรายได้
อย่างยังยืน และสร้ างผลกําไรแก่บริ ษัท ซึงจะทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเดินหน้ าต่อไปได้
ในการนี กระผมและทีมงานยังได้ เริ มเปิ ดมุมมองทังภายในและภายนอก โดยการส่งเสริ มและการดําเนินการใหม่
การสร้ างความแข็ ง แกร่ ง ให้ แก่ ร ะบบเดิ ม การจั ด กระบวนการทํ า งานภายใน การตรวจสอบภายใน
การจัดกระบวนการธรรมาภิบาล การสือสาร สําหรั บในด้ านภายนอก ได้ ดําเนินงานและการพัฒนากลยุทธ์
ธุรกิจ การสร้ างความสัมพันธ์กบั สถาบันหน่วยงาน การจัดทําโครงการด้ านการตลาด การดําเนินการการตลาด
เพื อสร้ างโอกาสการลงทุนในอนาคต โดยบริ ษัทจะทํ างานร่ วมกับที ปรึ กษากฎหมายและที ปรึ กษาการเงิ น
ภายนอก เพือให้ เกิดการดําเนินการควบคุมและมาตรการกํากับต่อไป พร้ อมทังสร้ างกลยุทธ์ ในการปรับปรุ ง
ผลการดําเนินการ ปรั บปรุ งสถานะทางการเงิ น และคุณสมบัติของของบริ ษัท เพื อทีจะทํ าให้ บริ ษัทสามารถ
มีความพร้ อมสรรพตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ เพือให้ มีคุณสมบัติดํารงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทย
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เมื อมองถึ ง ปี 2559 บริ ษั ท ได้ มองเห็ น ความท้ าทายทางธุ ร กิ จ และเศรษฐกิ จ ซึ งมี ก ารเติ บ โตช้ าและ
มีสภาพแวดล้ อมในประเทศไทยและในภูมิภาค อันมีผลต่อความรู้ สึกและสภาพแวดล้ อมทางธุรกิ จทีลดลง
โดยบริ ษัทหวังว่าจะมีการเพิมโอกาสสําหรับบริ ษัทในการเข้ าไปซือพอร์ ตลูกหนีด้ อยคุณภาพ สินทรัพย์หนีด้ อย
คุณภาพ และมีก ารประเมิน การลงทุนที มีศัก ยภาพ นอกจากนี บริ ษัท จะมี ความกระตื อรื อ ร้ นในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ แข็งแกร่ งกับ คู่ค้า สถาบันการเงิน รวมทัง การมองหาพัมธมิตรและคู่ค้าใหม่ เพือทีจะสนับสนุน
ระบบหลักของบริ ษัทให้ มีความแข็งแรง สําหรับการควบคุมการบริ หาร กระบวนการธรรมาภิบาล กระบวนการ
สือสาร เพือเสริ มสร้ างให้ เกิดรายได้ ผลกําไร และมูลค่าทียังยืนอย่างมีเสถียรภาพ สําหรับบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
ในนามของบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) กระผมขอขอบพระคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้ า
พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้สนับสนุนทางการเงิน ตลอดจนผู้บริ หาร และพนักงาน ทีทํางานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนือย
ในการร่ วมกันผลักดัน และสนับสนุนธุรกิ จ การดําเนิ นงาน กระบวนการ การดําเนิ น การตามวัตถุประสงค์
สําหรับบริ ษัท เพือให้ บริ ษัทมีสามารถดํารงกิจการได้ อย่างต่อเนือง ชัดเจน เป็ นธรรม โปร่ งใส และรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ด้ วยการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นที ได้ รั บ กระผมมี ความมันใจว่าที มงานและกระผมสามารถที จะดําเนิ น การ
ผลัก ดัน ดํ า เนิ น การ และบริ ห ารธุ ร กิ จ ต่ อ เนื องอย่ า งมันใจ ด้ ว ยความรอบคอบและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม
ตามหลั ก การประกอบการตามจริ ย ธรรมที ดี และมี ธ รรมาภิ บ าล โดยยึ ด การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด
ตามกฎระเบี ยบของตลาดหลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์ และปฏิบตั ิตามกฎหมาย โดยจะยังคงสร้ างสรรค์ สร้ างนวัตกรรม คํานึงความยืดหยุ่นในการ
ปรับธุรกิจของบริ ษัทให้ เข้ ากับสภาพการณ์เพือทีจะเสริ มสร้ างมูลค่าให้ แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

นายแพทย์ชะฤทธิ พงศ์อนุตรี
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ รับการแต่งตังจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 2/2558 เมือวันที 28
ตุล าคม 2558 ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ จํ า นวน 3 ท่ า น โดยมี นายเจษฎาวัฒ น์ เพรี ย บจริ ย วัฒ น์
เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นางเพ็ ญ นิ ภ า ทัพ พะรั ง สี และ นายวีร ะพล หรื อ ตระกูล เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ ซึงทุก ท่ านมี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ กํ าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยได้
ปฏิบัติงานตามหน้ าทีและความรั บผิ ดชอบทีได้ รับมอบหมาย ด้ วยความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความ
รอบคอบ และมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมรวมทังสิน จํานวน 1 ครัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านได้ เข้ าร่ วมประชุมครบถ้ วน และเป็ นการประชุมที ผู้บริ หารที เกี ยวข้ อง ผู้สอบบัญชี และผู้รักษาการ
ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ ข้อมูลแก่ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ช่วยสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถปฏิ บัติงานตามความรั บผิดชอบ
ได้ เป็ นผลสําเร็ จ พร้ อมทัง ติดตามและสนับสนุนให้ เกิดการกํากับดูแลกิจการทีดี ผลการปฏิบตั ิงานและการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสาระสําคัญ สรุ ปได้ ดงั นี
1. รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงิ นไตรมาส 3 ปี 2558และงบ
การเงิ นประจําปี 2558 โดยได้ ร่วมประชุมเพือสอบถามและรั บฟั งคําชีแจงจากผู้สอบบัญชี และผู้บริ หารที
เกียวข้ อง เพือให้ มนใจว่
ั
ากระบวนการจัดทํางบการเงิ นของบริ ษัท และการเปิ ดเผยข้ อมูลทีสําคัญมีความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เชือถือได้ สอดคล้ องกับกฎหมาย และประกาศทีเกียวข้ อง และจัดทําตามมาตรฐานการ
บัญชีทีรับรองโดยทัวไป
2. ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ เสนอให้ มีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษัท โดยให้ มีการรายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี และนําเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบเพือสอบทาน เพือให้ มนใจว่
ั าการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ
ในการป้องกันและลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึน
3. การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุ มภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอให้ มีการ
ตรวจสอบภายในเพือประเมินความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยได้ พิจารณาถึงแผนการ
ตรวจสอบภายในประจํ า ปี ข้ อ มูล จากรายงานผลการตรวจสอบ การติ ด ตามผลการแก้ ไ ขตามรายงาน
การตรวจสอบในประเด็นทีสําคัญ เพือทีคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ คําแนะนําในการพัฒนาปรั บปรุ งการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผล รวมทัง ประเมินผลงานประจําปี ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
10

รายงานประจําปี 2558

4. การกํากับดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบัติงานของบริ ษัทให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายว่า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ตลอดจนกฎหมายทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
5. รายการเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ สอบทานและให้ ความเห็นต่อรายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของ
บริ ษัท ฯเพื อพิ จ ารณาว่า การทํ ารายการมี ค วามสมเหตุส มผลตามเงื อนไขที ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ กํ าหนดไว้
โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้มีสว่ นได้ เสีย
6. การพิจารณาคัดเลือก และแต่ งตังผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือก โดยได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ ว
เห็นควรเสนอแต่งตังให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5339 และ/หรื อ นายชาญชัย
ชัยประสิทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3760 และ/หรื อ นายไพบูลย์ ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
4298 ในนามบริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เ ฮาส์ คูเ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จํ า กัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท รวมทัง
การพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558 และให้ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
โดยสรุ ปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้ าทีครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และมีความเห็นว่า บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลทางการเงิน
ซึงได้ จดั ทําขึนอย่างถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปและมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างเพี ยงพอ และการดํ าเนิ น งานอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื อถื อได้ และมีร ะบบการควบคุมภายในที
เหมาะสมเพียงพอ รวมทัง ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลทีดี มีความโปร่ งใสในการดําเนินงาน ตรวจสอบได้ และรั กษาผลประโยชน์
ของผู้มีสว่ นเกียวข้ องทุกฝ่ าย

นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

11

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท เวนเจอร์ อิ น คอร์ ป อเรชัน จํ า กัด (มหาชน) ได้ แ ต่ ง ตังคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน ซึงประกอบด้ วย
1. นายเจษฎาวัฒน์
เพรี ยบจริ ยวัฒน์
ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์

ศรี สนุ ทรตระกูล

กรรมการ

3. นายวีระพล

หรื อตระกูล

กรรมการ

4. ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้ าที และความรับผิดชอบตามข้ อบังคับของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึงเกียวข้ องกับนโยบายทรัพยากรบุคคล การสรรหากรรมการ นโยบายการกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร รวมทัง ให้ คําชีแจงเกียวกับค่าตอบแทนของ
กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น
ในเรื องการสรรหากรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงนัน คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ได้ ดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลทีมีความรู้ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษัทกําหนด
โดยคํานึงถึงสัดส่วน จํานวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการทีเหมาะสมในด้ านต่าง ๆ ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดกฎ
มายเบืองต้ น ข้ อบังคับของบริ ษัท และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
ในเรื องการกําหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูง ตามทีปรากฏรายละเอียดใน
รายงานประจําปี เกียวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารนัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เห็นว่าเหมาะสมสอดคล้ องกับหน้ าทีและความรับผิดชอบ รวมทัง เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทและคํานึงถึง
ผลประกอบการ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ

นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานจากคณะการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริ หารความเสียงของบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ
จํานวน 4 ท่าน โดยเป็ นผู้บริ หารสายงานหลักๆของบริ ษัทฯ 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน ดังนี
1. นายศาวิณ เลาเศรษฐกุล
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสียง
2. นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ กรรมการบริ หารความเสียง
3. นายดํารงค์ โรจนเมธินทร์
กรรมการบริ หารความเสียง
4. นายอนุชิต ชมภูลาว
กรรมการบริ หารความเสียงและเลขานุการบริ หารความเสียง
คณะอนุกรรมการบริ หารความเสียง มีหน้ าทีและความรั บผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ์ นโยบายในการ
บริ หารความเสียงและประเมินความเสียง วิเคราะห์ ความเสียง จัดลําดับความเสียง และกําหนดแนวทาง
กลยุทธ์ การบริ หารความเสียง เพือให้ ความเสียงอยู่ในระดับทียอมรั บได้ ภายใต้ ต้นทุนทีเหมาะสม รวมทัง
ติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสียง เพือรายงานผลการประเมินความเสียงต่อคณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท
ในรอบปี 2558 ทีผ่านมาบริ ษัทยังไม่มีคณะกรรมการบริ หารความเสียง ต่อมาในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการบริ หารความเสียงเมือเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดย คณะกรรมการบริ หารความ
เสียงได้ กําหนดให้ มีการประชุมทุกไตรมาส เพือทํ าการวิเคราะห์ ความเสียงต่างๆ จัดลําดับความสําคัญของ
ความเสี ยง และให้ ผ้ ู บ ริ ห ารหน่ ว ยงานที เกี ยวข้ อ งกับ ความเสี ยงนํ า เสนอมาตรการจัด การความเสี ยงให้
คณะกรรมการบริ หารความเสียงพิจารณา และกําหนดเป็ นมาตรการจัดการ พร้ อมทังประเมินสถานการณ์ เป็ น
ระยะ เพือให้ มนใจว่
ั า การจัดการบริ หารและแก้ ไขความเสียงมีความเพียงพอและเหมาะสม และได้ ถูกนําไป
ปฏิบตั ิอย่างต่อเนือง จนความเสียงอยู่ในระดับทีบริ ษัทยอมรับได้ เพือช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริ มให้ องค์กร
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายทีกําหนด เพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้ เสียอืน ๆ อย่างเหมาะสม

นายศาวิณ เลาเศรษฐกุล
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสียง

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

นายชะฤทธิ พงษ์อนุตรี
ประธานกรรมการบริ ษัท

นายศาวิณ เลาเศรษฐกุล
กรรมการบริ ษัท/ประธานกรรมการบริ หารความเสียง/
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
นายสุทธิพงษ์ ศรี สนุ ทรตระกูล
กรรมการบริ ษัท/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการสรรหา
และพิจาณาค่าตอบแทน
นายวินเซ็นต์ หยวน ซัน ลี
กรรมการบริ ษ/ั กรรมการบริ หาร

นายปริ พล ธนสุกาญจน์
กรรมการบริ ษัท/กรรมการบริ หาร

นายนิทศั น์ วัฒนกุล
กรรมการบริ ษัท/เลขานุการบริ ษัท
นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริ หารความเสียง

นายวีระพล หรื อตระกูล
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน
นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
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ข้ อมูลทัวไปของบริษัทและบริษัทย่ อย
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่

ชนิดของหุ้น
ทุนจดทะเบียน
มูลค่ าทีตราไว้
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่
ชนิดของหุ้น
ทุนจดทะเบียน
มูลค่ าทีตราไว้
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
สัดส่ วนการถือหุ้น

ดําเนินธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนีสินให้ กบั ลูกค้ า
สถาบันรวมถึงลงทุนในบริ ษัทย่อย
บมจ. 0107538000428 ( เดิมเลขที บมจ. 565)
เลขที 83 ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2747-7941-42 โทรสาร: 0-2274-7938
Home Page: www.ventureinc.co.th
หุ้นสามัญ
187,698,636.44 หุ้น
0.28 บาท
174,286,636.44 บาท (ณ วันที 3 มีนาคม 2559)

ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริ ษัทอืน (holding company)โดยมี วัตถุประสงค์
จะ ลงทุนในธุรกิจบริ หารสินทรัพย์ การรับซือหรื อรับโอนสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพ หนีสิน หรื อรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องของบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์
สถาบันการเงินหรื อนิติบคุ คลอืนทังในและต่างประเทศ และธุรกิจการให้
สินเชือ และสินเชือเช่าซือ และรวมถึงธุรกิจอืนทีเกียวข้ องกับธุรกิจของ
บริ ษัท
0105559004617
เลขที 83 ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2747-7941-42 โทรสาร: 0-2274-7938
หุ้นสามัญ
3,000,000 หุ้น
10 บาท
30,000,000 บาท (ณ วันที 11 มกราคม 2559)
99.99%

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่
ชนิดของหุ้น
ทุนจดทะเบียน
มูลค่ าทีตราไว้
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
สัดส่ วนการถือหุ้น

ประกอบธุรกิ จบริ ห ารสินทรั พย์ ภ ายใต้ ใบทะเบี ยนอนุญาตบริ ษัท บริ หาร
สินทรัพย์ ฉบับที 006/2551 ซึงออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเมือวันที
10 พฤศจิ ก ายน 2551 กล่ าวคื อ การรั บ ซื อและรั บ โอนสิ น ทรั พ ย์ ด้ อ ย
คุณภาพของสถาบันการเงิ น รวมตลอดจนหลักประกันของสิน ทรั พย์ นัน
เพื อนํ า มาบริ ห ารหรื อ จํ า หน่ า ยจ่ า ยโอนต่ อ ไป และทํ า กิ จ การทังปวงที
เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ กิ จ ก า ร ที ก ล่ า ว ม า ข้ า ง ต้ น ต า ม ที รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
0105551101044
เลขที 83 ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2747-7941-42 โทรสาร: 0-2274-7938
หุ้นสามัญ
2,500,000 หุ้น
10 บาท
25,000,000 บาท (ณ วันที 11 กุมภาพันธ์ 2559)
99.99%

นายทะเบียนหลักทรั พย์

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9000 โทรสาร: 0-2359-1259
SET Contact center: 0 2009-9999
Home Page: http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 5339 และ/หรื อ
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 3760 และ/หรื อ
นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4298 และ/หรื อ
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชัน 15 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์
: 0-2344-1000, 0-2824-5000
โทรสาร
: 0-2286-5050
Home Page : www.pwc.com/th
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ก.

ธุรกิจผลิตและและจําหน่ ายชินส่ วนอีเลคทรอนิคส์ (มกราคม – ตุลาคม 2558)
มุง่ สูก่ ารให้ บริ การระดับสากลในการผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ชินส่วนอีเลคทรอนิคส์ทีมีคณ
ุ ภาพ

พันธกิจ
มุ่ง มันในการเป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก ารระดับ สากลในการผลิ ต และทดสอบชิ นส่ วนอี เ ลคทรอนิ ค ส์ ที มี
คุณภาพ ด้ วยความร่ วมมือทังลูกค้ าและหุ้นส่วนการผลิตโดยผ่านระบบห่วงโซ่อุปทาน ยึดมันการปรั บปรุ ง
คุณภาพอย่างต่อ เนื อง และการให้ บริ ก ารอย่างดีเ ยี ยมเพื อเป็ นการสร้ างมูลค่าให้ กับผู้ถือหุ้น ภายใต้ การ
บริ หารงานด้ วยความโปร่ งใส น่าเชือถือและเป็ นธรรม
ข.

ธุรกิจบริหารหนีด้ อยคุณภาพและบริการติดตามหนีสิน (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558)

บริ ษัทมีวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย ในการดําเนินธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสิน ดังนี
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็ นผู้นําในธุรกิจให้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนีสิน และบริ หารหนีด้ อยคุณภาพด้ วยการดําเนินงาน
แบบมืออาชีพ และมีจริ ยธรรม”
ภารกิจ (Mission)
“ มุ่ง เน้ น การบริ ห ารหนี ด้ อ ยคุณ ภาพที เป็ นเลิ ศ โดยการให้ บ ริ ก ารดี เ ยี ยมเพื อช่ วยเหลื อ และ
ปรับปรุ งสถานะ ของหนีด้ อยคุณภาพให้ มีสถานะเป็ นปกติ และมุ่งเน้ นสร้ างความสัมพันธ์ และดําเนินงานโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริ ยธรรม ทังต่อผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า ลูกค้ า คูแ่ ข่ง พนักงานและสังคม ”
เป้าหมาย (Target)
บริ ษัทฯ มีเป้าหมายตามแต่ละประเภทธุรกิจ ดังนี
ธุรกิจให้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนี
บริ ษัทฯมีเป้าหมายทีจะรักษายอดลูกหนีทีติดตามจํานวน 3,500 ล้ านบาท โดยเน้ นการขยายการ
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าลูกค้ าเดิมและกลุม่ ลูกค้ าใหม่ซงจะมุ
ึ
่นเน้ นไปยังสถาบันการเงินมากขึน บริ ษัทมีแนวทางการ
ดําเนินการเพือให้ บรรลุเป้าหมาย ดังนี
มุ่งเน้ นคุณภาพการให้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนีทีได้ มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ภายใต้
เป้าหมายทีจะทําให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจสูงสุด และต้ องไม่มีข้อร้ องเรี ยนคุณภาพการให้ บริ การจากลูกค้ า
พัฒนาระบบสารสนเทศและรวบรวมข้ อมูลทีทันสมัย โดยมีเป้าหมายเพือพัฒนาระบบ
ดังกล่าวให้ ทนั สมัยขึน
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ธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ
บริ ษัทมีเป้าหมายในการซือหนีด้ อยคุณภาพมาบริ หารมากขึน โดยมีเป้าหมายระยะสันทีจะซือมูล
หนีเต็มจํานวนมาบริ หาร โดยเฉลียไม่ตํากว่า 10,000 ล้ านบาทต่อปี โดยมุง่ เน้ นและดําเนินการดังนี
เสนอราคาประมูลอย่างระมัดระวัง (conservative) และเติบโตอย่างต่อเนือง
พั ฒ นาฐานข้ อมู ล การติ ด ตามและประเมิ น ผลการติ ด ตามหนี อย่ า งรอบคอบก่ อ น
ดําเนินการประมูลซือหนี
ใช้ เงินทุนและต้ นทุนการติดตามอย่างระมัดระวัง และประเมินผลการติดตามหนีเทียบกับ
ต้ นทุนอย่างรอบคอบ

 บริ ษั ท เซอร์ คิ ท อี เ ลคโทรนิ ค ส์ อิ น ดั ส ตรี ส์ จํ า กั ด (มหาชน) ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต ชิ นส่ ว น
อิเลคทรอนิคส์ ประเภท แผงวงจรไฟฟ้า (Integrated Circuit หรื อ IC) เพือการส่งออก
 บริ ษัทฯ เริ มเปิ ดดําเนินการเมือปี 2527 ด้ วยทุนจดทะเบียน 30 ล้ านบาท และทําการผลิตในปี
2528 ทีนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานี ด้ วยกําลังการผลิตเริ มแรก 30 ล้ านชินต่อปี โดยได้ รับ
การส่งเสริ มการลงทุนจากคณะ กรรมการส่งเสริ มการลงทุน
 ในปี 2538 - เสนอขายหุ้นเพิมทุนของบริ ษัทจํานวน 12.5 ล้ านหุ้น แก่ประชาชนทัวไป
 ในปี 2539 - บริ ษัทได้ นําหุ้นของบริ ษัทเข้ าทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทํา
ให้ สดั ส่วนการถือหุ้น ของกลุม่ ผู้บริ หารกลุม่ เดิม (คือบริ ษัท เจทีเอส จํากัด, กลุม่ ตระกูลงานทวี และภูคาสวรรค์)
เปลียนแปลงจากเดิมร้ อยละ 86.45 เป็ นร้ อยละ 24.85 และได้ เริ มก่อสร้ างโรงงานแห่งใหม่ทีสวน อุตสาหกรรม
โรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
 ในปี 2540 เริ มย้ ายฐานการผลิต มาผลิต ณ โรงงานแห่ ง ใหม่ ที สวนอุต สาหกรรมโรจนะ
จ.พระนครศรี อยุธยา
 ในปี 2544 บริ ษั ท ฯ ได้ ผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐานสากล ISO14000 จาก TEI
(THAILAND ENVIRONMENT INSTITUE)
 ในปี 2546 บริ ษัทฯ ได้ ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/TS16949 ในเดือนตุลาคม 2546 จาก
BVQI
 ในปี 2547 บริ ษัทฯ ได้ เพิมทุนจดทะเบียนชําระแล้ วเป็ น 500,096,370 บาท เนืองจากการใช้ สิทธิ
ซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
 ในปี 2548 บริ ษัทอยู่ระหว่างทําแผนฟื นฟูกิจการ ภายใต้ คําสังให้ ฟืนฟูกิจการของศาลล้ มละลาย
กลาง กรุ งเทพฯ ซึงให้ บริ ษัทเป็ นผู้จดั ทําและบริ หารแผนฯ
 21 สิงหาคม 2549 ทีประชุมเจ้ าหนีได้ มีมติเห็นชอบตามแผนฟื นฟูกิจการ ตามทีผู้บริ หารแผน
เสนอ และศาลล้ มละลายกลางเห็นชอบด้ วยแผนเมือวันที 24 สิงหาคม 2549
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รายงานประจําปี 2558

 บริ ษัทฯได้ รับเกียรติบตั รด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เมือวันที 22 กันยายน 2552
 30 กันยายน 2553 ยืนขอแก้ ไขแผนฟื นฟูกิจการ โดยได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมเจ้ าหนีแล้ ว
เมือวันที 5 พฤศจิกายน 2553 ซึงศาลล้ มละลายกลางได้ ให้ ความเห็นชอบด้ วยแผนฟื นฟูกิจการฉบับแก้ ไขแล้ ว
เมือวันที 8 มีนาคม 2554 (รายละเอียดดูได้ ภายใต้ หวั ข้ อ 2.7 ข้ อพิพาททางกฎหมาย)
 16 มิถุนายน 2554 ได้ จดทะเบี ยนย้ ายทีตังสํานักงานใหญ่ จาก เลขที 5 สุขุมวิท 3 ซอยนานา
เหนือ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 มา ณ ทีตังโรงงานเลขที 45 หมู่ 12
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลธนู อําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13210
 25 ตุลาคม 2554 ศาลล้ มละลายกลางเห็นชอบให้ ขยายระยะเวลาการดําเนินการตามแผนฟื นฟู
ออกไปอีก 1 ปี จาก 24 สิงหาคม 2554 เป็ น 24 สิงหาคม 2555
 24 สิงหาคม 2555 บริ ษัทฯ ได้ ยืนคําร้ องขอขยายระยะเวลาการปฏิบตั ิตามแผนฟื นฟูออกไปอีก
1 ปี อันเนืองจากเหตุวิกฤติอุทกภัย โดยเจ้ าหนี ได้ ลงมติอนุมัติแผนฯ ในวันที 5 มีนาคม 2556 และศาล
เห็นชอบด้ วยแผนฟื นฟูฯ เมือวันที 17 มิถนุ ายน 2556
 18 ตุลาคม 2555 บริ ษัทฯ ได้ รับการแจ้ งมติเลขที อก 0907/026518 ตามคําขอรับการส่งเสริ ม
เลขที 1173/2555 ยืนเมือวันที 29 มิถุนายน 2555 สํานักงานโดยได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการส่งเสริ ม
การลงทุนได้ พิจารณาเมือวันที 8 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมตั ิให้ การส่งเสิรม 16 สิงหาคม 2556 บริ ษัทฯ ได้ รับ
บัตรส่งเสริ มคณะกรรมมการส่งเสริ มการลงทุน เลขที 2118(1)/2556 ตังแต่วนั ที 8 ตุลาคม 2555 ซึงเป็ นวันที
คณะกรรมการอนุมตั ิให้ การส่งเสริ ม
 1 พฤศจิกายน 2556 บริ ษัทฯ ได้ ยืนคําร้ องขอขยายเวลาการปฏิบัติตามแผนฟื นฟูไปจนถึง 24
สิงหาคม 2557 ศาลล้ มละลายกลางเห็นชอบด้ วยแผนฟื นฟูเมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2557
 25 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที 2 เมษายน 2557 บริ ษัทฯ ได้ ยืนแก้ ไขเพิมเติมในส่วนของการหาผู้
ร่ วมทุน การซือคืนทรัพย์สินหลัก ทีได้ โอนชําระหนีให้ แก่เจ้ าหนี เงือนไขการชําระหนีทีไม่สอดคล้ องกับวิธีปฏิบตั ิ
ในการชําระหนีของลูกหนี เพือให้ การฟื นฟูกิจการของลูกหนีสําเร็ จลุล่วงไปได้ เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์จึงได้
กํ าหนดนัดประชุม เจ้ าหนี เพื อพิ จ ารณายอมรั บข้ อ เสนอขอแก้ ไ ขแผนเพิ มเติม ของผู้บ ริ ห ารแผนในวันที 10
เมษายน 2557 ศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผนเมือวันที 9 มิถนุ ายน 2557
 22 สิงหาคม 2557 บริ ษัทฯ ได้ ยืนคําขอข้ อเสนอแก้ ไขแผนฟื นฟูระยะเวลาการชําระหนีและขอ
ขยายเวลาการปฏิบตั ิตามแผนฟื นฟูไปจนถึง 31 มีนาคม 2558 เจ้ าหนีเห็นชอบแก้ ไขแผนในวันที 6 พฤศจิกายน
2557 ศาลฯ มีคําสังเห็นชอบด้ วยแผนเมือวันที 22 มกราคม 2558
 1 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ ได้ ลงนามสัญญาการเข้ าลงทุน ระหว่าง บริ ษัท สยามโฮลดิง กรุ๊ ป
จํากัด (“กลุม่ ผู้ลงทุนใหม่”) กับบริ ษัทฯ
 9 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัท สยามโฮลดิง กรุ๊ ป จํากัดและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป้าหมายได้ ลงนามใน
บันทึกข้ อตกลงและความเข้ าใจเรื องการนําธุรกิจของบริ ษัทเป้าหมาย เข้ าสูก่ ารพิจารณาของบริ ษัทฯ
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 5 มี น าคม 2558 บริ ษั ท ฯ ได้ ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นลดทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ชํ า ระแล้ ว
เปลียนแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิ เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว กับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ โดยลดมูลค่าทีตราไว้ จากมูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท เป็ นมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.28 บาท ตามแผนฟื นฟูกิจการฉบับล่าสุด
 19 มีนาคม 2558 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบี ยน เปลียนแปลงหนังสือ
บริ ค ณห์ ส นธิ เพื อให้ ส อดคล้ อ งกับ การเพิ มทุน จดทะเบี ย นและทุ น ชํ าระแล้ ว กับ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิ ชย์ โดยออกหุ้น สามัญ เพิ มทุนจํ านวน 429,000,000 หุ้น มีมูล ค่าที ตราไว้ ห้ ุนละ 0.28 บาท
เพือเสนอขายและจัดสรรให้ แก่กลุม่ ผู้ลงทุนใหม่ทงหมด
ั
ในราคาหุ้นละ 0.28 บาท ตามแผนฟื นฟูกิจการฉบับล่าสุด
 20 มีนาคม 2558 ผู้กลุ่มผู้ลงทุนใหม่ได้ ดําเนินการชําระเงินค่าหุ้นเพิมทุนเป็ นจํานวน 120 ล้ าน
บาทให้ แก่บริ ษัท โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ บริ ษัทฯ นําเงินจํานวนดังกล่าวไปชําระคืนให้ แก่เจ้ าหนีตามแผนฟื นฟู
กิจการฉบับล่าสุด
 24 มีนาคม 2558 บริ ษัทฯ ได้ ชําระเงินคืนให้ แก่เจ้ าหนีตามแผนฟื นฟูกิจการฉบับล่าสุดเรี ยบร้ อยแล้ ว
 25 มีนาคม 2558 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนิ นการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชํ าระแล้ วต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ โดยระบุชือผู้ลงทุนใหม่เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว
 22 มิถนุ ายน 2558 ศาลมีคําสังให้ ยกเลิกการฟื นฟูกิจการของบริ ษัท
 2 มิถนุ ายน 2558 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิการหยุดดําเนินกิจการ และพิจารณา
เข้ าลงทุนในธุรกิจใหม่ทีสามารถสร้ างเสถียรภาพให้ กบั บริ ษัท
 28 ตุลาคม 2558 ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 2/2558 ได้ มีมติอนุมตั ิการเปลียนแปลงชือ
บริ ษัทจากเดิม “บริ ษัท เซอร์ คิทอีเ ลคโทรนิ คส์ อิน ดัสตรี ส์” จํ ากัด (มหาชน) เป็ น “บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)” และ เปลียนแปลงธุรกิจเป็ นประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ
และบริ การติดตามหนีสินพร้ อมทําการเปลียนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ทําการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ
และข้ อบังคับของบริ ษัทตามการอนุมตั ิตามการอนุมตั ิดงั กล่าว
 30 ตุลาคม 2558 บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลียนชือบริ ษัทเป็ นบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) แล้ ว และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยได้ ดําเนินการเปลียนชือบริ ษัทเป็ นบริ ษัท
เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และเปลียนชือย่อหลักทรั พย์ ใหม่จาก “CIRKIT” เป็ น“VI” โดยมีผล
นับตังแต่ 10 พฤศจิกายน 2558 นอกจากนี บริ ษัทได้ ทําการจดทะเบียนเปลียนแปลงทีตังสํานักงานใหญ่ของ
บริ ษัท จากเลขที 45 หมู่ 12 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลธนู อําเภออุทยั จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย เป็ น
เลขที 83 ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
 2 พฤศจิกายน 2558 บริ ษัทเริ มดําเนินธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนีสิน
ให้ กบั ลูกค้ าสถาบัน
 เดือนมกราคม 2559 บริ ษัทได้ จดทะเบียนจัดตังบริ ษัทย่อยชือบริ ษัท วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด
(“VIC”) ซึงเป็ นบริ ษัท ทีมีวตั ถุประสงค์จะลงทุนในธุรกิจบริ หารสินทรัพย์
 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 VIC ได้ เข้ าซือหุ้นในบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์รีจินอล จํากัด (“RAM”) คิด
เป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นทังหมด
20

รายงานประจําปี 2558

 นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริ ษัทฯ ได้ ทําการเปิ ดบริ ษัทย่อยเพือรองรับการขยายตัวของบริ ษัท และเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน
โดยเมือวันที 11มกราคม 2559 บริ ษัทได้ จดั ตังบริ ษัท วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด(“VIC”) เป็ นบริ ษัทย่อยเพือลงทุน
ในธุรกิจบริ หารสินทรัพย์ และธุรกิจด้ านการเงิน และเมือวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559 VIC ได้ เข้ าซือหุ้นในบริ ษัท
บริ หารสินทรัพย์รีจินอล จํากัด (“RAM”) คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นทังหมด
โดยสรุ ปข้ อมูลสําคัญของบริ ษัท ณ วันที 11 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี
VI
100%
VIC
RAM

100%

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอชัน จํากัด (มหาชน) (“VI”)
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว:
174.28 ล้ านบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
ดําเนินธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนีสินให้ กบั ลูกค้ า
สถาบันรวมถึงลงทุนในบริ ษัทย่อย
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท: ถือหุ้นร้ อยละ 100 ในบริ ษัท วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด(“VIC”) ซึงเป็ นบริ ษัท
ทีมีวตั ถุประสงค์จะลงทุนในธุรกิจบริ หารสินทรั พย์ การรับซือหรื อรั บโอน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หนีสิน หรื อรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องของบริ ษัทบริ หาร
สินทรั พย์ สถาบันการเงินหรื อนิติบุคคลอืนทังในและต่างประเทศ และ
ธุรกิจการให้ สินเชือ และสินเชือเช่าซือ และรวมถึงธุรกิจอืนทีเกียวข้ องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท โดยมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 30 ล้ านบาท
บริษัท วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด (“VIC”)
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว:
30 ล้ านบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริ ษัทอืน (holding company)โดยมีวตั ถุประสงค์
จะลงทุน ในธุ รกิ จ บริ หารสินทรั พย์ การรั บซือหรื อ รั บ โอนสินทรั พย์ ด้อ ย
คุณ ภาพ หนี สิ น หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ องของบริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
สถาบันการเงินหรื อนิติบุคคลอืนทังในและต่างประเทศ และธุรกิจการให้
สินเชือ และสินเชือเช่าซือ และรวมถึงธุรกิจอืนทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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บริษัท บริหารสินทรั พย์ รีจนิ อล จํากัด (“RAM”)
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว:
25 ล้ านบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
ประกอบธุรกิจบริ หารสินทรั พย์ ภายใต้ ใบทะเบียนอนุญาตบริ ษัทบริ หาร
สินทรัพย์ ฉบับที 006/2551 ซึงออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเมือวันที
10 พฤศจิ กายน 2551 กล่าวคือ การรั บ ซือและรั บโอนสิ นทรั พย์ ด้อ ย
คุณภาพของสถาบันการเงิน รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรั พย์ นัน
เพื อนํ ามาบริ ห ารหรื อ จํ าหน่ ายจ่ ายโอนต่อ ไป และทํ ากิ จ การทังปวงที
เกี ยวข้ องกั บ กิ จการที กล่ า วมาข้ างต้ น ตามที รั ฐมนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

จากมติคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมัติการหยุดดําเนิ นธุรกิจผลิตและและจําหน่ายชิ นส่วนอีเลค
ทรอนิคส์ เมือวันที 2 มิถุนายน 2558 และทีประชุมผู้ถือหุ้น ได้ มีมติให้ ดําเนินธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและ
บริ การติดตามหนี และได้ ดําเนินการการตังแต่วนั ที 2 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้ นมา ทําให้ โครงสร้ างรายได้ ของ
บริ ษัทฯในปี 2558 แบ่งเป็ น 2 ช่วง คือช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม เป็ นรายได้ จากธุรกิจผลิตและและจําหน่าย
ชินส่วนอีเลคทรอนิคส์ และช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม เป็ นรายได้ จากธุรกิจหนีด้ อยคุณภาพและบริ การ
ติดตามหนี ซึงสามารถสรุ ปรายได้ ในระยะ 3 ปี ทีผ่านมามีดงั นี
โครงสร้ างรายได้ ธุรกิจผลิตและและจําหน่ ายชินส่ วนอีเลคทรอนิคส์
ผลิตภัณฑ์
1. แผงวงจรไฟฟ้า (Plastic IC)
1.1 Surface Mount
1.2 Through hole Mount
1.3 Visual Ins.
1.4 อืนๆ
รวม
2.PCBA
2.1 PCBA
รวม
รวมทังสิน

2558
ล้ านบาท
%

2557
ล้ านบาท
%

2556
ล้ านบาท
%

35.84
0
2.09
15.30
53.23

67.33
0
3.93
28.74
100.00

66.85
0.35
2.67
14.55
84.42

79.19
0.41
3.16
17.24
100.00

42.07
0.41
2.24
12.04
56.76

74.12
0.72
3.95
21.21
100.00

0
0
53.23

0
0
100.00

0
0
84.42

0
0
100.00

0
0
56.76

0
0
100.00

โครงสร้ างรายได้ ธุรกิจบริหารหนีด้ อยคุณภาพและบริการติดตามหนีสิน
ผลิตภัณฑ์
รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพ
รายได้ จากการบริ การติดตามหนีสิน
รวมทังสิน

2558
ล้ านบาท %

2557
2556
ล้ านบาท % ล้ านบาท %
7.03 59.78
4.73 40.22
11.76 100.00
-

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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 ธุรกิจผลิตและและจําหน่ ายชินส่ วนอีเลคทรอนิคส์ (มกราคม – ตุลาคม 2558) บริ ษัท เซอร์ คิท
อีเลคโทรนิคส์อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับจ้ างผลิตส่งออกและทดสอบชินส่วนอีเลคทรอนิกส์ประเภท
แผงวงจรไฟฟ้า ( Integrated Circuit หรื อ IC ) และ PCBA (Printed Circuit) ซึงเป็ นส่วนประกอบทีสําคัญของ
ผลิตภัณฑ์เครื องใช้ ไฟฟ้าและอีเลคทรอนิกส์ เช่น เครื องมือสือสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในรถยนต์ เป็ นต้ น หลัง
เหตุการณ์วิกฤติอทุ กภัย บริ ษัท ได้ ยกเลิกสายงานการผลิต PCBA ปั จจุบนั บริ ษัทฯ รับจ้ างผลิตแผงวงจรไฟฟ้า
เป็ นหลัก โดยแบ่งการดําเนินธุรกิจได้ ดงั นี
ผลิตภัณฑ์
การดําเนินธุรกิจ
แผงวงจรไฟฟ้า
ผลิต รับจ้ างผลิต และทดสอบ
ผลิต หมายถึง บริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั หาวัตถุดิบทังหมดทีใช้ สําหรับการผลิต
รับจ้ างผลิต หมายถึง ลูกค้ าเป็ นผู้จดั หาวัตถุดิบหลักทีใช้ ในการผลิต
ทดสอบ หมายถึง การทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเครื องจักรก่อนนําส่งให้ ลกู ค้ า
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ไม่ได้ ขนอยู
ึ ่กบั ผลของฤดูกาลแต่อย่างใด และการจําหน่ายของบริ ษัทฯ จะเป็ น
การส่งออกทังหมด โดยลูกค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นลูกค้ าในอเมริ กา ร้ อยละ 65, ยุโรป ร้ อยละ 12, เอเชีย ร้ อยละ 22
และผลิตภัณฑ์ถูกนําไปใช้ เป็ นชินส่วนประกอบในอุตสาหกรรมสือสารโทรคมนาคม, อุตสาหกรรมรถยนต์, ใน
ผลิตภัฑ์ไฟฟ้าและอีเลคโทรนิคส์, อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
แผงวงจรไฟฟ้า หรื อ IC
การผลิต ของบริ ษัท จะเป็ นการนํ าวงจรไฟฟ้า(Die)ซึงเป็ นชิ นส่วนเล็ก ๆขนาดย่อๆหลายวงจร
รวมกัน มาประกอบ(Packaging ) เป็ น IC ซึงมีคณ
ุ สมบัติเป็ นสารกึงตัวนํา ( Semi-Conductor ) มีนําหนักเบา
เป็ นตัว นํ า ไฟฟ้ าเพื อให้ ว งจรการทํ า งานของเครื องใช้ ไ ฟฟ้ าและอี เ ลคทรอนิ ค ส์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใช้ เ ป็ น
ส่วนประกอบ ทีสําคัญตังแต่ อุปกรณ์ พืนฐาน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงอุปกรณ์ ทีต้ องใช้
เทคโนโลยีสงู เช่น อุปกรณ์ที ใช้ ในการสือสารโทรคมนาคมแผงวงจรไฟฟ้าแต่ละ ชนิด จะมีลกั ษณะการทํางาน
ทีแตกต่างกัน ตามโครงสร้ างการออกแบบของวงจรไฟฟ้าหรื ออุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์นนั ๆ
ปั จ จุ บัน บริ ษั ท ฯผลิ ต แผงวงจรไฟฟ้ าชนิ ด PLASTIC เพี ย งชนิ ด เดี ย ว ซึงทํ า จากโพลิ เ มอร์
(Polymer) นํ าไปใช้ ในอุปกรณ์ เชิ งพาณิ ชย์ สําหรั บการอุปโภค บริ โภค เช่น เครื องมือสือสาร โทรศัพ ท์
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น ลักษณะของแผงวงจรไฟฟ้า (IC Package) จะแตกต่างกันตามเทคโนโลยีทีใช้ ในการผลิต
ซึงปั จจุบนั มี 2 แบบคือ
1. เทคโนโลยีแบบ Through-Hole Mount ลักษณะขาของ IC จะตังฉากกับ Package
เพือเสียบลงไปในรู ของแผ่นพิมพ์ วงจรไฟฟ้า (Printed Circuit Board - PCB) ได้ แล้ วยึดด้ วยตะกัวหลอม
ละลาย ซึงวิธีนีเปลืองทังวัสดุและ แรงงาน อีกทัง IC ทีผลิตได้ จะมีขนาดใหญ่กว่า หนากว่า และระยะห่าง
ของขาจะมากกว่าเทคโนโลยี แบบ Surface Mount แผงวงจรไฟฟ้าแบบ Through-Hole Mount ชนิ ด
Plastic ทีสําคัญทีบริ ษัทฯ ผลิตได้ แก่ P-DIP ซึงใช้ ในอุปกรณ์ อีเลคทรอนิกส์ เพือการอุปโภคบริ โภค เช่น
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
24
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2.
เทคโนโลยีแบบSurfaceMount เป็ นการพัฒนาเทคโนโลยีในการประกอบแผงวงจรไฟฟ้า
จากการเสียบทะลุเข้ าไปใน PCB เป็ นการยึดติดบนผิวหน้ าด้ วยตะกัวหลอมละลาย ซึงช่วยประหยัดพืนทีและ
ต้ นทุนในการผลิตมากกว่า เทคโนโลยีแบบ Through-Hole Mount อีกทังยังมีขนาดเล็กกว่าทําให้ สามารถ
นําไปประกอบในอุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์ ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ Note Book แนวโน้ ม
ความต้ องการของแผงวงจรไฟฟ้า ประเภทนีจะสูงขึนเนืองจากอุปกรณ์ อีเลคทรอนิกส์มีขนาดเล็กลง บริ ษัทฯจึง
เน้ นการผลิต IC แบบ Surface Mount มากขึน
ความแตกต่างของการใช้ เทคโนโลยีในการผลิตแบบ Surface Mount และ Through-Hole Mount
1.ลักษณะผลิตภัณฑ์
2. วัตถุดิบทีใช้
3. ขันตอนการผลิต
4.เทคโนโลยีการผลิต

5.ลักษณะการใช้ งาน

Surface Mount

Through-Hole Mount

ขนาดเล็กและบางกว่าระยะห่างของ
ขาน้ อยกว่าแบบ Through-Hole Mount
เหมื อ นกัน แต่ ป ริ ม าณการใช้ ต่ อ หน่ ว ยจะ
น้ อยกว่าแบบ Through-Hole Mount
เหมือนกันทุกขันตอน
ใช้ แม่พิมพ์หล่อสําหรับการเคลือบพลาสติก
ปิ ดวงจรและแม่พิมพ์ ขึนรู ป สําหรั บการพับ
ขาต่างจากแบบ Through-Hole Mount
ใช้ ติดบนผิวของ Printed Circuit Board
ส่วนใหญ่จะใช้ ในอุปกรณ์ไฟฟ้ าและ
อีเลคทรอนิกส์ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่และหนากว่าระยะห่าง
ของขา มากกว่า แบบ Surface Mount
เหมือนกันแต่ปริ มาณการใช้ ตอ่ หน่วย
จะมากกว่าแบบ Surface Mount
เหมือนกันทุกขันตอน
ใช้ แม่พิมพ์หล่อสําหรับการเคลือบ
พลาสติกปิ ดวงจรและแม่พิมพ์ขึนรู ปสําหรับ
การพับขาต่างจากแบบ SurfaceMount
ใช้ เสียบลงไปในรูของ Printed Circuit
Boardส่วนใหญ่จะใช้ ในอุปกรณ์ ไฟฟ้ าและ
อีเลคทรอนิกส์ขนาดใหญ่

สิทธิประโยชน์ ทได้
ี รับการส่ งเสริมการลงทุน แยกตามบัตรส่ งเสริม
ผลิตภัณฑ์

เลขที 2118(1)/2556
เลขที 1560/ร./2552
เลขที 1305/อ./2547
Integrated Circuit, COB Integrated Circuit, COB และ แผงวงจรอีเลคทรอนิคส์และ
300 ล้ านชิน
Testing 600 ล้ านชิน
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ อ เ นื อ ง 9
Integrated Circuit for Test
ล้ านชิน
100 ล้ านชิน
Die Sales 100 ล้ านชิน

สิทธิประโยชน์
- อ า ก ร ข า เ ข้ า ต า ม ที ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
เครื องจักร
พิจารณาอนุมตั ิ ตลอดเวลาที
ได้ รับการส่งเสริ ม
- ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ ได้ รับยกเว้ นสําหรับกําไรสุทธิ
บุคคล
ทีได้ จากการประกอบกิจการที
ไ ด้ รั บ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม มี
กําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที

ตามที คณะกรรมการพิ จ ารณา
อนุ มัติ ตลอดเวลาที ได้ รั บ การ
ส่งเสริ ม
-

ต า ม ที ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาอนุมัติตลอดเวลา
ทีได้ รับการส่งเสริ ม
-
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เลขที 2118(1)/2556
เริ มมีรายได้ จากการประกอบ
กิจการนัน

เลขที 1560/ร./2552

- ผ ล ข า ด ทุ น ได้ รับอนุญาตให้ นําผลขาดทุน
ประจําปี
ประจํ า ปี ทีเกิ ด ขึนในระหว่า ง
เวลาไปหักออกจากกําไรสุทธิ
ทีเกิ ด ขึนภายหลัง ระยะเวลา
ได้ รั บ ยกเว้ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ
บุคคลมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5
ปี
- เงินปั นผล
ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนําเงินปั น
ผลจากกิจการไปรวมคํานวณ
เพื อเสี ย ภาษี เงิ น ได้ ตลอด
ระยะเวลาทีได้ รับการส่งเสริ ม
ได้ รั บ ยกเว้ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ
บุคคล
- อ า ก ร ข า เ ข้ า ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าเพื อ ยกเว้ น 28 ก.พ. 55- 27 ก.พ. 57
วั ต ถุ ดิ บ นํ า เ ข้ า ใช้ ในการผลิตเพือการส่งออก ต่ออายุได้ ครังละ 2 ปี
และวัสดุจําเป็ นที เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั
นํ า เ ข้ า จ า ก นําเข้ าครังแรก
ต่างประเทศ
- ภาษี มูล ค่า เพิ ม
วัต ถุดิ บที ผลิตใน
ประเทศ
- อากรขาเข้ าของ ได้ รับยกเว้ นเป็ นระยะเวลา 1
นํ า เ ข้ า เ พื อ ปี นับแต่วนั นําเข้ าครังแรก
ส่งกลับออกไป
- อากรขาออก
สําหรับผลิตภัณฑ์
ทีส่งออก
- เ งิ น ไ ด้ พึ ง
ประเมิน
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เลขที 1305/อ./2547

-

-

ยกเว้ นตลอดระยะเวลาที
ได้ รับการส่งสริ ม

-

ยกเว้ นตลอดระยะเวลาที
ได้ รับการส่งสริ ม
ยกเว้ นตลอดระยะเวลาที
ได้ รับการส่งสริ ม

ซึงบริ ษัทฯได้ หยุดดําเนินธุรกิจผลิตและและจําหน่ายชินส่วนอีเลคทรอนิคส์ ตังแต่เดือนมิถุนายน 2558
เป็ นต้ นมา โดยมี ส าเหตุ ห ลั ก มาจากการเผชิ ญ กั บ การแข่ ง ขั น ที แข็ ง แกร่ ง ในตลาดต่ า งประเทศ และ
ความต้ องการเครื องใช้ ไฟฟ้าลดลง
 ธุรกิจบริหารหนีด้ อยคุณภาพและบริการติดตามหนีสิน (พฤศจิกายน –ธันวาคม 2558)
ธุรกิจบริหารหนีด้ อยคุณภาพ
บริ ษัทดําเนินธุรกิจรับบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ โดยทําการซือหนีด้ อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรื อ
บริ ษัทต่างๆทีมีนโยบายขายหนีด้ อยคุณภาพ สําหรับในส่วนของสถาบันการเงินจะใช้ วิธีการประมูลขายหนี ซึง
บริ ษัทจะทําการศึกษาข้ อมูลหนีด้ อยคุณภาพในพอร์ ตหนีทีเปิ ดประมูล เช่น ประเภทหนี และระยะเวลาค้ าง
ชําระ เป็ นต้ น เพือทําการวิเคราะห์โอกาสในการได้ รับชําระหนีและเสนอราคาประมูลซือ โดยจะกําหนดเป็ น
อัตราส่วนจากมูลหนีเต็ม หรื อ ขึนอยู่กบั ข้ อกําหนดของผู้ขาย หากบริ ษัทฯเป็ นผู้ชนะการประมูล ก็จะสามารถ
เข้ าไปตรวจสอบรายละเอียดของหนี เช่น สัญญาเงินกู้ อายุหนี และข้ อมูลลูกหนี เป็ นต้ น เพือสรุ ปรายการลูกหนี
ทังหมดทีจะรับโอน และเริ มกระบวนการติดตามเร่ งรัดหนีเพือให้ ได้ ตามเป้าหมายทีวางไว้
การดําเนินธุรกิ จบริ หารปรั บปรุ งหนีด้ อยคุณภาพ เป็ นผลจากการทีสถาบันการเงินมีนโยบายที จะลด
สัดส่วนหนีด้ อยคุณภาพและลดต้ นทุนในการติดตามหนี จึงมีนโยบายจําหน่ายหนีด้ อยคุณภาพดังกล่าวออก
จากบัญชี โดยสถาบันการเงินจะเปิ ดให้ บริ ษัททีเชียวชาญในการติดตามหนีมาประมูลซือหนีด้ อยคุณภาพใน
ราคาทีมีสว่ นลดจากมูลหนีเต็ม ซึงผู้ประมูลจะมีภาระในการบริ หารและรับความเสียงจากการติดตามเรี ยกเก็บ
หนีทีประมูลได้ ทังนี บริ ษัทจะเข้ าประมูลซือหนีเฉพาะที มีความเชียวชาญในการติดตามเร่ งรัดหนีเท่านัน โดย
จะเทียบเคียงข้ อมูลของหนีทีจะประมูลซือกับข้ อมูลวิเคราะห์การจัดเก็บหนีทีบริ ษัท เคยให้ บริ การติดตามเร่ งรัด
หนีซึงมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน เพือประมาณอัตราความสําเร็ จในการติดตาม/จัดเก็บหนี(Success Rate) และ
ค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บหนี ตลอดระยะเวลาที คาดว่าจะเก็บหนีได้ ตามเป้าหมายประกอบกับพิจารณาอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนทีบริ ษัทต้ องการ เพือประเมินและกําหนดราคาประมูลซือหนี
ด้ านการบริ หารและการติดตามหนี บริ ษัทจัดทําประมาณการการจัดเก็บหนีเป็ นรายเดือน และติดตาม
เปรี ยบเทียบการจัดเก็บหนีจริ งกับประมาณการ หากจัดเก็บหนีได้ ตํากว่าประมาณการ บริ ษัทมีมาตรการใน
การเพิมการติดตามหนี การตังสํารอง รวมถึงการปรับประมาณการการจัดเก็บหนีให้ เหมาะสมตามนโยบายของ
บริ ษัทและสอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ธุรกิจให้ บริการติดตามหนีสิน
บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนีในส่วนทีเป็ นหนีด้ อยคุณภาพ ทีเจ้ าหนีไม่ประสงค์จะติดตามเอง
หรื อ ไม่สามารถติดตามได้ เนืองจากมีรายได้ ไม่ค้ มุ กับต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการติดตาม รวมถึงต้ องใช้ ความ
เชี ยวชาญในการดําเนิ นการพอสมควร หนี ที ให้ บริ การติดตามอยู่ในปั จจุบันมีหลายประเภท เช่น หนี กลุ่ม
สินเชือส่วนบุคคล หนีเช่าซือรถยนต์ หนีเช่าซือเครื องจักรกลการเกษตร หนีกลุ่มผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนที
เป็ นต้ น โดยผู้ว่าจ้ างจะส่งรายชือและข้ อมูลลูกหนีมาให้ บริ ษัทจะทําการค้ นหาข้ อมูล ตรวจสอบ ติดตามตัว
ลูกหนี และทําการเจรจาต่อรองให้ ลกู หนีชําระหนีภายใต้ กรอบเงือนไขทีบริ ษัทได้ รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้ าง โดย
ใช้ วิธีการติดตามเร่ งรั ดหนีทางโทรศัพท์ (Phone Collection) ทังนี บริ ษัทจะได้ รับค่าบริ การติดตามหนีจาก
ผู้วา่ จ้ างคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละของมูลหนีที สามารถติดตามและตกลงให้ ลกู หนีมาชําระหนีได้
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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ทังนี ระยะเวลาในการติดตามหนีแต่ละพอร์ ตหนี จะมีระยะประมาณคราวละ 6-9 เดือนขึนอยู่กบั ชนิด
ของหนี เมือครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาว่าจ้ าง บริ ษัทจะหยุดการติดตามหนีและทําการจัดส่งข้ อมูล
ลูกหนีรายทีไม่สามารถติดตามได้ คืนให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง สําหรับลูกหนีทีติดตามหนีได้ และอยู่ในขันตอนการผ่อน
ชําระหนี บริ ษัทจะสามารถขยายเวลาในการดําเนินการเก็บหนีรายดังกล่าวออกไปได้
รายได้ คา่ บริ การติดตามหนี บริ ษัทจะได้ รับในลักษณะส่วนแบ่งผลผลประโยชน์ จากจํานวนเงินทีจัดเก็บ
ได้ จากลูกหนี (Commission) ซึงรายได้ ดงั กล่าวจะขึนกับอัตราความสําเร็ จในการติดตามหนี (Success Rate)
และอัตราค่าบริ การติดตามหนี(Commission Rate) ทีตกลงไว้ กบั ผู้วา่ จ้ าง ซึงสรุ ปวิธีคํานวณได้ ดงั นี
รายได้ คา่ บริ การติดตามหนี

= มูลหนีทีติดตาม X อัตราความสําเร็ จในการติดตามหนี X อัตราค่าบริ การ
ติดตามหนี
= เงินสดทีเก็บได้ X อัตราค่าบริ การติดตามหนี

ทังนี หนีแต่ละประเภทจะมีอตั ราความสําเร็ จในการติดตามหนีและอัตราค่าบริ การติดตามหนี
แตกต่างกัน เช่น หนีค้ างชําระเป็ นเวลานานจะมีโอกาสติดตามชําระหนีได้ ยากจึงมีอตั ราความสําเร็ จในการ
ติดตามหนีตําแต่ก็มีอตั ราค่าบริ การติดตามหนีทีสูง ทังนีบริ ษัทฯ มีอตั ราความสําเร็ จในการติดตามหนีประมาณ
ร้ อยละ 5 - 30 ของยอดมูลหนีทีติดตาม และอัตราค่าบริ การติดตามหนีเฉลียอยู่ทีประมาณร้ อยละ 5 - 15 ของ
จํานวนเงินทีจัดเก็บได้ หากไม่สามารถติดตามและจัดเก็บหนีดังกล่าวได้ บริ ษัทจะเรี ยกเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายใน
การติดตามหนี เช่น ค่าโทรศัพท์ติดตามค่าดําเนินการติดตามภาคสนาม ค่าคัดสําเนาเอกสาร เป็ นต้ น

 การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีสําคัญ
(ก) ธุรกิจผลิตและและจําหน่ ายชินส่ วนอีเลคทรอนิคส์ (มกราคม – ตุลาคม 2558)
กลยุทธ์ ทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดของบริ ษัทฯ มีดงั นี
1. ผลิตภัณฑ์
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เนืองจากคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสินใจ
ของลูกค้ าบริ ษัทจึงให้ ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้ าเป็ นอย่างมาก โดยได้ นําระบบการพัฒนาคุณภาพที
เรี ยกว่า Total Quality Improvement Process ( TQIP ) มาช่วยในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือง ทัง
ระบบการผลิ ต และระบบงานอื นๆ ในทุ ก ส่ว นของ องค์ ก รทํ าให้ ส ามารถทราบความผิ ด ปกติ ที เกิ ด ขึ นใน
กระบวนการผลิตได้ ทนั ที การเน้ นการผลิตทีมีคณ
ุ ภาพ จึงทําให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯได้ รับการรับรองคุณภาพ
ISO/TS16949 ซึงจะทําให้ ลกู ค้ าเกิดความมันใจในคุณภาพของสินค้ า หลังเหตุการณ์ วิกฤติอทุ กภัย บริ ษัทฯ
ไม่ได้ ตอ่ ใบรับรองคุณภาพ ISO/TS 16949 แต่บริ ษัทได้ ยืนขอใบรับรอง ISO 9001 กับสถาบัน บีวีคิวไอ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บริ ษัทฯมีนโยบายทีจะผลิตสินค้ าให้ ครบวงจร และมี
ผลิตภัณฑ์ หลากหลายชนิดตามความต้ องการหรื อ คําสังซือทีเป็ นลักษณะเฉพาะของลูกค้ าซึงเป็ นการดึงดูด
ลูกค้ าทังเก่าและใหม่ได้ เป็ นอย่างดีเนืองจากลูกค้ าไม่จําเป็ นต้ องไปหา จากแหล่งผลิตอืน หากผลิตภัณฑ์ นัน
ต้ องการเครื องจักรเฉพาะในการผลิต บริ ษัทฯ จะเน้ นให้ ลูกค้ าส่งเครื องจักรมาให้ บริ ษัทฯเพือใช้ ในการผลิต
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เพือให้ เกิดความผูกพัน และมีปริ มาณการสังซือทีต่อเนือง ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้ หลากหลาย
ชนิดยังเป็ นการกระจายความเสียงของธุรกิจ เนืองจากมีอุตสาหกรรมขันปลายหลายอุตสาหกรรมมารองรั บ
เช่น อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ สือสารโทรคมนาคมรถยนต์ซึงหากความต้ องการของอุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึงลดน้ อยลงไปก็ยงั มีความต้ องการของ อุตสาหกรรมอืนทดแทน
การบริ การทดสอบผลิตภัณฑ์ (Final Test) บริ ษัทฯมีบริ การทดสอบแผงวงจรไฟฟ้าหลาย
ชนิดด้ วยเครื องจักรก่อนทีลูกค้ าจะนําไปใช้ งาน และมีนโยบายขยายการทดสอบผลิตภัณฑ์ทีบริ ษัทฯผลิตให้
มากขึนเพือรองรับความต้ องการของลูกค้ า
2.

การตลาดและการส่ งเสริมการจําหน่ าย
นอกจากนโยบายการให้ ความสําคัญทางคุณภาพของสินค้ าแล้ ว บริ ษัทฯ ยังเน้ นทางด้ าน
การให้ บริ การทีดีแก่ลูกค้ าอย่างสมําเสมอและต่อเนือง เพือให้ ลกู ค้ าเกิดความไว้ วางใจ นอกจากนียังได้ มีการ
กําหนดกลุ่มเป้าหมายและพยายามเข้ าถึง ลูกค้ าเหล่านัน เพือเพิ มยอดขายของบริ ษัทฯ อีกทังพยายามให้
ลูกค้ าส่งเครื องจักร (Consigned Euipment) เข้ ามาเพือใช้ ใน การผลิตมากขึน
บริ ษัทฯ ยังเน้ นการส่งมอบสินค้ าตรงตามกําหนด เนืองจากลูกค้ าบางส่วนจะนําสินค้ าไป
จําหน่ายต่อและบางส่วนนําไปเป็ นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ขันปลาย ซึงหากเกิดความล่าช้ าแล้ วย่อมเกิด
ความเสียหายแก่ลูกค้ าได้ กรณี ทีลูกค้ าซือสินค้ าของบริ ษัทฯ เพือขายต่อให้ ลูกค้ าปลายทางนัน บริ ษัทฯ ยังมี
บริ การส่งตรงถึงลูกค้ าปลายทางตามความต้ องการเพือเป็ นการช่วยประหยัดเวลาและต้ นทุนค่าขนส่ง และ
บริ ษัทฯได้ ทําการรวบรวมประวัติลูก ค้ าแต่ละรายเพื อให้ ทราบถึงความต้ องการของลูกค้ านัน ๆ นอกจากนี
บริ ษัทฯ ยังมีนโยบายทีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมกับลูกค้ า เพือให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ ทีมีคุณสมบัติเฉพาะ เป็ นการ
สร้ างสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกค้ า
3.

การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจการประกอบแผงวงจรไฟฟ้ามานานกว่า 20 ปี การจําหน่าย เป็ น
การจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าทีอยู่ในอเมริ กา 65% ประมาณ ยุโรป 12% และ เอเซีย 23% ซึงลูกค้ าของบริ ษัทฯ จะ
มีการประมาณการความต้ องการสังซือมายังบริ ษัทฯล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 เดือน เพือให้ ทางบริ ษัทฯ จัดเตรี ยม
วัตถุดิบ และสิงจําเป็ นในการผลิตให้ พร้ อมทีจะผลิตตามคําสังซือ โดยมีค่าบวก/ลบ ไม่เกิน 10% ของประมาณ
การทีลูกค้ าได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ
ลู ก ค้ าของบริ ษั ท ฯ ดั ง กล่ า วข้ างต้ นส่ ว นใหญ่ จ ะทํ า ธุ ร กิ จ กั บ ทางบริ ษั ท ฯมานานมี
ความสัมพันธ์ทีดีตอ่ กันมาโดยตลอด ส่วนลูกค้ าใหม่ ทีเข้ ามามีธุรกิจกับทางบริ ษัทฯ มักมาจากลูกค้ าของบริ ษัท
ผู้ทีใช้ สินค้ าของบริ ษัทฯ (ผู้ทีซือสินค้ าจากลูกค้ าของบริ ษัทฯ) และผู้ทีมีธุรกิจร่ วมกับลูกค้ าของบริ ษัท
4.

ลักษณะของลูกค้ า
ลูก ค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัท ผู้ผ ลิ ต อุปกรณ์ อี เ ลคทรอนิ ก ส์ ที มีชื อเสี ยงของโลกทังใน
สหรัฐอเมริ กา ยุโรป และเอเชียโดยจะมีทงกลุ
ั ่มทีนําผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ไปเป็ นส่วนประกอบในการผลิต
สินค้ าของตนเอง ซึงใช้ แผงวงจรไฟฟ้าของบริ ษัทฯ ประกอบอยู่ในผลิตภัณ ฑ์ Mobile Phone, Computer
Accessory, Home Equipment etc.
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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หลั ง เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤติ อุ ท กภั ย ส่ ง ผลกระทบต่ อ บริ ษั ท ฯ เป็ นอย่ า งมาก เนื องจาก
สายการผลิตทีอยู่ในอาคารโรงงานได้ รับความเสียหายเกือบทังหมด ซึงทําให้ บริ ษัทฯต้ องทําการบูรณะซ่อมแซม
อาคารโรงงาน โดยการฟื นฟูได้ แบ่งออกเป็ น 2 ระยะคือ
ระยะที 1 เป็ นการซ่อมแซมเพือให้ สามารถผลิตสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าทีไม่มีแหล่งผลิตรายอืน
และมีความต้ องการเร่ งด่วน
ระยะที 2 เป็ นการซ่อมแซมพืนทีทีเหลือทังหมด เพือให้ สามารถกลับมาดําเนินการผลิตได้
ตามปกติ และเป็ นไปตามแผนฟื นฟูกิจการ ทังนีได้ ดําเนินการบูรณะฟื นฟูเกียวกับการซ่อมแซมอาคาร ระบบ
สาธารณูปโภค และสังซือเครื องจักรเข้ ามาทําการผลิตเพิมขึนเรี ยบร้ อยแล้ ว เพือเป็ นไปตามความต้ องการของ
ตลาดและรองรับความต้ องการของลูกค้ าตามความเหมาะสม
5.

การแข่ งขันระหว่ างประเทศ
ส่วนแบ่งตลาดแผงวงจรไฟฟ้าของไทยในตลาดโลก มีสดั ส่วนทีน้ อยมากเมือเทียบกับส่วน
แบ่งตลาดของประเทศใน แถบเอเชีย อาทิเช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็ นต้ น ซึงภาวะการแข่งขันระหว่าง
ประเทศไม่รุนแรง เนืองจากลักษณะของอุตสาหกรรมทีแต่ละบริ ษัทมีฐานลูกค้ าทีต่างกัน และแผงวงจรไฟฟ้า
ทีผลิตก็มีความแตกต่างกันตามความต้ องการของลูกค้ า รวมทังลูกค้ าส่วนใหญ่จะมีข้อผูกพันระยะยาวกับ
ผู้ผลิตอีกทังมีการลงทุนในเครื องจักรทีใช้ ในการผลิตร่ วมกับผู้ผลิตด้ วย จึงทําให้ โอกาสทีจะเปลียนการซือจาก
ผู้ผลิตรายหนึง ไปสู่อีกรายหนึงเป็ นไปไม่ง่ายนัก ถ้ าจะพิจารณาถึงประเทศประเทศไทยถือได้ ว่ามีศกั ยภาพใน
ด้ านปั จจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรความรู้ โดยมีการพัฒนาลักษณะการผลิต
สินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ ทีมีความหลากหลายมากขึน และเมือวิเคราะห์ ทางด้ านภูมิศาสตร์ พบว่าประเทศไทยมี
ความได้ เปรี ยบในเชิงการค้ าในภูมิภาคอินโดจีน และมีศกั ยภาพในการเป็ นศูนย์กลาง
ของภูมิภาค จึงเป็ นปั จจัยทีมีอิทธิพลเชิงบวกในด้ านการขนส่ง ซึงอัตราการเติบโตของ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วแบบก้ าวกระโดด โดยส่งผล
ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ระบบเศรษฐกิจของประเทศทังทางตรงและทางอ้ อม คือ การจ้ างงานและการลงทุนทีเพิมขึน
แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังขาดศักยภาพในการแข่งขันด้ านนวัตกรรมหรื อความหลากหลายเชิงสร้ างสรรค์
เมือเปรี ยบเทียบกับประเทศอืน อีกทังมีต้นทุนค่าแรงทีเพิมสูงขึน ในขณะทีประเทศอืน ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน
กําลังเร่ งพัฒนาในทุก ๆ ด้ าน โดยเฉพาะทางด้ านการศึกษา เพือพัฒนาบุคคลากรให้ พร้ อมทีจะมารองรับ AEC
และ Global Trade และมีต้นทุนค่าแรงทีตํากว่า
6.

การแข่ งขันภายในประเทศ
สําหรับการแข่งขันระหว่างบริ ษัทฯกับผู้ผลิตแผงวงจรไฟฟ้าในประเทศจะเป็ นการแข่งขัน
กับกลุ่มผู้ผลิตแผงวงจรไฟฟ้าทีไม่มีบริ ษัทแม่ในต่างประเทศ ซึงจัดได้ ว่าเป็ นการแข่งขันทีไม่รุนแรงเนืองจาก
แผงวงจรไฟฟ้าทีแต่ละบริ ษัทผลิตนันมีความแตกต่างกันตามความต้ องการของลูกค้ า การแข่งขันโดยส่วนใหญ่
จะเป็ นเรื องการผลิตสินค้ าทีมีคุณภาพเป็ นที ยอมรั บของลูกค้ า ซึงบริ ษัทฯ มีพัฒนาการจนกระทังสินค้ าที
บริ ษัทฯ ผลิตเป็ นทียอมรับและเชือถือจากลูกค้ าทําให้ มีปริ มาณคําสังซืออย่างต่อเนืองและได้ มีการขยายกําลัง
การผลิตเสมอมาเพือให้ เพียงพอต่อความต้ องการทีเพิมขึน
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การเข้ ามาของผู้ผลิตรายใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรไฟฟ้าเป็ นไปค่อนข้ างยาก
เนืองจากต้ องใช้ เงินลงทุนทีค่อนข้ างสูง และใช้ แรงงานทีมีความชํานาญจํานวนมาก และจากการทีการผลิตต้ อง
อาศัย เทคโนโลยี ทีละเอียดอ่อนและทัน สมัย ผู้ประกอบการอาจต้ อ งร่ วมมือกับ บริ ษัท ที มีชื อเสีย งอยู่แ ล้ วใน
ต่างประเทศเพือถ่ายทอดเทคโนโลยี และเป็ นการสร้ างชือเสียงให้ เป็ นทียอมรับของตลาดโดยเร็ วมิฉะนันแล้ ว
จะต้ องใช้ เวลาในการสร้ างฐานลูกค้ านานพอควรเนืองจากกลุม่ ลูกค้ าจะไม่เปลียนผู้ผลิตง่ายนัก
(ข)

ธุรกิจบริหารหนีด้ อยคุณภาพและบริการติดตามหนีสิน (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558)
กลยุทธ์ ทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดของบริ ษัทฯ มีดงั นี
1. ผลิตภัณฑ์
ถึงแม้ ว่าผู้ประกอบหลายราย ทังผู้ประกอบการรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็กในกลุ่ม
สํานักงานกฎหมายต่างๆ มีโอกาสเกิดคูแ่ ข่งขันรายใหม่ได้ ไม่ยากนัก แต่ในปั จจุบนั ผู้ว่าจ้ างจะเน้ นคุณภาพและ
มาตรฐานในการติดตามหนี ทีไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของผู้วา่ จ้ าง มีบุคคลากรทีมีคณ
ุ ภาพ มี
ประสบการณ์ มีระบบการทํางานทีเป็ นมาตรฐาน รวมถึงวิธีทีใช้ ในการในการติดตามหนีเหมาะสมกับประเภท
หนี ที จะติดตาม และสามารถดําเนิ นการภายใต้ กรอบพระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนี ที เป็ นธรรม พ.ศ.
2558 ซึงจะบังคับให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจติดตามหนีทําการติดตังระบบอัดเสียงขณะสนทนากับลูกหนี ซึงส่งผลให้
บริ ษัทในธุรกิจต้ องสร้ างกระบวนการติดตามทีเป็ นมาตรฐาน เพือสร้ างความเชือมัน ซึงจําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุน
ด้ านระบบในระดับหนึง ทําให้ บริ ษัทฯมีความพร้ อมในด้ านการลงทุนมีความได้ เปรี ยบในธุรกิจ ด้ วยทีมบริ หาร
ของบริ ษัทฯมีประสบการณ์ในงานด้ านสํานักงานกฎหมายและงานด้ านการติดตามหนี มานานกว่า 20 ปี จึงทํา
ให้ มีความรู้ และความชํานาญในการบริ หารการจัดเก็บหนี สามารถเลือกใช้ วิธีการทีเหมาะสมกับประเภทหนี
และแต่ละพฤติกรรมของลูกหนีได้ อย่างเหมาะสม รวมถึงมีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทได้ มีการกําหนด
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงานให้ กบั ทีมงาน มีการจัดการฝึ กอบรมเพือเพิมความรู้ และทักษะให้ กบั ทีมงาน และมี
การทดสอบการปฏิ บัติงานอย่างสมําเสมอ เพื อให้ มันใจได้ ว่าผู้ปฏิ บัติงานปฏิ บัติได้ ตามมาตรฐานที บริ ษัท
กําหนด มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมในการติดตามหนี อีกทังบริ ษัทยังมีระบบการบันทึกเสียงสนทนา และได้ มีการ
พัฒนาซอฟแวร์ เข้ ามาช่วยในการบริ หารติดตามหนีให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด เมือเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอืนๆ ทียัง
ขาดในด้ านของประสบการณ์และเทคโนโลยีรองรับถือว่าบริ ษัทฯมีความได้ เปรี ยบค่อนข้ างมาก
2.

นโยบายการตลาด
บริ ษัทฯดําเนินธุรกิจให้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนีสิน (Debt Collection Service) และธุรกิจ
รับบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ (Non-Performing Loans Management) เพือให้ เจ้ าหนีได้ รับชําระหนีตามเงือนไข
และลูกหนีได้ รับการปรับปรุ งสถานะหนีสินจากหนีค้ างชําระให้ เป็ นหนีปกติหากปฏิบตั ิได้ ตามเงือนไขผ่อนปรนที
กําหนด โดยบริ ษัทฯมีนโยบายทางการตลาดคือเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเดิมและขยายไปยังลูกค้ าใหม่ สําหรั บ
ลูกค้ าเดิม บริ ษัทสร้ างสัมพันธ์ทีดีด้วยคุณภาพการบริ การ และผลงานทีส่งมอบ เพือให้ ลกู ค้ าพิจารณาใช้ บริ การ
ของบริ ษัทฯอย่างต่อเนือง สําหรับลูกค้ าใหม่ บริ ษัทจะดําเนินการติดต่อ และ Roadshow กับกลุ่มเป้าหมายต่าง
ๆ เช่น กลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มผู้ให้ บริ การสินเชือส่วนบุคคล กลุ่มผู้ให้ บริ การสินเชือเช่าซือ กลุ่มผู้ให้ บริ การ
สาธารณูปโภค กลุม่ ผู้ขายสินค้ าเงินผ่อน เป็ นต้ น เพือสร้ างโอกาสในการทําธุรกิจ
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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3.

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจให้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนีสิน และธุรกิจบริ หาร
หนีด้ อยคุณภาพ มีลกู ค้ ากลุม่ เป้าหมายเดียวกัน คือ กลุม่ สถาบันการเงิน กลุม่ ผู้ให้ บริ การสินเชือบุคคล กลุ่มผู้
ให้ บริ การสินเชือเช่าซือ และกลุ่มผู้ให้ บริ การสาธารณูปโภคต่างๆ เป็ นต้ น ซึงโดยส่วนใหญ่จะมีนโยบายทีจะ
ว่าจ้ างบริ ษัทภายนอกเป็ นผู้ติดตามหนี หรื อ มีการขายหนีให้ กับบริ ษัทภายนอกให้ เป็ นผู้รับไปบริ หารต่อ การ
ว่าจ้ างบริ ษัทภายนอกเป็ นผู้ติดตามการชําระหนี แม้ วา่ ผู้วา่ จ้ างจะเป็ นผู้รับต้ นทุนในการติดตาม และมีภาระต้ อง
ตังสํารองหนีด้ อยคุณภาพ แต่ก็มีโอกาสทีจะมีรายได้ เพิมหากสามารถเรี ยกเก็บหนีได้ มากกว่าสํารองทีตังไว้ และ
สามารถควบคุม หรื อ ลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายพนักงานในส่วนนีลงได้ นอกจากนีในส่วนของการขายหนีให้ กับ
บริ ษัทภายนอกเพือนําไปบริ หาร ผู้ขายจะได้ รับเงินจํานวนทีแน่นอนโดยไม่ต้องรั บความเสียงจากการติดตาม
เร่ งรัดหนี ในขณะทีผู้ซือหนีจะเป็ นผู้รับความเสียงดังกล่าวจากการลงทุนซือหนีและมีภาระต้ องตังสํารองการ
ด้ อยค่า ซึงโดยปกติราคาซือขายจะมีสว่ นลดจากมูลหนีเต็ม เพือให้ ผ้ ซู ือมีโอกาสในการทํากําไรคุ้มกับต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี
4.

การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัท ฯ มี ก ารแบ่ ง กลุ่ม พนัก งานที ทํ าหน้ าที ในการติ ด ตามหนี สํ าหรั บ ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก าร
ติดตามหนี และธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพอย่างชัดเจน โดยในธุรกิจให้ บริ การติดตามหนีพนักงานติดตามหนี
จะเจรจาให้ ลูกหนีมาชําระเงินผ่านช่องทางทีผู้ว่าจ้ างกําหนด สําหรั บธุรกิ จบริ หารหนีด้ อยคุณภาพลูกหนีจะ
สามารถชําระเงินตามจุดต่างๆทีบริ ษัทฯกําหนด
5.

สภาพการแข่ งขันและคู่แข่ งในอุตสาหกรรม

ถึงแม้ ว่าการแข่งขันในธุรกิ จให้ บริ การติดตามเร่ งรั ดหนี มีค่อนข้ างสูง เนืองจากมีบริ ษัท
จํานวนมากดําเนินธุรกิจดังกล่าวในอุตสาหกรรม โดยหากมุ่งเน้ นเพียงการเพิมอัตราการติดตามหนี ด้ วยการใช้
กระบวนการติดตามหนีทีไม่สุภาพ ก้ าวร้ าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของบริ ษัทผู้ว่าจ้ างและบริ ษัทที
ติดตามเร่ งรั ดหนีด้ วยในระยะหลังผู้ว่าจ้ างจึงเริ มให้ ความสําคัญกับกระบวนการติดตามหนี โดยจะพิจารณา
ว่าจ้ างจากบริ ษัททีมีความพร้ อมของบุคลากร ระบบการทํางานมีมาตรฐานมีประสบการณ์ และผลงานในการ
ติดตามหนี รวมถึงวิธีทีใช้ ในการในการติดตามหนีเหมาะสมกับประเภทหนีทีจะติดตาม เป็ นต้ น อีกทัง การออก
พระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนีทีเป็ นธรรม ซึงจะบังคับให้ ผ้ ูประกอบธุรกิจติดตามหนีทําการติดตังระบบ
อัด เสี ย งขณะสนทนากับ ลูก หนี ซึงคาดว่ าจะส่ง ผลให้ บ ริ ษัท ในธุ ร กิ จ ต้ อ งสร้ างกระบวนการติ ด ตามที เป็ น
มาตรฐาน เพือสร้ างความเชือมัน และส่งผลต่อการสร้ างฐานลูกค้ าทีกว้ างและมันคงขึน ซึงจําเป็ นต้ องใช้ เงิน
ลงทุนระดับหนึง เมือประกอบกับแนวโน้ มที ผู้ว่าจ้ างมีการขายหนีด้ อยคุณภาพออกมามากขึน เพือลดความ
เสียงจากการเร่ งรั ดหนีต่อภาพลักษณ์ ของบริ ษัททําให้ บริ ษัททีมีทุนมากกว่าสามารถครองความได้ เปรี ยบใน
ธุรกิจให้ บริ การติดตามเร่ งรั ดหนีและยังได้ เปรี ยบในธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพควบคู่ไปด้ วย สําหรั บธุรกิจ
ให้ บริ การติดตามเร่ งรั ดหนี และบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ จะมีกลุ่มผู้ดําเนินธุรกิจที มีฐานธุรกิ จมาจากการรั บ
บริ การติดตามเร่ งรัดหนี และเป็ นทีปรึกษากฎหมายด้ านการติดตามเร่ งรัดหนี เป็ นหลัก แล้ วจึงขยายธุรกิจสู่การ
บริ หารหนีด้ อยคุณภาพอย่างเต็มตัวซึงการดําเนินธุรกิจจะแตกต่างจากกลุม่ บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ซงซื
ึ อหนีด้ อย
คุณภาพภาคธุรกิจมาบริ หารจัดการ
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6.

สถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ได้ ป ระกาศข้ อ มูลหนี ไม่ก่ อให้ เ กิ ด รายได้ (เอ็น พี แอล) ของ
สถาบันการเงินในระบบล่าสุด ณ สินปี 2558 พบว่า สถาบันการเงินในระบบมียอดคงค้ างเอ็นพีแอลทังสิน 3.38
แสนล้ านบาท หรื อมีสดั ส่วน 2.56% ของสินเชือรวมก่อนหักเงินสํารอง ณ สินปี 2558 เมือเทียบกับสินปี 2557
ทีมียอดคงค้ าง 2.78 แสนล้ านบาท คิดเป็ นเอ็นพีแอล 2.16% ของสินเชือรวม ซึงการเพิมขึนของหนีเสียดังกล่าว
เป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจทีชะลอตัว ซึงตัวเลขดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงทิศทางของหนีทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ซงึ
ยังมีแนวโน้ มสูงขึน จากปั จจัย ตัวเลขสิ นเชื อคงค้ างดังกล่าว บริ ษัทฯ วิเคราะห์ ว่าเป็ นปั จจัยที ยัง ส่งผลให้ มี
ปริ มาณพอร์ ตหนีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของสถาบันการเงินต่าง ๆ ส่งต่อเข้ ามายังธุรกิจให้ บริ การติดตามเร่ งรั ด
หนีสิน และธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ อย่างต่อเนืองและมากขึน
ความเกี ยวโยงของบริ ษทั ที เกี ยงข้องในอุตสาหกรรมติ ดตามเร่ งรัดหนีและบริ หารหนีด้อยคุณภาพ
อุตสาหกรรมติดตามเร่ งรั ดหนี และบริ หารหนีด้ อยคุณภาพมีอุปสงค์กลุ่มเดียวกัน โดยผู้ว่าจ้ าง
ติดตามเร่ งรั ดหนี หรื อ ผู้ขายหนี ด้ อยคุณภาพมักเป็ นกลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มผู้ให้ บริ การสินเชือส่วนบุคคล
กลุม่ ผู้ให้ บริ การสินเชือเช่าซือ เป็ นหลัก ซึงกลุ่มดังกล่าวอาจเลือกใช้ วิธีการในการบริ หารหนีต่างกัน ได้ แก่ การ
ติดตามหนีด้ วยหน่วยงานภายในของบริ ษัทเอง หรื อ การว่าจ้ างบริ ษัทภายนอกเป็ นผู้ติดตามการชําระหนี หรื อ
ขายหนีให้ กบั บริ ษัทภายนอกเพือนําไปบริ หารต่อไป
หนี ด้ อ ยคุณ ภาพของกลุ่ ม ผู้ ขายมี 2 ประเภทหลัก ๆ คื อ หนี ด้ อ ยคุ ณ ภาพภาคผู้ บริ โ ภค
(Consumer Loan ) และหนีด้ อยคุณภาพภาคธุรกิจ (Corporate Loan) ซึงกลุ่มหนีทีบริ ษัทรับจ้ างติดตามหนี
หรื อบริ ษัททีซือหนีเพือบริ หาร จะเป็ นหนีด้ อยคุณภาพภาคผู้บริ โภค ซึงรวมถึงสินเชือทีอยู่อาศัย (Housing Loan )
สินเชือบัตรเครดิต (Credit card Loan) สินเชือเช่าซือ (Leasing) และสินเชือส่วนบุคคล (Personal Loan)
ปั จจัยทีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมติดตามเร่ งรัดหนีและบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ
ปริ มาณมูลหนีทีมีในระบบเศรษฐกิจ และสัดส่วนหนีด้ อยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ เป็ นตัวบ่งชี
ถึงระดับ ปริ มาณหนีด้ อยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ ซึงทัง 2 ปั จจัยได้ รับอิทธิพลมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
1. ปริ มาณมูลหนีทีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ จะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจ
อยู่ในช่วงเติบโต ย่อมทํ าให้ ปริ มาณมูลหนี ในระบบมีมากขึน ซึงจะส่งผลให้ ปริ มาณหนี ด้ อยคุณภาพในระบบ
เศรษฐกิจมีจํานวนมากขึน
2. สัดส่วนหนีด้ อยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ จะแปรผันตามอัตราส่วนหนีด้ อยคุณภาพใน
ระบบซึงเป็ นค่าผกผันตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอย อัตราส่วนหนีด้ อยคุณภาพใน
ระบบจะเพิมมากขึนซึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัดส่วนหนีด้ อยคุณภาพในระบบ
ดัง นัน อุต สาหกรรมเร่ ง รั ด หนี มี ก ารเติ บ โตอย่ างมากในช่ วงเศรษฐกิ จ ตกตํ าเนื องจาก
อัตราส่วนหนีด้ อยคุณภายในระบบจะเพิมขึน
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แผนภาพแสดงความเกี ยวโยงของบริ ษทั ที เกี ยวข้องในอุตสาหกรรมติ ดตามเร่ งรัดหนีและบริ หารหนีด้อยคุณภาพ

 ลักษณะการได้ มาของผลิตภัณฑ์

(ก)

ธุรกิจผลิตและและจําหน่ ายชินส่ วนอีเลคทรอนิคส์ (มกราคม –ตุลาคม 2558)
1. การผลิต ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโรงงาน ตังอยู่ที 45 หมู่ 12 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต. ธนู
อ.อุทยั จ.พระนครศรี อยุธยา ซึงได้ ดําเนินการผลิตในแต่ละปี ดังนี
กําลังการผลิตและปริมาณการผลิต (ล้ านชิน)
2558
2557
2556
กําลังการผลิต
300
300
300
ปริ มาณการผลิตจริ ง
1. แผงวงจรไฟฟ้า (Plastic IC)
1.1 Surface Mount
9.67
19.75
10.59
1.2 Through hole Mount
0
0.05
0.06
1.3 Visual Ins.
3.07
3.63
3.24
1.4 อืนๆ
1.18
6.89
7.66
รวม
13.92
30.32
21.55
2.PCBA
2.1 PCBA
0
0
0
รวม
0
0
0
รวมทังสิน
13.92
30.32
21.55
หมายเหตุ 1) ในปี 2555 – 2556 มีการสังซือเครื องจักรเข้ ามาทดแทนบางส่วนตามแผนระยะที 1
2) ในปี 2557 ได้ ดําเนินตามแผนระยะที 2 เรี ยบร้ อยแล้ ว
3) ในปี 2558 ดําเนินการผลิต ประมาณ 5 เดือนแรกและหยุดดําเนินกิจการ
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2.

วัตถุดบิ และผู้จาํ หน่ ายวัตถุดบิ

วัตถุดบิ สําหรั บการผลิต
แผงวงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้า (Wafer หรื อ Die)
Lead Frame

ลวดทองคํา (Gold Wire)
ลวดอลูมินมั (Aluminum Wire)
ลวดทองแดง (Copper Wire)
กาวเงินหรื อกาวทอง (Epoxy)
Compound
ตะกัว (Solder Bar)
ดีบกุ (Tin Anode)

คําอธิบาย
ใช้ เป็ นตัวกําเนิ ดแสงเมือกระแสไฟฟ้า
ไหลผ่าน
เป็ นโลหะทํ า ด้ วยทองแดงซึ งจะมี
จํ านวน ขาต่ า งๆ กั น ตา มควา ม
ต้ องการโดยจะนํ า Die มาติ ด บน
Frame
ใช้ เชือมวงจรระหว่าง Die กับ Frame
เพื อให้ กระแสไฟฟ้ าไหลผ่ า นได้ ค รบ
วงจร
ใช้ สําหรับติด Die บนFrame
เป็ นพลาสติกสําหรับหลอมละลายเพือ
ปิ ดวงจร-ไฟฟ้า
นําไปหลอมละลายเพือเคลือบ
ขางาน
ใช้ ชบุ งาน

แหล่ งทีมา
ลูกค้ า
ฮ่องกง / เกาหลี / มาเลเซีย
ญีปุ่ น / สิงคโปร์

สิงคโปร์ / เกาหลี / มาเลเซีย

สหรัฐอเมริ กา สิงคโปร์
ญีปุ่ น
ไทย
ไทย

บริ ษัทฯ มีการสังซือวัตถุดิบเองเป็ นส่วนใหญ่ ยกเว้ น วงจรไฟฟ้า (Wafer /Die ) และ
วัตถุดิบเฉพาะบางประเภท ลูกค้ าจะเป็ นผู้จดั ส่งมาให้ และไม่ว่าจะเป็ นวัตถุดิบทีบริ ษัทฯ นําเข้ าเอง หรื อลูกค้ า
เป็ นผู้จัดส่งมาให้ ทําการผลิต จะต้ องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ เพือให้ มนใจในทุ
ั
กขันตอนถึงการผลิตสินค้ า
ทีมคุณภาพให้ ได้ มาตรฐานตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
บริ ษัทฯมีความสัมพันธ์ทีดีกบั ผู้จําหน่ายวัตถุดิบเหล่านีเนืองจากติดต่อกันมานานจึงมันใจ
ว่าจะไม่มีปัญหาเรื องแหล่งทีมาของวัตถุดิบผู้จําหน่ายวัตถุดิบให้ กบั บริ ษัทฯมีประมาณ 100 ราย ซึงกระจายกัน
ไปในแต่ละประเภทของวัตถุดิบ และไม่มีผ้ จู ําหน่ายรายใดทีมีมลู ค่าการซือวัตถุดิบมากกว่าร้ อยละ 30 ของ
มูลค่าการซือวัตถุดิบทังหมด อีกทังบริ ษัทฯ มีการวางแผนการสังซือวัตถุดิบให้ สอดคล้ องกับแผนการผลิตและ
คําสังซือของลูกค้ า
3.

การใช้ วัสดุทดแทน
การใช้ วัสดุทดแทนสําหรั บผลิตภัณฑ์ ทีละเอียดอ่อน สามารถทําได้ โดยเปลียนแหล่ง
วัตถุดิบ กล่าวคือเป็ นการซือจากผู้ผลิตรายอืนแทนแต่ต้องได้ รับการยอมรับจากลูกค้ าก่อนซึงบริ ษัทฯมีแหล่ง
สําหรับวัตถุดิบแต่ละชนิดมากกว่าหนึงแห่งทําให้ สามารถเลือกซือจากผู้ผลิตรายอืนทดแทนได้ และไม่มีปัญหา
เรื องการขาดแคลนวัตถุดิบ
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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4.

ผลของการเปลียนแปลงการใช้ เทคโนโลยีต่อการใช้ วัตถุดบิ
เมื อเที ย บกั บ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ชิ นส่ ว นอี เ ลคทรอนิ ก ส์ ทั งหมดได้ แก่ การผลิ ต
วงจรไฟฟ้า (Wafer) แผงวงจรไฟฟ้า (Integrated Circuit) ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯจัดเป็ นประเภทที อาศัย
เทคโนโลยีขนกลางในการผลิ
ั
ต การเปลียนแปลงของเทคโนโลยีจึงมีไม่มากแม้ ในปั จจุบนั ทีความต้ องการของ
ตลาดหันไปนิยมแผงวงจรไฟฟ้าทีใช้ เทคโนโลยี ในการผลิตแบบ Surface Mount มากขึนแต่ชนิดของวัตถุดิบที
ใช้ ยังคงเหมือนกับแบบ Through-Hole Mount เพียงแต่ปริ มาณการใช้ วตั ถุดิบบางชนิดในการผลิตต่อหน่วย
จะลดลงเท่านันเนืองจากขนาดทีเล็กลงของแผงวงจรไฟฟ้าบริ ษัทฯจึงไม่ถูกกระทบจากการเปลียนแปลงในทค
โนโลยีดงั กล่าวแต่อย่างใดนอกจากนีบริ ษัทฯยังมีวิศวกรผู้ชํานาญงานคอยควบคุมดูแล ปรับปรุ งการใช้ วตั ถุดิบ
ให้ เข้ ากับการเปลียนแปลงเทคโนโลยีอย่าง ต่อเนืองเสมอมา
5.

สภาพปั ญหาเกียวกับวัตถุดบิ
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯนันสามารถหาซือได้ จากผู้ผลิตหลายรายซึงผู้
จําหน่ายวัตถุดิบให้ บริ ษัทฯ นันก็ได้ รับการเลือกสรรแล้ ว ว่ามีคณ
ุ ภาพเป็ นทียอมรั บและได้ รับการอนุมตั ิจาก
ลูกค้ าแล้ ว วัตถุดิบทีสําคัญเช่นวงจรไฟฟ้า(Die) ซึงเป็ นหัวใจหลักของการผลิตแผงวงจรไฟฟ้านัน ลูกค้ าจะเป็ นผู้
จัดหามาให้ จึงมันใจได้ วา่ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
6.
สัดส่ วนการซือวัตถุดบิ
วัตถุดิบของบริ ษัทฯเกื อบทังหมดจะต้ องนําเข้ าจากต่างประเทศเนื องจากวัตถุดิบส่วน
ใหญ่ไม่สามารถจัดหาได้ จากในประเทศ
(ข)

ธุรกิจบริหารหนีด้ อยคุณภาพและบริการติดตามหนีสิน (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558)
1. การได้ มาของผลิตภัณฑ์ ในธุรกิจบริหารหนีด้ อยคุณภาพ
ธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพจะเกียวข้ องกับผู้ประกอบการหรื อเจ้ าหนีกลุ่มทีมีหนีด้ อย
คุณภาพภาคผู้บริ โภค (Consumer Loan) เช่นเดียวกับธุรกิจให้ บริ การติดตามหนีสิน กล่าวคือ กลุม่ บริ ษัททีขาย
หนีด้ อยคุณภาพให้ กบั บริ ษัทฯ กับกลุ่มบริ ษัททีว่าจ้ างให้ บริ ษัทฯติดตามเร่ งรัดหนี จะเป็ นกลุ่มเดียวกัน แต่การ
เลือกใช้ กลยุทธ์ในการบริ หารหนีของบริ ษัทเหล่านันอาจแตกต่างกันโดยบางบริ ษัทอาจเลือกทีจะทําการติดตาม
หนีเอง ในขณะทีบางบริ ษัทอาจจะต้ องการลดภาระหนีสินด้ อยคุณภาพจึงขายหนีกลุ่มดังกล่าว ดังนัน ในการ
จัดหาหนี ด้ อยคุณภาพเพือบริ หารของบริ ษัทฯ จึงขึนอยู่กับนโยบายของผู้ว่าจ้ างหรื อผู้ขายแต่ละราย หรื อ
สถานการณ์ ของตลาดในช่วงเวลานันเป็ นหลัก อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ ในการจัดหาหนีด้ อยคุณภาพเพือ
มาบริ หาร ทังการประมูลซือจากกลุ่มผู้ขายเดิมและขยายไปยังผู้ขายใหม่สําหรับผู้ขายเดิม บริ ษัทฯ จะเน้ นการ
สร้ างสัมพันธ์ อนั ดีเพือให้ ผ้ ขู ายพิจารณาขายหนีให้ แก่บริ ษัทฯอย่างต่อเนือง ไม่ว่าจะเป็ นการเข้ าไปเสนอรับซือ
หนีเอง หรื อการเข้ าร่ วมประมูลจากผู้ขายทีมีการขายหนีเป็ นประจําอย่างสมําเสมอ เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน
และกลุม่ ผู้ให้ บริ การสินเชือเช่าซือ เป็ นต้ น สําหรับผู้ขายใหม่ บริ ษัทฯจะติดตามข้ อมูลกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่ม
สถาบันการเงิน กลุ่มผู้ให้ บริ การสินเชือส่วนบุคคล กลุ่มผู้ให้ บริ การสินเชือเช่าซือ เป็ นต้ น เพือหาโอกาสเข้ าไป
นําเสนอข้ อมูลเกียวกับผลงานของบริ ษัทฯทีผ่านมารวมถึงเสนอรับซือหนีและ/หรื อเข้ าร่ วมประมูลรับซือหนี
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2.

การได้ มาของผลิตภัณฑ์ ในธุรกิจให้ บริการติดตามหนีสิน
ธุรกิจให้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนีจะเกียวข้ องกับผู้ประกอบการหรื อเจ้ าหนีกลุ่มทีมีหนีด้ อย
คุณภาพภาคผู้บริ โภค (Consumer Loan) ซึงจําเป็ นต้ องติดตามเร่ งรั ดลูกหนีให้ มาชําระหนี โดยบริ ษัทฯเน้ น
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเดิมและขยายไปยังลูกค้ าใหม่ สําหรับลูกค้ าเดิม บริ ษัทฯ จะเน้ นการสร้ างสัมพันธ์ อนั ดีกบั
ลูกค้ าด้ วยบริ การทีมีคุณภาพและประสบการณ์ ทียาวนาน เพือให้ ลูกค้ าพิจารณาใช้ บริ การของบริ ษัทฯอย่าง
ต่อเนือง สําหรับลูกค้ าใหม่ บริ ษัทฯจะติดตามข้ อมูลของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย เช่น กลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มผู้
ให้ บริ การสินเชือส่วนบุคคล กลุม่ ผู้ให้ บริ การสินเชือเช่าซือ กลุ่มผู้ให้ บริ การเครื องจักรกลการเกษตร และกลุ่มผู้
ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนที เป็ นต้ น เพือหาโอกาสเข้ าไปนําเสนอข้ อมูลเกียวกับผลงานของบริ ษัทฯทีผ่านมาเพือ
เปิ ดโอกาสในการทําธุรกิจ
 ผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
(ก) ธุรกิจผลิตและและจําหน่ ายชินส่ วนอีเลคทรอนิคส์ (มกราคม –ตุลาคม 2558)
1. ความปลอดภัยและผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มีนโยบายที ชัดเจนในการจัดการด้ านสิงแวดล้ อมและความปลอดภัยให้ ดีอยู่
ตลอดเวลา และเป็ นไปตามมาตรฐานสากล ซึงมุ่ง เน้ น ให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามกฎหมายด้ านความปลอดภัย
กฎหมายสิงแวดล้ อมรวมไปถึงข้ อกําหนดอืน ๆ ทีมีความเกียวข้ องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริ การของ
องค์ ก ร ที กํ า หนดโดยกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เช่ น กระทรวงแรงงานและสวัส ดิ ก ารสัง คม กระทรวง
อุตสาหกรรม ประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ข้ อบังคับของนิคมอุตสาหกรรมทีเป็ นทีตังของ
โรงงาน และ ข้ อบังคับระหว่างประเทศอืน ๆ ด้ านความปลอดภัยและสิงแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ได้ รับการรั บรองระบบมาตรฐาน ISO14001 ตังแต่ปี พ.ศ. 2544 จากสถาบัน
สิงแวดล้ อมไทย (TEI) และสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ (MASCI) รวมไปถึงได้ รับการรับรองระบบการ
จัดการด้ านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9002 เมือปี พ.ศ. 2538 , มาตรฐาน QS9000 เมือปี พ.ศ. 2541 และ
เปลียนเป็ นระบบ ISO/TS16949 ตังแต่ พ.ศ. 2546 จากสถาบัน BVQI หลังเหตุการณ์ นําท่วม บริ ษัทฯ ได้ รับ
การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001
บริ ษัทฯ มีระบบการจัดการภายในเพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม ชุมชนใกล้ เคียง สังคม
ทัวไปและรวมไปถึงการลดปั ญหาด้ านสิงแวดล้ อมในระดับโลก โดยดําเนินการติดตังระบบบําบัดนําเสียและ
อากาศเสี ย มี กระบวนการในการจัดการของเสี ยอืน ๆ ที เกิ ดจากกระบวนการ และ กิ จ กรรมขององค์ กร มี
นโยบายชัดเจนที จะลดการใช้ ทรั พยากรและใช้ ทรั พยากรต่าง ๆ ให้ มีประสิทธิ ภาพสูงสุด โดยมีการกําหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลดอย่างต่อเนือง มีการลดการใช้ สารอันตรายทีสามารถก่อให้ เกิดผลกระทบ
ต่อสิงแวดล้ อมตามสัญญาประชาคมโลก มีการบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพสภาพเครื องจักร และ
พัฒนาเทคนิคการผลิตต่าง ๆ เพือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม มีระบบตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจติดตาม เพือให้
มันใจว่าระบบหรื อวิธีการต่าง ๆยังคงดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึงจากแนวทางการปฏิบัติดงั กล่าวทําให้
บริ ษัทฯไ ม่เคยได้ รับการร้ องเรี ยนเกียวกับเรื องสิงแวดล้ อมในรอบ 3 ปี ทีผ่านมา

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

37

ในส่วนการจัดการผลิตภัณฑ์ เพือไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมและผู้ใช้ ทางบริ ษัทฯ
ได้ จัดให้ มีระบบในการติดตามความเปลียนแปลงของข้ อกําหนดและข้ อบังคับต่าง ๆ เกียวกับการห้ ามใช้ และ
การจํากัดการใช้ สารอันตรายในผลิตภัณฑ์และในกระบวนการผลิต เพือให้ เป็ นไปตามอนุสญ
ั ญาสากลว่าด้ วย
การควบคุมการใช้ สารอันตรายตลอดเวลา ซึงทางบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการ เปลียนกระบวนการผลิต รวมถึงวัตถุดิบ
ทีใช้ ในการผลิต เพือให้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดเหล่านัน ซึงผลทีได้ รับคือทางบริ ษัทสามารถส่งมอบสินค้ า
ให้ แก่ลกู ค้ าตามประเทศต่าง ๆ ทียึดถือปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาได้ อย่างต่อเนือง
ทางด้ านระบบความปลอดภัย บริ ษัทฯ ได้ ม่งุ เน้ นการป้องกันอุบัติเหตุ ซึงอาจจะนําไปสู่
ความสูญเสียทางบุคลากรและทรั พย์ สิน มีการจัดหาอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลทีเหมาะสมแก่บุคลากรที
ปฏิบตั ิงาน มีการติดตังและจัดหาอุปกรณ์เพือระงับเหตุและบรรเทาภัย กรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน มีระบบการทดสอบ
ตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยเป็ นระยะ ๆ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้ อมในการทํางานเพื อ
ไม่ให้ มีผลกระทบต่อพนักงานทีปฏิบตั ิหน้ าทีในพืนทีเสียง รวมไปถึงจัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษัทฯ
ทุกคนเพือให้ ทราบถึงวิธีการเตรี ยมพร้ อมและตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉกุ เฉินและจัดให้ มีการฝึ กซ้ อมเป็ นประจํา
โดยมีการประเมินผลและรับรองการปฏิบตั ิและการฝึ กซ้ อมจากหน่วยงานของรัฐทุกครัง ซึงมีผลทําให้ ทางบริ ษัท
มีประวัติการปลอดอุบตั ิเหตุอย่างต่อเนืองถึงขันหยุดงานสูงสุดถึง 1,047วัน
จากทีกล่าวมาแล้ วแสดงถึงการเอาใจใส่ของบริ ษัทฯต่อสังคมในทุกๆภาคส่วน ทําให้ บริ ษัท
ได้ รับเกียรติบตั รด้ านการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2.

วัตถุดบิ เหลือใช้
ได้ แก่บรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น ลังไม้ และกระดาษ สามารถเก็บรวบรวมขายให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ
ในประเทศเพือนําไปใช้ ใหม่ ( Re use ) เศษโลหะ เช่น ทองแดง เหล็ก ดีบุก นิเกิล ซึงได้ จากการตัดชินส่วน
ของงานรวมทังอะไหล่ เนืองจากบริ ษัทได้ รับ BOI จึงต้ องเก็บรวบรวมขายให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการในต่างประเทศ
เพือนําไปใช้ ใหม่ หรื อนําไปหล่อเป็ นโลหะใหม่ได้ ( Re cycle )
3.

ของเสีย
เนืองจากสารเคมีทีใช้ ในการผลิตส่วนใหญ่นนจะเป็
ั
นกรด และด่างบริ ษัทฯจึงมีบ่อบําบัด
นําเสียซึงจะมีระบบบําบัดทางเคมีทําให้ นําทีปล่อยจากกระบวนการผลิตเป็ นกลาง และตกตะกอนก่อนทีจะ
นําตะกอนไปดําเนินการฝั งกลบ หรื อนําสารเคมีไปบําบัดโดยผู้รับจ้ างทีมีใบอนุญาตจากกรมโรงงาน นอกจากนี
ไอเสียซึงเกิดจากเคมีภณ
ั ฑ์ทีใช้ จะมีระบบดักไอกรดหรื อด่างโดยการ นํานํากรดหรื อด่างและไอเสียอืนๆ ปล่อย
ลงในบ่อบํ าบัดนํ าเสียเพื อผ่าน ขบวนการเดียวกัน บริ ษัทฯ ให้ ความสํ าคัญต่อการรั กษาสิงแวดล้ อม โดยมี
นโยบายทีจะดําเนินการต่างๆ ให้ ถกู ต้ องตามกฎระเบียบและกฎหมายทีเกียวข้ อง
4.

ผลการปฏิบัตจิ ริงเมือเทียบกับอัตราสูงสุดทีกฎหมายกําหนด
ระบบขจัดนําเสีย และอากาศเสียของบริ ษัทฯทํางานได้ ผลดี และอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน

5.

ประวัตกิ ารกระทําผิดเกียวกับสิงแวดล้ อมและแนวทางแก้ ไข
- ไม่มี -

ตลอดเวลา
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(ข)

ธุรกิจบริหารหนีด้ อยคุณภาพและบริการติดตามหนีสิน (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558)
ถึงแม้ ว่าการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯจะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสิงแวดล้ อมก็ตาม แต่
บริ ษัทฯก็มีความตระหนักและปลูกจิตสํานึกให้ พนักงานให้ ความสําคัญและช่วยกันดูแลรักษาสิงแวดล้ อมโดย
เริ มจากสิงแวดล้ อมภายในบริ ษัทฯโดยบริ ษัทฯกําหนดให้ มีการทํากิจกรรม 5 ส. เป็ นประจําทุกปี อีกทังมีควบคุม
การใช้ อปุ กรณ์ สํานักงานภายใต้ งบประมาณทีได้ รับรณรงค์ให้ มีการใช้ ไฟฟ้านําประปาอย่างประหยัดและลด
การใช้ อุปกรณ์ ทีมีผลก่อให้ เกิดมลภาวะลดปริ มาณการใช้ กระดาษโดยการนํากระดาษกลับมาใช้ ใหม่รวมถึงมี
การจัดเก็บเอกสารในรู ปแบบสือทางอีเล็กทรอนิกส์มากขึน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย ชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้ วยตระหนักดี
ว่าเราเปรี ยบเสมือนส่วนหนึงของสังคม ทีจะร่ วมก้ าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิงแวดล้ อมเพือความยังยืน
สืบไป บริ ษัทฯ จึงได้ ดําเนิ นกิจกรรมเพือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือง ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจภายใต้
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี
1. มุ่งมันสนับสนุนให้ การดําเนินกิจกรรมของบริ ษัทฯ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ความปลอดภัย และข้ อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้ อง
2. กํ า หนดให้ ค วามปลอดภัย ในการทํ า งานถื อ เป็ นหน้ าที รั บ ผิ ด ชอบอัน ดับ แรกในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน
3. กํ า หนดให้ ผ้ ู บัง คับ บัญ ชาทุ ก ระดับ ต้ อ งกระทํ า ตนเป็ นแบบอย่ า งที ดี เป็ นผู้นํ า อบรม
ฝึ กสอน จูงใจให้ พนักงานปฏิบตั ิงานด้ วยความปลอดภัย
4. กําหนดให้ พนักงานทุกคนต้ องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพือนร่ วมงาน ตลอดจน
ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญตลอดเวลาทีปฏิบตั ิงาน
5. กําหนดให้ พนักงานทุกคนต้ องดูแล ทําความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยใน
พืนทีทีปฏิบตั ิงานของตนเองอยูเ่ สมอ
6. มุง่ มันสนับสนุนให้ มีกิจกรรมความปลอดภัยทีช่วยกระตุ้นส่งเสริ มและพัฒนาจิตสํานึกของ
พนักงานให้ เกิดความปลอดภัยในการทํางาน
7. มุ่ง มันสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารทบทวน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนือง
8. ใช้ ทรัพยากรและพลังงานให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางนํา อากาศ
ของเสีย และมลภาวะอืนๆ ทีเกิดขึนจากกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯ ให้ ส่งผลกระทบน้ อยทีสุดต่อสิงแวดล้ อม
และชุมชน
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ปั จจัยความเสียง

 ความเสียงต่ อการดําเนินธุรกิจของบริษัท
 ธุรกิจผลิตและจําหน่ ายชินส่ วนอีเลคทรนิคส์ (มกราคม – ตุลาคม 2558)
1. ความเสียงจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ ทางการเมื อง ปั ญหาเศรษฐกิ จที
เกิดขึนในประเทศต่างๆและสถานการณ์ ทางการเมืองในประเทศ รวมทังการเปลียนแปลงอุปสงค์ของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้ าของบริ ษัท และการหาผู้ร่วมทุน ไม่ว่าจะเป็ นการเปลียนเจ้ าของ
กิจการ การควบ/รวมกิจการ หรื อ การเปลียนแปลงผลิตภัณฑ์รวมทังความเชือมันของประเทศ ปั ญหาเหล่านี
อาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม เพื อเป็ นการลดหรื อป้องกันความเสียงที
อาจจะเกิดขึน บริ ษัทฯ มีการกระจายกลุ่มลูกค้ า และหรื อผลิตภัณฑ์ทีสามารถใช้ ในหลากหลายอุตสาหกรรม
อาทิเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์, สือสารโทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตลอดจนมีการเพิมประสิทธิภาพในการ
บริ ห ารต้ น ทุน เพื อเพิ มศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน ให้ ม ากขึนอย่ างไรก็ ต าม ความเสี ยงทางด้ านสถานการณ์
การเมือง ยังเป็ นความเสียงที มีนัยสําคัญในการสร้ างความเชื อมันต่อนักลงทุนและลูกค้ า ซึงอาจจะส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
2. ความเสียงทางด้ านเทคโนโลยี การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอีเลค
โทรนิ ค ส์ อ าจส่ง ผลให้ เครื องจัก รที มีอ ยู่ล้ าสมัย หรื อ อาจต้ อ งลงทุนเพิ มทางด้ านแม่พิ มพ์ อย่ างไรก็ต ามการ
เปลียนแปลงดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วหรื อโดยสินเชิง
นอกจากนี กรณี ที ลูก ค้ า ต้ อ งการผลิ ต ภัณ ฑ์ ที ใช้ เ ครื องจัก รที มี คุณ สมบัติ พิ เ ศษ หรื อ
ผลิตภัณฑ์ ทีต้ องลงทุนเพิม บริ ษัทฯ อาจเจรจาให้ ลกู ค้ าเป็ นผู้ลงทุนในเครื องจักรดังกล่าวนอกจากผลกระทบ
จากวิกฤตนําท่วม เครื องจักรได้ รับความเสียหายทังหมด ซึงถือเป็ นโอกาสดีในการพิจารณา ทิศทางการลงทุนให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ ายิงขึน
3. ความเสียงทางด้ านวัตถุดิบ เนืองจากธุรกิจของบริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องนําเข้ าวัตถุดิบส่วน
ใหญ่จากต่างประเทศ บริ ษัทฯ อาจมีความเสียงทางด้ านการจัดหาวัตถุดิบให้ ทันกับความต้ องการ, ราคา
วัตถุดิบ, การจัดส่ง ฯลฯ บริ ษัทฯ มีการป้องกันความเสียงโดยสํารองวัตถุดิบจากประมาณการความต้ องการของ
ลูกค้ า การสังจองสินค้ าไว้ ล่วงหน้ า และทยอยนําเข้ าตามความต้ องการ ซึงจะทําให้ ได้ ทังสินค้ า ราคา และ
คุณภาพตรงตามทีต้ องการ ในรอบปี ทีผ่านมา ราคาวัตถุดิบส่วนใหญ่ปรับสูงขึน สืบเนืองจากราคานํามันทีเพิม
สูงขึน โดยเฉพาะราคาทองคําซึงเป็ นวัถตุดิบทีสําคัญประเภทหนึง มีราคาค่อนข้ างผันผวน ซึงลูกค้ าส่วนใหญ่
เข้ าใจและยินยอมให้ ปรับราคา
อย่างไรก็ตาม การมีสมั พันธภาพทีดีกบั ลูกค้ า เน้ นการผลิตสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพ และส่งมอบ
สินค้ าให้ ทนั กับความต้ องการของลูกค้ า เป็ นนโยบายหรื อแนวทางหนึงทีจะป้องกันความเสียงทางธุรกิจทีอาจจะ
เกิดขึนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ความเสียงด้ านแรงงาน นโยบายรั ฐบาลในการปรับอัตราค่าจ้ างแรงงานขันตํา เป็ น
300 บาทและอัตราเงินเดือนผู้ทีจบปริ ญญาตรี ล้ วนมีผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิตค่อนข้ างมาก บริ ษัทฯได้ หา
แนวทางเพือเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน และปรับโครงสร้ างองค์กรให้ มีความเหมาะสมยิงขึน
5.

ความเสียงทางด้ านการเงิน
 ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน
นืองจากธุรกิจผลิตและจําหน่ายชินส่วนอีเลคทรอนิคส์ของบริ ษัทฯเป็ นการส่งออก
ทังหมด ยอดขายจะอยู่ในรู ปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐทังหมด ในขณะทีวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็ นวัตถุดิบทีนําเข้ าใน
รู ปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐเช่นกัน
ดัง นันความเสี ยงจากความผันผวนของอัต ราแลกเปลี ยนส่วนหนึงจึง เป็ นการ
ป้องกันความเสียงโดยธรรมชาติ (Natural Hedging) อย่างไรก็ตาม ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน และค่าใช้ จ่าย
อืนๆ อยู่ในรู ปสกุลเงินบาท ดังนัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินบาทต่อสกุลเงินดอลล่าร์ สหรั ฐ อาจ
ส่งผลกระทบต่อกําไรของบริ ษัท แต่ด้วยข้ อจํากัดทางด้ านระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคาร
พาณิชย์ บริ ษัทฯ จึงมิได้ ใช้ อนุพนั ธ์ทางการเงินหรื อป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนด้ วยวิธีอืนๆ อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการและผู้บริ หารมีการพิจารณาและกําหนดแนวทางในการบริ หารความเสียงจากความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลียนอย่างสมําเสมอ
 ความเสียงจากอัตราดอกเบีย ความผันผวนของอัตราดอกเบียในอนาคต อาจ
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม ตามแผนฟื นฟูกิจการ บริ ษัทฯมี
การกําหนดอัตราดอกเบียเป็ นแบบคงที ซึงจะช่วยลดความเสียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบียทังนี ใน
วันที 24 มีนาคม 2558 บริ ษัทฯได้ ชําระคืนเงินให้ แก่เจ้ าหนีตามเงือนไขการชําระหนีครั งเดียวทังจํานวนตาม
แผนฟื นฟูกิจการฉบับแก้ ไขลงวันที 6 พฤศจิกายน 2557
 ความเสียงจากการให้ สินเชือ ลูกค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นลูกค้ าต่างประเทศทังสิน
การขายสินค้ าจะกระทําโดยการให้ เครดิตแก่ลกู ค้ า บริ ษัทฯ จึงอาจมีความเสียงจากลูกหนีการค้ าได้ หากลูกค้ า
ไม่ปฏิ บัติ ตามข้ อ กํ าหนดในการให้ สินเชื อ อย่างไรก็ต าม เพื อเป็ นการลดความเสียงการให้ สินเชื อ บริ ษัท มี
นโยบายการพิจารณาให้ สินเชืออย่างมีระบบ โดยเน้ นการวิเคราะห์สินเชือลูกค้ ารายใหม่รวมทังมีการกํากับดูแล
การติ ด ตามการรั บ ชํ าระหนี อย่ างใกล้ ชิ ด มี ก ารกํ าหนดเป้ าหมายตามอายุลูก หนี พร้ อมทังมี ก ารประเมิ น
สถานภาพลูกค้ าอย่างสมําเสมอ
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6. ความเสียงจากการดําเนินงาน บริ ษัทฯ อยู่ในระหว่างการดําเนินการตามแผนฟื นฟูฯ
และแก้ ไขการดําเนินการ เพือให้ พ้นเหตุเพิกถอน แต่เนืองจากในช่วงทีผ่านมา บริ ษัทฯ ต้ องประสบวิกฤติมหา
อุทกภัย และวิกฤติการเมือง ซึงส่งผลกระทบต่อการดําเนินการเป็ นอย่างมาก จึงอาจมีความเสียงในการทีไม่
สามารถปฏิบตั ิแผนฟื นฟูและ/หรื อดําเนินการให้ พ้นเหตุเพิกถอนได้ ทังนี บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญาการเข้ า
ร่ วมลงทุน กับ บริ ษัท สยามโฮลดิง กรุ๊ ป จํากัด เมือวันที 1 ธันวาคม 2557 และกลุ่มสยามโฮลดิง กรุ๊ ป จํากัด ได้
ชําระเงินเพิมทุนให้ บริ ษัทฯ จํานวน 120 ล้ านบาท และบริ ษัทฯ ได้ นําไปชําระคืนเจ้ าหนีครบถ้ วนตามแผนฟื นฟู
กิจการ มีผลให้ บริ ษัทดําเนินการสําเร็ จตามแผนฟื นฟูกิจการฉบับแก้ ไข ลงวันที 6 พฤศจิกายน 2557 ทังนี เมือ
วัน ที 22 มิ ถุนายน 2558ศาลมี คํ าสังให้ ย กเลิ ก การฟื นฟูกิจ การของบริ ษัท ตามการดํ าเนิ น การร้ องขอของ
ผู้บริ หารแผนฟื นฟูกิจการต่อศาลล้ มละลายกลางเพือให้ มีคําสังยกเลิกแผนฟื นฟูกิจการเมือวันที 30 มีนาคม 2558
7. ความเสียงจากภัยธรรมชาติ บริ ษัทฯ ตังอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึงเป็ น
นิคมทีมีระบบป้องกันภัยจากนําท่วมโดยสร้ างเป็ นแนวคันดินตังแต่แรกเริ ม และไม่เคยประสบปั ญหานําท่วม
มาก่อนอย่างไรก็ตาม ไตรมาส 4 ของปี 2554ได้ ประสบปั ญหานําท่วม ทําให้ โรงงานต่างๆได้ รับความเสียหาย
เป็ นอย่ างมาก ไม่ ว่า แต่ ล ะบริ ษัท จะมี ม าตรการป้ องกัน และรั บ มื อ ดี อ ย่ า งไรก็ ต าม ดัง นัน ทังภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนรวมทังบริ ษัทต่างๆได้ ร่วมมือกันหามาตรการป้องกันภัยธรรมชาติทีอาจจะเกิดขึนในอนาคต โดยทาง
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ได้ ว่าจ้ างบริ ษัท Italian - Thai Development public Co., Ltd. มาดําเนินการสร้ าง
แนวป้องกันคอนกรี ตรอบสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โดยใช้ PC Sheet Pilesเสร็ จเรี ยบร้ อย
ในส่วนของบริ ษัท ฯ ได้ วางแผนที จะปรั บปรุ ง Contingency Plan เพื อให้ ค รอบคลุม
แนวทางป้องกันเหตุการณ์ทีอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติรวมทังปรับนโยบายด้ านการจัดส่งสินค้ า
ธุรกิจบริหารหนีด้ อยคุณภาพและบริการติดตามหนีสิน (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558)
1. การเปลียนแปลงนโยบายของภาครั ฐทีอาจส่ งผลกระทบต่ อการดําเนินงาน เช่น
พระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนีทีเป็ นธรรม ส่งผลให้ การติดตามหนีเป็ นไปได้ ยากขึน อย่างไรก็ตามการ
เปลียนแปลงด้ านกฎหมายและข้ อบังคับใช้ เวลามากและยุ่งยาก รวมถึงการทําประชาพิจารณ์ ซึงบริ ษัทมีการ
ปกป้องความเสียงโดยการปรับกระบวนการตามหนีให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับตลอดเวลา
2. การเปลียนนโยบายการจัดการหนี ด้ อยคุ ณภาพและอํานาจต่ อรองของผู้ ว่าจ้ าง
หากผู้ว่าจ้ างเปลียนนโยบายโดยดําเนินการติดตามหนีเองเนืองจากต้ องการทีจะควบคุมกระบวนการในการ
ติดตามหนี เพือลดความเสียงด้ านภาพลักษณ์ ของผู้ว่าจ้ างทําให้ บริ ษัทมีความเสียงทีจะสูญเสียรายได้ จากการ
ให้ บริ การติดตามเร่ งรั ดหนีและประสบปั ญหาการบริ หารงานบุคคล นอกจากนีผู้ว่าจ้ างรายใหญ่ในตลาดโดย
ส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรม ทําให้ มีอํานาจในการต่อรองสูงมีความสามารถในการ
กําหนดราคาค่าจ้ าง ลักษณะของพอร์ ตลูกหนีทีว่าจ้ าง ปริ มาณลูกหนีทีว่าจ้ างและระยะเวลาจ้ าง จึงมีผลต่อผล
ประกอบการของธุรกิจโดยตรง บริ ษัทเน้ นคุณภาพ มาตรฐาน ระบบในการติดตามทีดี และมีผลงานเป็ นที
ยอมรับของผู้วา่ จ้ าง จึงคาดว่าจะได้ รับการมอบหมายงานจากผู้วา่ จ้ างอย่างต่อเนือง
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3. ธุรกิจให้ บริ การติดตามหนี มีผ้ ูประกอบการจํานวนมากอาจส่งผลให้ เกิดการแข่งขัน
ด้ านอัตราค่าบริ การติดตามหนี (Commission Rate) เนื องจากเป็ นธุรกิ จทีใช้ เงินลงทุนไม่มากนักและมี
โครงสร้ างการดําเนินธุรกิจทีไม่ซบั ซ้ อนมีโอกาสเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ได้ ไม่ยาก ทําให้ อาจเกิดภาวะการ
แข่งขันที สูงและอาจส่งผลกระทบต่อ ผลประกอบการ อย่างไรก็ตามบริ ษัทคาดว่าจะมีค วามเสียงจากการ
แข่งขันไม่มากนักเนืองจากผู้วา่ จ้ างของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึง
ให้ ความสํ าคัญกับ คุณ สมบัติข องผู้ป ระกอบการคุณ ภาพการให้ บริ การและความเสี ยงต่อภาพลักษณ์ ข อง
ผู้วา่ จ้ าง
4. ความเสียงจากการถูกฟ้องร้ องดําเนินคดีจากลูกหนี อันเป็ นผลจากการติดตามเร่ งรัด
หนีของบริ ษัทฯ ซึงอาจทําให้ เกิดข้ อขัดแย้ งกับลูกหนีทีถูกติดตามหนีนอกจากนียังมีความเสียงทีจะถูกกล่าวหา
ว่ามีการดําเนินธุรกิจไม่เหมาะสมจนอาจเสือมเสียถึงภาพลักษณ์ของบริ ษัทฯ จากการเจรจากับลูกหนีทีมีอาจมี
การโต้ แย้ งหรื อสร้ างความไม่พงึ พอใจแก่ผ้ ถู กู ติดตามหนีเป็ นต้ น อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ มีการปกป้องความเสียง
นี โดยการจัดให้ มีการฝึ กอบรมอย่างสมําเสมอ เช่น จัดอบรมให้ ร้ ู จกั กับ พรบ.ติดตามหนี การสนทนาติดตามหนี
ทีเป็ นธรรม ตลอดจนถึงการอัดเทปการสนทนาเพือปกป้องการฟ้องร้ องทีไม่เป็ นธรรม หรื อการโต้ แย้ งระหว่าง
ลูกหนีและทีมตามเก็บหนีของบริ ษัท
5. ความเสียงจากการเก็บการชําระคืนหนีไม่ ได้ ตามเป้าหมาย ในระยะเวลาทีเหมาะสม
จนทํ าให้ การเกิ ดค่าใช้ จ่ายที ใช้ ในการดําเนิ นการบานปลาย (Cost Overrun) และการเสือมถอยลงของ
ความสามารถในการชําระหนีของลูกหนีจนทําให้ ผลตอบแทนของการลงทุนซือพอร์ ตลูกหนีสินเชือด้ อยคุณภาพตําลง
6. ความเสียงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรม ธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพเป็ นธุรกิจที
ยังมีค่แู ข่งขันไม่มากนักจึงมีความเสียงทีผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ ามาแข่งขันในธุรกิจเพิมมากขึนและอาจ
ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันด้ านราคาประมูลซือซึงผู้ประกอบการรายใหม่ทีเข้ ามาแข่งขันอาจเป็ นบริ ษัทข้ ามชาติ
หรื อผู้ดําเนินธุรกิจทีเกียวข้ องเช่นสํานักงานกฎหมายผู้ฟ้องร้ องคดีผ้ ใู ห้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนีเป็ นต้ นนอกจากนี
บริ ษัทฯยังมีความเสียงทีผู้จําหน่ายหนีจะดําเนินการติดตามหนีเองหรื อว่าจ้ างบุคคลภายนอกในการติดตามหนี
แทนการจําหน่ายหนีให้ แก่บุคคลภายนอกอย่างไรก็ดีบริ ษัทฯคาดว่าจะมีความเสียงไม่มากนักทีผู้ประกอบการ
รายใหม่จะเข้ ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิมมากขึน เนืองจากการเข้ ามาดําเนินธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพมี
คุณสมบัติหลักๆทีสําคัญคือต้ องมีระดับเงินทุนทีเพียงพอมีความสามารถและประสบการณ์ในการพิจารณาและ
กําหนดราคาซือหนีและมีศกั ยภาพในการติดตามหนีซึงหากผู้ประกอบการรายใหม่ไม่มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าวอาจ
ทําให้ ศกั ยภาพในการแข่งขันไม่เท่าเทียมกับผู้ประกอบการรายเดิมทีมีอยู่
สําหรับกรณีทีเกรงว่าผู้ประกอบการธุรกิจทีเกียวข้ องรายอืนๆจะเข้ ามาดําเนินธุรกิจบริ หาร
หนีด้ อยคุณภาพเพิมบริ ษัทฯคาดว่าสํานักงานกฎหมายผู้ฟ้องร้ องคดีอาจเข้ ามาแต่เน้ นไปทีกลุ่มหนีทีต้ องการ
นําไปฟ้องร้ องดําเนิ นคดีมากกว่าซึงตรงข้ ามกับบริ ษัทฯทีเน้ นกลุ่มหนี เพื อการติดตามและเร่ งรั ดหนีมากกว่า
สําหรั บผู้ติดตามและเร่ งรั ดหนีโดยปกติจะดําเนิ นการติดตามเร่ งรั ดหนีทีให้ บริ การแก่ผ้ ูว่าจ้ างอยู่แล้ วสําหรั บ
ความเสียงทีผู้จําหน่ายหนีจะดําเนินการติดตามหนีเองหรื อว่าจ้ างบุคคลภายนอกในการติดตามหนีแทนการ
จํ า หน่ ายหนี ให้ แ ก่ บุ ค คลภายนอกนันบริ ษัท ฯคาดว่ าผู้ ว่า จ้ า งจะยัง คงจํ า หน่ า ยหนี สิ น ด้ อ ยคุณ ภาพให้ แ ก่
บุคคลภายนอกเนืองจากปริ มาณยอดคงค้ างสินเชือในระบบธนาคารพาณิชย์ยงั เพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองและผู้ขาย
ยังมีความต้ องการลดต้ นทุนในการติดตามหนีและลดสัดส่วนหนีสงสัยจะสูญลง
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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7.
ความเสียงเรื องฐานะการเงินและผลการดําเนินงานและการไม่ แสดงความเห็น
ของผู้ สอบบัญชีต่องบการเงินของบริ ษัทฯการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ ในส่วนงานธุรกิ จหลักประสบผล
ขาดทุน ต่อเนื อง และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัท ฯ ยัง คงมี ห นี สิ น รวมสูง กว่าสิ น ทรั พ ย์ รวมจํ านวน
2,602.74 ล้ านบาท ดังนันการดําเนินงานต่อเนืองของบริ ษัทฯ จึงขึนอยู่กับความสําเร็ จของการฟื นฟูกิจการ
ความสามารถของการปฏิ บัติตามเงือนไขและข้ อตกลงที ระบุไว้ ในแผนฟื นฟูกิจการ และผลการดําเนิ นงาน
ในอนาคตของบริ ษัทฯ
นอกจากนีผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสําหรั บปี สินสุด วันที
31 ธันวาคม 2557 เนืองจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชี ทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเพื อเป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินในหัวข้ อต่อไปนี
1) ไม่สามารถส่งหนังสือยืนยันยอดคงเหลือสําหรับลูกหนีการค้ าต่างประเทศรายใหญ่
ของบริ ษัทฯ
2) ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2557 บริ ษั ท ฯ มี เ จ้ าหนี ตามแผนฟื นฟู กิ จ การจํ า นวน
2,888.27 ล้ านบาท ผู้สอบบัญชีได้ สง่ หนังสือยืนยันยอดไปยังเจ้ าหนีทังหมดดังกล่าวจํานวน 10 ราย ในหนังสือ
ยื นยันยอดตอบกลับ พบว่ามี ยอดเงิ นต้ น และดอกเบี ยค้ างจ่ ายแตกต่างจากยอดตามบัญชี ของบริ ษัทฯเป็ น
จํานวนมาก
3) การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในส่วนงานธุรกิจหลักประสบผลขาดทุนต่อเนืองทังนีใน
ส่วนข้ อ 1) บริ ษัทฯ ได้ ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีการค้ าดังกล่าวแล้ วเต็มจํานวน ส่วนข้ อ 2) และ 3)
นัน ภายหลังจากทีบริ ษัทฯได้ รับเงินเพิมทุนจากนักลงทุนแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ นําเงินดังกล่าวชําระคืนให้ แก่เจ้ าหนี
ตามแผนฟื นฟูกิจการ มีผลให้ บริ ษัทดําเนินการเป็ นผลสําเร็ จตามแผนฟื นฟูกิจการ ซึงทําให้ บริ ษัทมีกําไรจาก
การปรับโครงสร้ างหนี จํานวน 2,163.73 ล้ านบาท ส่งผลให้ บริ ษัทฯมีกําไรสุทธิสําหรั บปี สินสุด 31 ธันวาคม
2558 จํ านวน 2,558.84ล้ านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็ นบวก จํ านวน 116.11 ล้ านบาท (อ้ างอิงจากงบ
บริ หารของบริ ษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2558)
ทังนี เมือวันที 22 มิถุนายน 2558ศาลมีคําสังให้ ยกเลิกการฟื นฟูกิจการของบริ ษัท ตาม
การดําเนิ นการร้ องขอของผู้บริ หารแผนฟื นฟูกิจการต่อศาลล้ มละลายกลางเพื อให้ มีคําสังยกเลิกแผนฟื นฟู
กิจการเมือวันที 30 มีนาคม 2558 และได้ รับอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั งที 2/2558 เมือวันที 28 ตุลาคม 2558 และผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท ฯได้ แ สดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ณ 31 ธั น วาคม 2558 ว่า ถู ก ต้ อ งตามที ควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
8. ความเสี ยงจากการถู ก เพิ ก ถอนสถานะจากการเป็ นบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ประกาศให้ หลักทรั พย์ ของบริ ษัทฯอยู่ในกลุ่มทีแก้ ไขการดําเนินงานไม่ได้
ภายในกําหนด (Non Performing Group : NPG) โดยได้ ประกาศชือเป็ นบริ ษัททีอยู่ใน NPG ระยะที 1 เมือ
วันที 10 มีนาคม 2554 NPG ระยะที 2 เมือวันที 12 มีนาคม 2555 NPG ระยะที 3 เมือวันที 12 มีนาคม 2556
ซึงมีความเสียงในการถูกเพิกถอนจาการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนทังนีบริ ษัทได้ พยายามวางแผนและดําเนินการที
จะให้ มีคณ
ุ สมบัติพ้นเหตุเพิกถอนมาโดยตลอดประกอบกับตลาดหลักทรัพย์ฯได้ แจ้ งการปรับปรุ งแนวทางการ
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ดําเนินการกับบริ ษัทจดทะเบียนทีมีฐานะการเงินทีเข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนต้ องแก้ ไขเหตุแห่งการเพิกถอนให้
แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และขยายระยะเวลาเพิมเติมให้ อีก 1 ปี นับตังแต่การประกาศรายชือครังที
1 เมือ 10 มีนาคม 2554 โดยบริ ษัทได้ มีความคืบหน้ าในการดาเนินการตามข้ อเท็จจริ งดังนีคือ
1) บริ ษัทสามารถลดทุนและเพิมทุนจดทะเบียนได้ ในวันที 25 มีนาคม 2558 จํานวน
120.12 ล้ านบาททําให้ ทนุ จดทะเบียนชําระแล้ วของบริ ษัทมีจํานวน 134.12 ล้ านบาท
2) บริ ษัทได้ นําเงินจากการเพิมทุนจํานวน 120.12 ล้ านบาทไปทําการชําระหนีให้ กบั
เจ้ าหนีจํานวน 29 รายเรี ยบร้ อยแล้ วซึงคิดเป็ นเจ้ าหนีของบริ ษัทร้ อยละ 100 ของมูลหนีทังหมดของบริ ษัท
3) บริ ษัทจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นทีเป็ นบวกในจํานวน 115.36 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี
2558 และเป็ น 118.07 ล้ านบาทในไตรมาสที 2 ปี 2558 ตามลําดับ
โดยในไตรมาสที 3/2558 บริ ษั ท ได้ มี ก ารหยุ ด ประกอบธุ ร กิ จ เดิ ม และเมื อวัน ที 2
พฤศจิกายน 2558 บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนี ”)ธุรกิจใหม่ (“โดย
ออกหุ้นเพิมทุนให้ กลุ่มนักลงทุนจํานวน 5 รายทีจะเข้ าเป็ นพันธมิตรในการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยจดทะเบียน
เพิมทุนทุนชําระจํานวน 40.16 ล้ านบาทเมือวันที 9พฤศจิกายน 2558 เป็ นผลให้ ทุนจดทะเบียนชําระแล้ วของ
บริ ษัทเท่ากับ 174.28 ล้ านบาท ทังนี ในช่วงปี 2558 บริ ษัท ได้ มีการดําเนินการปรับปรุ งส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท จนแสดงยอด ณ วันที 31ธันวาคน 2558ไม่ตํากว่า 20 ล้ าน ดังสรุ ปได้ ดังนี
หน่วย: ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2557

(2,602.74)

การลดทุน

(961.09)

ลดสํารองตามกฎหมาย

(49.25)

ลดขาดทุนสะสม

1,010.34

เพิมทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว โดยกลุม่ ผู้ลงทุนใหม่ ครังที 1 (25 มีนาคม 2558)

120.12

เพิมทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว โดยกลุม่ ผู้ลงทุนใหม่ ครังที 2 (9 พฤศจิกายน 2558)
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (รวมกําไรจากการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี)

40.16
2,558.84

กําไร(ขาดทุน)ทีรับรู้ ระหว่างปี

(0.27)

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31ธันวาคม2558*

116.11

*อ้างอิ งจากงบการเงิ นที ผ่านการตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2558 ของบริ ษทั

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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ปั จจุบันบริ ษัทมีผ้ ูถือหุ้นรายใหญ่ได้ แก่บริ ษัท สยาม โฮลดิง กรุ๊ ป จํากัด ซึงถือหุ้นใหญ่โดยนายศาวิณ
เลาเศรษฐกุล และนายวินเซนต์ หยวน ซัน ลี ถือหุ้นอยู่ในบริ ษัทฯ ร้ อยละ 36.79 (ณ 31ธ.ค. 58) ซึงถ้ าหาก
ผู้ถือหุ้นใหญ่นีมีการรวมตัวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มอืนจะสามารถควบคุมเสียงของทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกิน
ครึงหนึงไม่วา่ จะเป็ นเรื องการแต่งตังกรรมการหรื อการขอมติในเรื องอืนทีต้ องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของทีประชุมผู้ถือ
หุ้นดังนันผู้ถือหุ้นรายอืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือตรวจสอบและถ่วงดุลเรื องทีผู้ถือหุ้นใหญ่
เสนอได้ รวมถึงวาระสําคัญทีต้ องใช้ มติพิเศษทีต้ องอาศัยเสียงของทีประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 3 ใน 4 หากไม่ได้
รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ก็ จ ะไม่ส ามารถผ่ านมติ ไ ด้ อ ย่ างไรก็ ต ามบริ ษัท ฯมี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบที จะเข้ ามาตรวจสอบและพิ จ ารณาเพื อไม่ให้ เ กิ ดรายการที อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัดแย้ ง และเพื อ
ก่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
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ข้ อพิพาททางกฎหมาย
 บริษัทยกเลิกการฟื นฟูกจิ การ

บริ ษัทได้ ดําเนินการตามแผนฟื นฟูกิจการครบถ้ วนแล้ ว ดังนี
1.
การโอนที ดิ น และอาคาร ซึงมี มูล ค่ า รวม 154.31 ล้ า นบาท เพื อชํ า ระเงิ น กู้ จํ า นวน 123.23
ล้ านบาท จากเจ้ าหนีสถาบันการเงินทีมีประกัน (เจ้ าหนีกลุม่ ที 1) บริ ษัทบันทึกผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์
ดังกล่าวเพือชําระหนีตามแผนฟื นฟูกิจการจํานวน 31.08 ล้ านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และได้ ทําการ
โอนระบบสาธารณูปโภคและระบบดับเพลิงเพิมเติมภายใต้ บนั ทึกข้ อตกลงส่งมอบทรัพย์สินและออกจากทรัพย์
ลงวันที 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ให้ กบั เจ้ าหนีสถาบันการเงินทีมีประกัน (เจ้ าหนีกลุม่ ที 1)
2. การชําระหนีเงินต้ นและดอกเบียค้ างจ่ายให้ กบั เจ้ าหนีสถาบันการเงินทีมีประกัน (เจ้ าหนีกลุม่ ที 1)
เจ้ าหนีสถาบันการเงินทีไม่มีประกัน เนืองจากทรัพย์หลักประกันเดิมเสียหายจากเหตุนําท่วม (เจ้ าหนีกลุ่มที 2)
เจ้ าหนีสถาบันการเงินทีไม่มีหลักประกัน (เจ้ าหนีกลุ่มที 3) และเจ้ าหนีการค้ า (เจ้ าหนีกลุ่มที 4) ตามแผนฟื นฟู
กิจการ
3. เมือวันที 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ศาลมีคําสังให้ ยกเลิกการฟื นฟูกิจการของบริ ษัท
 คดีภาษีธุระกิจเฉพาะ

1.
คดีภาษี ธุรกิจเฉพาะปี 2548 -2549 ศาลฯ ตัดสินให้ บริ ษัทฯ แพ้ คดีในปี 2556 และบริ ษัทฯ ได้ ยืน
อุทธรณ์ตอ่ ศาลฏีกาแล้ ว
2. คดีภาษี ธุรกิจเฉพาะปี 2550 – 2553 คณะกรรมการอุทธรณ์ ได้ พิจารณายกอุทธรณ์ ของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯได้ ยืนฟ้องต่อศาลภาษี อากรกลาง โดยได้ พิพากษาให้ บริ ษัทชนะคดีทงหมด
ั
เมือวันที 2 ธันวาคม 2557

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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โครงสร้ างการถือหุ้น

จากคําสังศาลล้ มละลายกลางดังกล่าว บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) (CIRKET)
ได้ ดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนจาก 14.00 ล้ านบาท เป็ น 134.12 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน
429,000,000 หุ้น มีมลู ค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท
เมือวันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 CIRKET ได้ รับชําระค่าหุ้นเพิมทุนจากผู้ถือหุ้นเป็ นเงินทังหมด 120.12
ล้ านบาท ทังนี บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมือวันที 25 มีนาคม พ.ศ. 2558
เป็ นผลให้ บ ริ ษั ท มี ทุน ที ออกและชํ าระแล้ ว 134.12 ล้ า นบาท และมี ห้ ุน สามัญ ทังสิ น 479,009,637 หุ้ น
ซึงมีมลู ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท
เมือวันที 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (VI) (เดิมชื อ
CIRKET) ได้ รับชําระค่าหุ้นเพิมทุนจากผู้ถือหุ้นเป็ นเงินทังหมด 40.16 ล้ านบาท ทังนี บริ ษัทได้ ดําเนินการจด
ทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมือวันที 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็ นผลให้ บริ ษัทมีทุนทีออกและ
ชําระแล้ ว 174.29 ล้ านบาท และมีห้ นุ สามัญทังสิน 622,452,273 หุ้น ซึงมีมลู ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท
ทังนี บริ ษัทฯมีตลาดหลักทรัพย์ทีจดทะเบียน คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (VI) (เดิมชือ CIRKET) ได้ ทําการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ครั งหลังสุดเมือวันที 31 ธันวาคม 2558 โดยรายชื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้ อมสัดส่วนที ถื อ
ต่อจํานวนหุ้นทังหมดทีชําระแล้ วมีรายชือดังต่อไปนี
ลําดับ

ชือ

จํานวนหุ้นทีถือ

ร้ อยละ

229,000,000.00

36.79%

114,331,000.00
100,000,000.00
14,331,000.00

18.37%
16.07%
2.30%

บริ ษัทสยาม โฮลดิงกรุ๊ ป จํากัด
1

นายศาวิณ เลาเศรษฐกุล และ
นายวินเซนต์ หยวน ซัน ลี เป็ นผู้ถือ หุ้นใหญ่

2

ครอบครั วพงศ์ อนุตรี (ความสัมพันธ์ : บิดาและธิดา)
นายแพทย์ชะฤทธิ พงศ์อนุตรี
นางสาวดนิตา พงศ์อนุตรี

3

นายพิสิฐ บวรเศรษฐนันท์

35,860,659.00

5.76%

4

นายปริ ญญา จารวิจิต

35,860,659.00

5.76%

5

นายปริ พล ธนสุกาญจน์

28,688,528.00

4.61%

6

นางสาวสุรีรัตน์ ตันรัตนากร

21,516,395.00

3.46%
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ลําดับ

ชือ

จํานวนหุ้นทีถือ

ร้ อยละ

5

นายปริ พล ธนสุกาญจน์

28,688,528.00

4.61%

6

นางสาวสุรีรัตน์ ตันรัตนากร

21,516,395.00

3.46%

7

นายปองพล เรื อนแก้ ว

21,516,395.00

3.46%

8

นางกนกรัตน์ เลาเศรษฐกุล

20,000,000.00

3.21%

9

นายสุนทร สุขมุ

15,000,000.00

2.41%

10

นายพิสิษฐ์ ธรรมาธิวฒ
ั น์

7,000,000.00

1.12%

---- ไม่มี ---

บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่ตํากว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ และหักสํารอง
ตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงือนไขเพิมเติม)

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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โครงสร้ างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 1 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด
(มหาชน) (CIRKIT) มีจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการทีมีสว่ นร่ วมในการบริ หาร 6 ท่าน ดังนี


ลําดับ
ชือ - สกุล
1 นายเอกมินทร์

งานทวี

ตําแหน่ ง
กรรมการบริ ษัท

2

นายสรรัฐ

งานทวี

กรรมการบริ ษัท

3

นายวิรัช

นิมมานวัฒนา

กรรมการบริ ษัท

4

นายสุทธิพงษ์

ศรี สนุ ทรตระกูล

กรรมการบริ ษัท

5

นางสาวดนิยา

พงศ์อนุตรี

กรรมการบริ ษัท

6

นายนิทศั น์

วัฒนกุล

กรรมการบริ ษัท/เลขานุการ

กรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ กรรมการกลุม่ ที 1 สองคนลงลายมือชือร่ วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริ ษัท หรื อ กรรมการกลุม่ ที 2 ลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ทังนีกรรมการกลุม่ ที 1 ได้ แก่ 1. นายเอกมินทร์ งานทวี 2. นายสรรัฐ งานทวี และ 3. นายวิรัช นิมนานวัฒนา
กรรมการกลุม่ ที 2 ได้ แก่ 1. นายสุทธิพงษ์ ศรี สนุ ทรตระกูล 2. นายนิทศั น์ วัฒนกุล และ 3. นางสาวดนิยา
พงศ์อนุตรี
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการ มีดงั นี
1. ดําเนินธุรกิจตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ตามทีระบุไว้ ในหนังสือบริ คนฑ์ สนธิ , ข้ อบังคับของ
บริ ษัท รวมทังดําเนินการตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้น
2. เลือกกรรมการผู้จดั การใหญ่ พร้ อมทังประเมินผล
3. พิจารณาและทบทวนวัตถุประสงค์, เป้าหมายทางการเงิน และแผนการดําเนินงานของบริ ษัฯ ใ ห้
เป็ นไป ตามนโยบายและระเบียบของบริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. ให้ คําแนะนําและคําปรึ กษากับฝ่ ายบริ หาร เพือให้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามระบบการกํากับดูแล
กิจการทีดี ในเรื องต่างๆ ดังต่อไปนี
พิจารณา และสอบถามความเพี ยงพอของระบบการควบคุมภายใน, การบริ หารความ
เสียง ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
พิจารณาและรับรองรายงานทางการเงินทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พิจารณาและสอบทานรายการทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการ
ทีเกียวโยงกันให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิจารณาให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ต่อสาธารณะชนให้ ถูกต้ องครบถ้ วน โปร่ งใส
และตรงตามกําหนดเวลา
พิจารณาให้ มีการดําเนินการตาม พรบ. ตลาดหลักทรั พย์ , ข้ อบังคับ และประกาศต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ ถกู ต้ อง
จัดให้ มีเลขานุการบริ ษัท (Company Secretary ) เพื อช่วยดําเนิ นการต่างๆ ของ
คณะกรรมการและบริ ษัทฯตามทีกฎหมายกําหนด
การแต่ งตังคณะกรรมการบริษัท ข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่า
5 คน และจํานวนไม่น้อยกว่า ครึงหนึงต้ องอยู่ในประเทศไทย ซึงการตังกรรมการนันผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนน
เสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีถือ และจะใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่เลือกบุคคลเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้ ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ ซงบุ
ึ คคลทีได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาจะได้ รับ
การเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการของบริ ษัทหรื อจํานวนทีต้ องการในการเลือกตังครังนัน และใน
กรณีทีมีบคุ คลทีได้ รับคะแนนเสียงเท่า กันเกินจํานวนกรรมการที ต้ องการแล้ วประธานจะเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
การแต่งตังและถอดถอนกรรมการระหว่างการฟื นฟูกิจการ จะต้ องยืนขออนุมตั ิตอ่ ศาลฯ
การถอดถอนกรรมการบริษัท ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ ออกด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนหุ้น
ทีถือโดยผู้ถือหุ้นทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
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ณ วันที 2 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (เดิมชือ
CIRKIT) มีจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการทีมีสว่ นร่วมในการบริ หาร 4 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี
ลําดับ
1

ชือ - สกุล
นายชะฤทธิ

พงษ์ อนุตรี

2

นายศาวิณ

เลาเศรษฐกุล

3

นายสุทธิพงษ์

ศรี สนุ ทรตระกูล

4
5
6

นายวินเซ็นต์
นายปริ พล
นายนิทศั น์

หยวน ซัน ลี
ธนสุกาญจน์
วัฒนกุล

7

นายเจษฎาวัฒน์

เพรี ยบจริ ยวัฒน์

8

นายวีระพล

หรื อตระกูล

9.

นางเพ็ญนิภา

ทัพพะรังสี

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท/กรรมการบริ หาร/
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กรรมการบริ ษัท/ประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท/กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษัท/กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษัท/เลขานุการบริ ษัท
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ นายชะฤทธิ พงศ์อนุตรี หรื อ นายสุทธิพงษ์ ศรี สนุ ทร
ตระกูล หรื อ นายนิทศั น์ วัฒนกุล หรื อ นายวินเซ็นต์ หยวน ซัน ลี กรรมการคนใดคนหนึงลงลายมือชือร่ วมกับ
นายศาวิณ เลาเศรษฐกุล หรื อ นายปริ พล ธนสุกาญจน์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริ ษัท
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท มีดงั นี
1) ดําเนินธุรกิจตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ตามทีระบุไว้ ในหนังสือบริ คนฑ์สนธิ , ข้ อบังคับของ
บริ ษัท รวมทังดําเนินการตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ และผู้
ถือหุ้น
2) เลือกกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้ อมทังประเมินผลรวมทังมีอํานาจแต่งตังกรรมการ และ/หรื อ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ จํานวนหนึงให้ เป็ นฝ่ ายบริ หารเพือดําเนินการอย่างหนึงอย่างใดหรื อหลายอย่างได้ เพือ
ปฏิ บัติงานตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทังมีอํานาจแต่งตังประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ
คณะกรรมการอืนๆ เช่น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม รวมทังมีอํานาจ
แต่งตังและมอบอํานาจให้ บุคคลอืนใดดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การ
ควบคุมของคณะกรรมการและมีอํานาจยกเลิก เพิ กถอน แก้ ไข หรื อเปลียนแปลงอํานาจดังกล่าวได้ ตามที
เห็นสมควร
3) พิจารณาและทบทวนวัตถุประสงค์, เป้าหมายทางการเงิน และแผนการดําเนินงานของบริ ษัทฯให้
เป็ นไป ตามนโยบายทีคณะกรรมการได้ ให้ และระเบียบของบริ ษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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4) ให้ คําแนะนําและคําปรึกษากับฝ่ ายบริ หาร เพือให้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามระบบการกํากับดูแล
กิจการทีดี ในเรื องต่างๆ ดังต่อไปนี
พิจารณา และสอบถามความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน, การบริ หารความ
เสียงให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
พิจารณาและรั บรองรายงานทางการเงินทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
พิจารณาและสอบทานรายการทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการ
ทีเกียวโยงกันให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิจารณาให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ต่อสาธารณะชนให้ ถูกต้ องครบถ้ วน โปร่ งใส
และตรงตามกําหนดเวลา
พิจารณาให้ มีการดําเนินการตาม พรบ. ตลาดหลักทรั พย์ , ข้ อบังคับ และประกาศต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ ถกู ต้ อง
จัด ให้ มี เ ลขานุก ารบริ ษั ท (Company Secretary) เพื อช่ วยดํ าเนิ น การต่างๆ ของ
คณะกรรมการและบริ ษัทฯตามทีกฎหมายกําหนด
5) พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้ าร่ วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอืนๆ หรื อ
ลงทุนในบริ ษัทหรื อกิจการต่างๆ
6) กําหนดระเบียบต่างๆของบริ ษัทฯ
7) พิจารณาและอนุมตั ิกิจการอืนๆทีสําคัญอันเกียวกับบริ ษัทฯหรื อทีเห็นสมควรจะดําเนินการนันๆ
เพือให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัทฯเว้ นแต่อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนีจะกระทําได้ ก็ตอ่ เมือได้ รับอนุมตั ิจากที
ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทังนีในกรณีทีการดําเนินการเรื องใดทีกรรมการท่านใดหรื อผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการ
หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อืนใดกับบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/
หรื อ บริ ษั ท ที เกี ยวข้ อ งกรรมการท่ า นนันหรื อ ผู้รั บ มอบอํ า นาจจากกรรมการไม่มี อํ า นาจในการอนุ มัติ ก าร
ดําเนินการในรายการดังกล่าว
ก) เรื องใดๆทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น
ข) เรื องใดๆที กรรมการมี ส่วนได้ เ สี ย และอยู่ใ นข่ ายที กฎหมายหรื อ ข้ อ กํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นเช่นการดําเนินการเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสําคัญของบริ ษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื องดังต่อไปนีจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุมและจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
(ข)

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัทฯทังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ
การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัทฯ
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(ค) การทําแก้ ไขหรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัทฯทังหมดหรื อบางส่วนที
สําคัญการมอบหมายให้ บุคคลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทฯหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิมทุนการลดทุนการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบกิจการหรื อเลิกบริ ษัทฯ
(ช) การอื นใดที กํ า หนดไว้ ภ ายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนีเรื องใดทีกรรมการหรื อผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งมีส่วน
ได้ เ สี ย หรื อ มี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ กับ บริ ษัท ฯหรื อ บริ ษัท ย่ อ ยกรรมการหรื อ ผู้รั บ มอบอํ านาจจาก
กรรมการซึงมีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน
การเลือกตังกรรมการบริษัท และการดํารงตําแหน่ ง
การเลือกตังกรรมการบริ ษัทให้ กระทําโดยทีประชุมผู้ถือหุ้นทังนี ให้ กระทําตามหลักเกณฑ์ ดังนี
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ในการเลือกตังกรรมการอาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน
หรื อคราวละหลายๆ คน ตามแต่ทีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในการลงมติแต่ละครัง ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียง
ด้ วยคะแนนเสียงทีมีตามข้ อ 1 ทังหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ ดังนัน ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตังกรรมการเพือให้ ผ้ ใู ดมากน้ อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึงแห่ง
พรบ. บริ ษัทมหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านัน)
3. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการให้ ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ ู
เป็ นประธานทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
4. ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีวาระอยู่ในตําแหน่งตามทีกําหนดในข้ อบังคับของบริ ษัท กรรมการผู้
ออกจากตําแหน่งตามข้ อนีจะเลือกตังให้ เข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ วกรรมการ
พ้ นจากตําแหน่งเมือ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
(ง) ทีประชุมมีมติให้ ออก
(จ) ศาลมีคําสังให้ ออก
5. เมือกรรมการคนใดลาออกจากตําแหน่งให้ ยืนใบลาออกของตนให้ ทีนายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
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คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประชุมเพือรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างน้ อยทุก 3 เดือน
ในการประชุม กรรมการต้ องแสดงความเห็นและใช้ ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระกรรมการควรเข้ าประชุมทุกครั ง
นอกเหนือจากมีเหตุสดุ วิสยั ซึงต้ องแจ้ งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า บริ ษัทต้ องรายงาน
จํานวนครังทีเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการไว้ ในรายงานประจําปี ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั ง
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพือให้ ทราบถึงวันเวลา
สถานทีและวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันและเป็ นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการ
ประชุมจากกรรมการ และฝ่ ายจัดการ เพื อจัดส่งให้ คณะกรรมการล่วงหน้ าเอกสารดังกล่าวต้ องให้ ข้อมูลที
เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
จะต้ องเป็ นผู้บนั ทึกประเด็นในการประชุมเพือจัดทําเป็ นรายงานการประชุมซึงต้ องมีเนือหาสาระครบถ้ วนและ
เสร็ จสมบรู ณ์ภายใน 15 วัน นับตังแต่วนั ประชุมเสร็ จสินเพือเสนอให้ ประธานคณะกรรมการบริ ษัทลงนามและ
จะต้ องจัดให้ มีระบบการจัดเก็บทีดี สะดวกต่อการค้ นหาและรักษาความลับได้ ดี
กรรมการบริ ษัททีมีสว่ นได้ เสียในเรื องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื องนัน
การออกเสียงในทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือเอาความเห็นทีเป็ นส่วนเสียงข้ างมากเป็ นสําคัญใน
กรณีทีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด อย่างไรก็ตาม
ความเห็นของกรรมการบริ ษัทคนอืนๆทีมิได้ ลงมติเห็นด้ วยให้ ระบุไว้ ในรายงานการประชุม
บริ ษัทฯมีการประชุมของคณะกรรมการ ประจําปี 2558 ดังต่อไปนี

รายชือกรรมการ

การประชุมกรรมการบริ ษัทในปี 2558
บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)
คณะกรรม คณะกรรม
คณะกรรม
คณะกรรม
การสรรหา
การ
การ
การบริ ษัท/
และพิจารณา บริ หาร
ตรวจสอบ/
ครัง
ค่ าตอบแทน ความเสียง
ครั ง
/ครั ง
/ครั ง
6/6
6/6
6/6
-

1, นายเอกมินทร์
2. นายสรรัฐ
3. นายวิรัช

งานทวี1/
งานทวี2/
นิมมานวัฒนา3/

4. นายสุทธิพงษ์

ศรี สนุ ทรตระกูล

6/6

-

5. นายนิทศั น์

วัฒนกุล

6/6

-

6. นางสาวดนิยา

พงศ์อนุตรี

6/6

-

1/

ลาออกเมื อวันที 2 พฤศจิ กายน 2558

22 มกราคม 2558
(แทน พล.ต.ท.สุรวุฒิ กรัดศิริ)
22 มกราคม 2558
(แทนนายสรกฤช อุรเคนทร์ )
22 มกราคม 2558
(แทนน.ส.วิมลลักษณ์ งานทวี)
3/
ลาออกเมื อวันที 8 กันยายน 2558 ลาออกเมื อวันที 2 พฤศจิ กายน 2558
-

2/

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ระหว่ างปี

-

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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การประชุมกรรมการบริ ษัทในปี 2558
บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
คณะ
คณะ
กรรมการ
คณะกรรม
คณะกรรม
กรรมการ
สรรหาและ การบริ หาร
การบริ ษัท/
ตรวจสอบ/
พิจารณา
ความเสียง/
ครัง
ครั ง
ค่ าตอบแทน
ครั ง
/ครั ง

1. นายชะฤทธิ

พงษ์ อนุตรี

1/2

-

-

-

2. นายศาวิณ

เลาเศรษฐกุล

-/-

-

-

-

3. นายสุทธิพงษ์

ศรี สนุ ทรตระกูล

2/2

-

-

-

4. นายวินเซ็นต์

หยวน ซัน ลี

2/2

-

-

-

5. นายปริ พล

ธนสุกาญจน์

2/2

-

-

-

6. นายนิทศั น์

วัฒนกุล

2/2

-

-

-

2/2
2/2
1/2

1/1
1/1
1/1

-

-

7. นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
8. นายวีระพล
หรื อตระกูล
9. นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ระหว่ างปี

8 กันยายน 2558
(แทนนางสาวดนิยา พงศ์อนุตรี
29 กุมภาพันธ์ 2559
(แทนนายปองพล เรื อนแก้ ว)
22 มกราคม 2558
(แทน พล.ต.ท.สุรวุฒิ กรัดศิริ)
28 ตุลาคม 2558
(แทนนายสรรัฐ งานทวี)
28 ตุลาคม 2558
(แทนนายเอกมินทร์ งานทวี)
22 มกราคม 2558
(แทนนายสรกฤช อุรเคนทร์ )
28 ตุลาคม 2558
28 ตุลาคม 2558
28 ตุลาคม 2558

ณ วันที 30 มิถุนายน 2558 บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํ ากัด (มหาชน) (CIRKIT) มีผ้ ูบริ หารจํานวน
3 ท่าน ดังนี
รายชือผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1. นายเอกมินทร์ งานทวี
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นางทิพชญาณ์ สุตตปั ญญา รองกรรมการผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชีและบริ หาร
3. นายยรรยง สาระกูล
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายผลิตส่วนหน้ า,ฝ่ ายตรวจสอบผลิตภัณฑ์,ฝ่ าย
วิศวกรรมตรวจสอบผลิตภัณฑ์,ฝ่ ายพัฒนาระบบเครื องควบคุม,เครื องกล
อัตโนมัต,ิ ฝ่ ายบริ การสิงอํานวยความสะดวกและโครงการ
ณ วันที 1 มีนาคม 2559 บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (เดิมชือ CIRKIT) มีผ้ บู ริ หารจํานวน 5 ท่าน ดังนี
รายชือผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1. นายศาวิณ เลาเศรษฐกุล
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
2. นายวินเซ็นต์ หยวน ซันลี
รักษาการรองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นายดํารงค์ โรจนเมธินทร์
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สายงานบริ หารจัดการเงินทุน
รักษาการ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
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ผู้อํานวยการฝ่ ายปฎิบตั ิการ
รักษาการ รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สายงานปฏิบตั ิการ
รักษาการ ผู้อํานวยการฝ่ ายกฏหมาย
ผู้อํานวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการ รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สายงานสนับสนุนการบริ หาร

4. นายอนุชิต ขมภูลาว
5. นายอนุศกั ดิ มนต์ขลัง

อํานาจหน้ าทีของฝ่ ายบริหาร มีดังนี
1. กําหนดเป้าหมายของบริ ษัทฯ พร้ อมทังแผนการดําเนินการ เพือให้ บรรลุเป้าหมายทีกําหนดไว้
2. ดําเนินการ, ดูแลบริ หารงานให้ เป็ นไปตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย ข้ อบังคับ และ ร ะ เ บี ย บ
บริ ษัททีกําหนดไว้
3. ดําเนินการบริ หารงานด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯและผู้ถือหุ้น
4. ดําเนินกิจการต่างๆ ของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
5. ต้ องไม่ประกอบกิจการหรื อร่ วมในกิจการใดๆ อันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้
แจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชารับทราบ และได้ รับความเห็นชอบ

คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติแต่งตังให้ นายนิทัศน์ วัฒนกุล ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัทฯ
ตังแต่วนั ที 8 กันยายน 2558 โดยคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1


ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้ วยเบียประชุม ซึงจ่ายตามจํานวนครังทีเข้ าประชุม ดังนี
ค่ าตอบแทนกรรมการในปี 2558 (บาท)
บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
บริ ษัท/ครั ง

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ/
ครั ง

-

-

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด
ค่ าตอบแทน/
ครั ง
-

-

-

รายชือกรรมการ

1, นายเอกมินทร์ งานทวี1/
2. นายสรรัฐ
3. นายวิรัช

2/

งานทวี

3/

นิมมานวัฒนา
4. นายสุทธิพงษ์ ศรี สนุ ทรตระกูล
5. นายนิทศั น์
วัฒนกุล
6. นางสาวดนิยา พงศ์อนุตรี
1/
ลาออกเมื อวันที 2 พฤศจิ กายน 2558

2/

คณะกรรมการ
บริ หารความ
เสียง/ครั ง

รวม
ค่ าตอบแทน
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

3/
ลาออกเมื อวันที 8 กันยายน 2558 ลาออกเมื อวันที 2 พฤศจิ กายน 2558
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ค่ าตอบแทนกรรมการในปี 2558 (บาท)
บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน
คณะ
คณะกรรมการ
คณะ
คณะ
กรรมการ
สรรหาและกําหนด
กรรมการ
กรรมการบริ หาร
ตรวจสอบ/
ค่ าตอบแทน
บริ ษทั /ครัง
ความเสียง/ครั ง
ครั ง
/ครั ง
30,000
-

รายชือกรรมการ

1. นายชะฤทธิ

พงษ์ อนุตรี
1/

2. นายศาวิณ

เลาเศรษฐกุล

3. นายสุทธิพงษ์

ศรี สนุ ทรตระกูล
หยวน ซัน ลี
ธนสุกาญจน์

4. นายวินเซ็นต์
5. นายปริ พล

รวม
ค่ าตอบแทน
(บาท)
30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000
40,000

-

-

-

40,000
40,000

2/

3/
วัฒนกุล
7. นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
40,000
20,000
60,000
8. นายวีระพล
หรื อตระกูล
40,000
15,000
55,000
9. นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี
20,000
15,000
35,000
1/ 2/ 3/
เป็ นกรรมการบริ หารจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนที เป็ นค่าเบี ยประชุม ตามมติ ทีประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 2/2558

6. นายนิทศั น์

(ข) ค่ าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทน
จํานวน (คน)
จํานวนเงิน (บาท)
กรรมการบริ หาร
2
200,000.00
ผู้บริ หาร
3
2,890,000.00

รายละเอียดค่ าตอบแทน
เงินเดือน
เงินเดือน
(ข้อมูลของ CIRKIT เดือน ม.ค. – ต.ค. 58)

ค่ าตอบแทน
กรรมการบริ หาร

จํานวน (คน)
3

จํานวนเงิน (บาท)
760,000.00

รายละเอียดค่ าตอบแทน
เงินเดือน

ผู้บริ หาร

3

440,000.00

เงินเดือน

(ข้อมูลของ VI เดือนพ.ย.-ธ.ค. 58)
2.
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ค่ าตอบแทนอืน
ค่าตอบแทนอืนของกรรมการ
กรรมการได้ รับสิทธิในการเบิกค่ารับรองในวงเงิน ไม่มี บาทต่อเดือน
ค่าตอบแทนอืนของผู้บริ หาร
 เงินกองทุนเลียงชีพ
ไม่มี
 โครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญต่อผู้บริ หารและพนักงาน
ไม่มี
 โครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง
ไม่มี
รายงานประจําปี 2558

บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํ ากัด (มหาชน) มีพนักงานทังหมด 106 คน โดยในปี 2558
บริ ษัทฯ ได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานจํ านวนทังสิน 15,547,711.00 บาท ซึงผลตอบแทน ได้ แ ก่
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าเบียขยัน เงินประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ เป็ นต้ น
จํานวนพนักงานและผลตอบแทน
บริษัท/สายงาน/ธุรกิจ/
ปี 2558 (มกราคม – กรกฏาคม)
ผลตอบแทน
บริษัทย่ อย
พนักงานรายเดือนระดับปฏิบตั ิการ (คน)
41
4,390,392.00
พนักงานรายวันฝ่ ายผลิต (คน)
50
2,130,315.50
พนักงานรายเดือนบริ หาร (คน)
15
9,027,003.00
รวม (คน)
106
15,547,711.00
ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2554 ได้ เกิดอุทกภัยอย่างร้ ายแรงในประเทศไทย โดยนําได้
เข้ าท่วมพืนทีอาคารโรงงานและสํานักงานของบริ ษัทฯในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เป็ นเหตุให้ บริ ษัทฯ ต้ องหยุดการผลิตชัวคราว เพือทําการฟื นฟูกิจการ และจําเป็ นต้ องเลิกจ้ างพนักงานรวมทัง
ผู้บริ หารทังหมดประมาณ 1,000 คน ทําให้ ต้องมีการบันทึกเงินชดเชยจากการเลิกจ้ างตามกฎหมายและตาม
สัญญาจ้ างเป็ นจํานวนเงิน 194.31 ล้ านบาท โดยมีข้อพิพาทแรงงาน เนืองจากบริ ษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงิ น
ชดเชยได้ ทนั ที ต้ องรอเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทนจากบริ ษัทผู้รับประกันภัย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงิน
ชดเชยเรี ยบร้ อยแล้ วในเดือน กรกฏาคม 2556 ปั ญหาข้ อพิพาทแรงงานทังหมดเป็ นอันยุติ
สําหรับ บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (เดิมชือ CIRKIT) มีพนักงานทังหมด 97 คน
โดยในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานจํานวนทังสิน 1,941,813.88 บาท ซึงรวมเงินเดือน
ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชัน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
2558 โดยมีรายละเอียดดังนี
รายการ
-

จํานวน (บาท)

เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
รวม

3,571,083.00
14,517.17
105,608.00
19,600
1,941,813.88

บุคลากร บริ ษัทมี พนักงาน ณ วันที 29 กุมภาพันธ์ 2559 จํ านวน 97 คน โดยแยกเป็ นฝ่ าย ดังต่อไปนี
ฝ่ าย
บริ หาร
การตลาด
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

จํานวน (คน)
8
8
5
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เทคโนโลยีสารสนเทศ
บัญชีและการเงิน
ปฏิบตั ิการ
รวม

3
6
67
97

บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) มีดูแลการฝึ กอบรมพนักงาน เป็ นการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ รวมทังพัฒนาทักษะอย่างต่อเนืองเพือทําให้ เกิดความมันใจในศักยภาพการทํางานใน
การสนองตอบความต้ องการของลูกค้ า และบริ ษัท โดยมีการส่งเสริ มการฝึ กอบรม ดังนี
1) การฝึ กอบรมภายในบริษัทฯ
การฝึ กอบรมภายในแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
1. MANAGEMENT TRAINING มีขนตอนการปฏิ
ั
บัตดิ ังต่ อไปนี
1.1 จัดทําแผนการฝึ กอบรมประจําปี โดยอ้ างอิงข้ อมูลจาก
- แบบสํารวจความจําเป็ นในการฝึ กอบรม
- ตามความต้ องการของลูกค้ า หรื อผู้บริ หาร
- แบบประเมินผลการฝึ กอบรม ทีพนักงานได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
1.2 ขออนุมตั ิแผนการฝึ กอบรม และงบประมาณ (ในกรณีทีจําเป็ นต้ องใช้ วิทยากร
ภายนอก)
1.3 ติดต่อวิทยากร
1.4 แจ้ งกําหนดการ และรายละเอียดในการฝึ กอบรมแต่ละหัวข้ อให้ กบั ผู้ทีเกียวข้ อง
ทุกท่าน
1.5 ดําเนินการฝึ กอบรมตามแผนทีได้ กําหนดไว้
1.6 เข้ าอบรม ทําการประเมินผลการฝึ กอบรม (ประเมินด้ านการจัดการ, วิทยากร)
1.7 จัดทําบันทึกประวัติการฝึ กอบรม
2. OPERATION TRAINING แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม
2.1 พนักงานรายวัน มีขนตอนการปฏิ
ั
บัตดิ ังต่ อไปนี
2.1.1 ปฐมนิเทศน์
2.1.2 จัดพนักงานลงในแผนกทีทางฝ่ ายผลิตเป็ นผู้กําหนด
2.1.3 ฝึ กอบรมภาคทฤษฎีโดยฝ่ ายพัฒนาคุณภาพและฝึ กอบรม พนักงานจะต้ อง
ผ่านเกณฑ์การทดสอบอย่างน้ อย 90 เปอร์ เซ็นต์
2.1.4 ฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิในสายการผลิต
2.1.5 พนักงานทีจะต้ องทําการตรวจสอบชินงานต้ องผ่านการทดสอบในการ
ตรวจสอบชินงานจากฝ่ ายประกันคุณภาพด้ วย
2.1.6 พนักงานทีจะต้ องปฏิบตั ิการด้ านเครื องจักร ต้ องผ่านการทดสอบทางด้ าน
เครื องจักรโดยช่างเทคนิคทีผ่านการรับรองเครื องจักรนันๆ มาแล้ ว
60
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2.1.7 เมือพนักงานผ่านการฝึ กอบรมทุกขันตอนแล้ วจะทําการโอนพนักงานนันๆ
ให้ ต้นสังกัด
2.1.8 ฝ่ ายพั ฒ นาคุ ณ ภาพและฝึ กอบรมจะต้ อ งติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานทีทําการโอนให้ ต้นสังกัดแล้ ว โดยพนักงานจะต้ องไม่ทํางานผิดพลาดติดต่อกัน 3 สัปดาห์ จึงจะถือว่า
ยอมรับได้
2.1.9 พนักงานแต่ละคนสามารถรั บการฝึ กอบรมในการปฏิ บัติ งานได้ มากกว่า
1 แผนก ซึงกําหนดโดยหัวหน้ าตามความเหมาะสม
2.1.10 พนักงานทีผ่านการฝึ กอบรมในแต่ละแผนก จะต้ องทําการฝึ กอบรมและ
ทดสอบซําในแผนกนันๆ ปี ละ 1 ครัง เพือให้ มนใจว่
ั าพนักงานยังมีความสามารถเพียงพอทีจะทํางานในแผนก
นันๆ ต่อไป
2.1.11 การฝึ กอบรมในหัวข้ ออืนๆทีระบุไว้ ในระเบียบปฏิบตั ิในการฝึ กอบรมจะต้ อง
ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันทีพนักงานเข้ ามาทํางาน
2.1.12 จัดทําบันทึกประวัติการฝึ กอบรม
2.2 พนักงานรายเดือน มีขนตอนการปฏิ
ั
บัตดิ ังต่ อไปนี
2.2.1 ปฐมนิเทศน์
2.2.2 พนักงานที ไม่เกี ยวข้ องกับสายการผลิตโอนให้ ต้นสังกัดติดตามให้ มีการ
ดําเนิ นการกอบรมในหัวข้ ออืนๆ ที ระบุไว้ ในระเบี ยบปฏิบัติในการฝึ กอบรมให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 2
เดือน นับจากวันทีพนักงานเข้ ามาทํางาน
2.2.3 พนักงานที เกี ยวข้ องกับสายการผลิตฝึ กอบรมภาคทฤษฎี โดยฝ่ ายพัฒนา
คุณภาพและฝึ กอบรม พนักงานจะต้ องผ่านเกณฑ์การทดสอบอย่างน้ อย 90 เปอร์ เซ็นต์ ยกเว้ น วิศวกรและชํานาญ
การไม่จําเป็ นต้ องทดสอบ
2.2.4 ช่างเทคนิคจะต้ องผ่านการฝึ กอบรมด้ านเครื องจักรโดยช่างเทคนิคทีผ่านการ
รับรอง มาแล้ ว
2.2.5 โอนให้ ต้นสังกัด
2.2.6 การฝึ กอบรมในหัวข้ ออืนๆ ทีระบุไว้ ในระเบียบปฏิบตั ิในการฝึ กอบรม จะต้ อง
ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันทีพนักงานเข้ ามาทํางาน
2.2.7 จัดทําบันทึกประวัติการฝึ กอบรม
2)

การฝึ กอบรมภายนอกและ/หรื ออบรมโดยวิทยากรภายนอก
บริ ษัทฯ มีการจัดงบประมาณการฝึ กอบรมภายนอกและ/หรื อโดยวิทยากรภายนอก โดยจะเน้ น
หลัก สูต รที เป็ นการเพิ มพูนความรู้ และศัก ยภาพในการทํ างาน รวมทังการฝึ กอบรม เพื อให้ ส อดคล้ อ งกับ
กฎหมายต่างๆ
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บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากั ด (มหาชน) (เดิมชือ CIRKIT) มีนโยบายในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการอบรมอย่างสมําเสมอและต่อเนือง ทังนีเพือสร้ างความรู้ ความเข้ าใจถึง
นโยบายของบริ ษัท และเพือพัฒนาความรู้ ความสามารถให้ แก่พนักงาน โดยหลักสูตรทีอบรมมีทงจากผู
ั
้ ทรงคุณวุฒิ
ภายในและภายนอกบริ ษัท เพือรองรับการขยายตัวของบริ ษัท พนักงานทุกคนรับทราบ นโยบาย เป้าหมาย ในทิศทาง
เดียวกัน และปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มกําลัง และมีการพัฒนาต่อเนือง ด้ วยการรวมพลังรวมใจ สูว่ ิสยั ทัศน์
ร่ ว มกัน ด้ ว ยการอบรมสัม มนาโดยมุ่ง เน้ น ทรั พ ยากรบุค คลเป็ นหัว ใจที สํา คัญ ของบริ ษั ท ในการขับ เคลื อนทุก ๆ
ส่วนในบริ ษัท
ปั จจุบนั การแข่งขันทางธุรกิจมีความเข้ มแข็งสูงมาก จําเป็ นจะต้ องมีบุคลากร ทีมีความรู้ ความสามารถ ขยัน
ขันแข็ง มีขวัญและกําลังใจดี มีความรู้ เรื องยุทธศาสตร์ ของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิงการสร้ างสัมพันธภาพในการ
ทํางานและการทํางานเป็ นทีมทีแข็งแกร่ง
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การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯ มีความมุง่ มันในการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่ งครัดมุ่งปฏิบตั ิให้ เป็ นรู ปธรรม
และต่อเนือง ทังนีก็เพือประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนัก ถึง บทบาทสํ าคัญ ยิ งต่อ การบริ ห ารของบริ ษัท ฯ โดยเป็ นผู้กํ าหนด
นโยบายกลไกการบริ หารและระบบการกํากับดูแล ทําให้ ภารกิจของบริ ษัทฯดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ตรง
ตามวัตถุประสงค์ ทีคณะกรรมการกําหนด อยู่ในแนวทางผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ถูกต้ องตามกฎหมายและเป็ นไป
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ทังนี คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประกอบกับแต่ละท่าน
มาจากสายงานวิชาชี พ ที หลากหลาย การประสานประสบการณ์ ตามกระบวนการกลันกรองนโยบายการ
ดํ า เนิ น งาน โดยมี เ จตนารมณ์ ร่ ว มกัน ที จะกํ า กับ ดูแ ลให้ ก ารดํ า เนิ น งานของฝ่ ายบริ ห ารเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ในกรอบจริ ยธรรมองค์กรของบริ ษัทฯ ทีมุ่งเน้ นในความซือสัตย์สจุ ริ ตและยึดมันในความถูกต้ อง
และเทียงธรรม และโดยความเคารพสิทธิของฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการจะไม่เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
เรื องทีเกียวกับการบริ หารจัดการงานประจําวัน
คณะกรรมการบริ ษัท มุ่งพิ ทักษ์ สิทธิ ลดความเสียง ดูแลผลตอบแทนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น รวมทังกํ าหนด
อํานาจหน้ าทีและความรั บผิ ดชอบในการอภิ บาลดูแลองค์ กรให้ มีความโปร่ งใส เปิ ดเผย และตรวจสอบได้
เป็ นกลไกหลัก
บริ ษัทฯยึด หลัก การบรรษั ท ภิ บ าลอย่ างจริ ง จัง เพื อเป็ นกรอบในการทํ าธุ ร กิ จอย่ างมี คุณธรรม เพื อ
ภาพลักษณ์ทีดี รวมทังใช้ ในการติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างใกล้ ชิด นอกจากนันยังวางนโยบาย
การให้ ผลตอบแทน ทีเหมาะสมแก่คณะกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานเพือให้ เกิดความเป็ นธรรมและเกิดการ
ประสานผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ถือหุ้นอันจะนําไปสูก่ ารเพิมมูลค่าการลงทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นในทีสุด
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังกรรมการทีมีความรู้ ความสามารถ และความเชียวชาญทีเหมาะสมเป็ น
คณะกรรมการชุดย่อย เพือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ โดยการศึกษารายละเอียดและกลันกรอง
งานเพื อเพิมประสิทธิ ภาพของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้ วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยง และ
คณะกรรมการบริ หาร โดยมีรายละเอียดดังนี
1.

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที 1 มี นาคม 2559 มี จํานวน 3 ท่าน ดังนี

ลําดับ
ชือ - สกุล
1. นายเจษฎาวัฒน์1/
2. นายวีระพล2/
3. นางเพ็ญนิภา

เพรี ยบจริ ยวัฒน์
หรื อตระกูล
ทัพพะรังสี
1/

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

และ 2/ เป็ นกรรมการทีมี ความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิ น
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1
สอบทานให้ บริ ษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอโดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารทีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและ
ประจํ าปี โดยพิ จารณางบการเงิ นและรายงานทางการเงิ นที เกี ยวข้ องหลักการบัญชี วิธีปฏิ บัติทางบัญชี การ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีการดํารงอยู่ของกิจการการเปลียนแปลงนโยบายบัญชีทีสําคัญรวมถึงเหตุผล
ของฝ่ ายจัดการเกียวกับการกําหนดนโยบายบัญชีก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯเพือเผยแพร่ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
และผู้ลงทุนทัวไป
2
วางแนวทางและสอบทานให้ บริ ษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริ ษัทฯและการ
ประเมินผลการตรวจสอบร่ วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในถึงปั ญหาหรื อข้ อจํากัดทีเกิดขึนจากการ
ตรวจสอบงบการเงินวางแผนการควบคุมการประมวลข้ อมูลทางอิเล็คโทรนิกส์และการรักษาความปลอดภัย
ของข้ อมูลเพือป้องกันการทุจริ ตหรื อการใช้ คอมพิวเตอร์ ไปในทางทีผิดโดยพนักงานบริ ษัทฯหรื อบุคคลภายนอก
และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง
โยกย้ ายเลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอืนใดทีรั บผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3
สอบทานการดํ า เนิ น การของบริ ษั ท ฯให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ฯข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯหรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯรวมทังมีหน้ าทีและ
ความรับผิดชอบตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของสํานักงานกลต.รวมทังตลาดหลักทรัพย์ฯ
4
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท ฯรวมถึงพิ จ ารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคํานึงถึง ความน่าเชื อถื อความเพี ยงพอของ
ทรัพยากรและปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนนรวมถึ
ั
งประสบการณ์ของบุคลากรทีได้ รับ
มอบหมายให้ ทําการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯรวมทังเข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ า
ร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
5
พิจารณาให้ ความเห็นชอบรายการทีเกียวโยงกันและ/หรื อการได้ มาหรื อจําหน่ายสินทรัพย์ของ
บริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อยรวมทังพิจารณาเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯในกรณีทีเกิดรายการเกียวโยงหรื อรายการที
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วนรวมทังพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวเพือ
นํ า เสนอต่อ ที ประชุ ม คณะกรรมการและ/หรื อ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น ของบริ ษัท ฯต่ อ ไปทังนี เพื อให้ เ ป็ นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายทีเกียวข้ องและเพือให้ มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริ ษัทฯ
6
จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท
ฯซึงรายงานดังกล่าวจะต้ องมีข้อมูลครบถ้ วนตามทีกฎหมายกําหนดและจะต้ องลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบทังนีรายงานดังกล่าวจะต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนีเป็ นอย่างน้ อย
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ความเห็นเกียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของ
บริ ษัทฯถึงความถูกต้ องครบถ้ วนเป็ นทีเชือถือได้
ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ
เหตุผลทีเชือว่าผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเหมาะสมทีจะได้ รับการแต่งตังต่อไปอีกวาระหนึง
ความเห็ น เกี ยวกับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บจากการปฏิ บัติหน้ าที ตาม
กฎบัตร (Charter)
รายงานอืนใดที เห็นว่าผู้ถือ หุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ าที และ
ความรับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อเพือให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
7
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่อ คณะกรรมการบริ ษัทฯตามหน้ าที และความ
รั บ ผิ ด ชอบที ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯรวมทั งมี ห น้ าที ในการรายงานกิ จ กรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อหน้ าทีอืนใดทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯต่อคณะกรรมการของ
บริ ษัทฯ
ทังนีคณะกรรมการตรวจสอบต้ องรายงานต่อคณะกรรมการทันทีในกรณีดงั ต่อไปนี
รายการทีมีหรื ออาจก่อให้ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ข้ อสงสัยหรื อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริ ตหรื อมีสิงผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน
ข้ อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อข้ อกํ าหนดใดๆของสํานักงานกลต.และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายงานอืนใดทีเห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทฯควรทราบหากคณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯถึงสิงทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
และได้ มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษัทฯและผู้บริ หารแล้ วว่าต้ องดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขเมือครบ
กํ าหนดเวลาที กํ าหนดไว้ ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิ กเฉยต่อ การดําเนิ นการแก้ ไ ข
ดัง กล่า วโดยไม่มี เ หตุผ ลอัน สมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ งอาจรายงานสิ งที พบดัง กล่า วต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯและ /หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ วแต่กรณีได้
8
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรี ยกขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆของบริ ษัทฯประกอบการ
พิจารณาเพิมเติมในเรื องต่างๆได้
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ทังนีอํานาจของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้ างต้ นจะไม่รวมถึงอํานาจทีทําให้ กรรมการตรวจสอบหรื อ
ผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถลงมติให้ ความเห็นในรายการทีกรรมการตรวจสอบท่าน
นั นหรื อ ผู้ รั บ มอบอํ า นาจจากคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ บุ ค คลที อาจมี ค วามขั ด แย้ งตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯมีส่วนได้ ส่วนเสียหรื อมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัททีเกียวข้ องได้
2. คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทน ณ วัน ที 1 มี น าคม 2559 มี จํ า นวน
3 ท่าน ดังนี
ลําดับ
ชือ - สกุล
1. นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
2. นายวีระพล
หรื อตระกูล
3
นายสุทธิพงษ์
ศรี สนุ ทรตระกูล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวกชพรรณ จุลาภา ทําหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ด้ านการสรรหา
1) คัดเลือกและสรรหาบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมทีจะทําหน้ าทีเป็ นกรรมการของบริ ษัท หรื อ
กรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงในกรณี ทีตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทว่างลง โดยใช้ นิยามและ
คุณสมบัติของกรรมการ เป็ นเกณฑ์ ในการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาและ
บรรจุชือในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพือให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง
2) พิจารณาและเสนอแนะให้ คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบทีเหมาะสมกับบริ ษัท โดย
คํานึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการ ทีต้ องประกอบด้ วยบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้ าน
ต่างๆ อย่างเหมาะสม
3) วางแผนและดําเนิ นการสรรหาผู้สื บทอดตํ าแหน่ งประธานเจ้ าหน้ าที บริ หาร รองประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หารเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
4) คัดเลือกและสรรหาบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมทีจะทําหน้ าทีเป็ นพนักงานของบริ ษัทตังแต่
ระดับผู้อํานวยการฝ่ ายขึนไป
5) คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทนมี หน้ าที รายงานผลการปฏิ บั ติ งานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจํา
ด้ านการพิจารณาค่ าตอบแทน
1) ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ทีใช้ ในการพิจารณาค่าตอบแทนในปั จจุบนั อย่าง
สมําเสมอเพือให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายของบริ ษัท ตลอดจนมีความสอดคล้ องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
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2) พิ จารณาการจ่ายค่าตอบแทน หรื อผลประโยชน์ อืน ๆ ของประธานเจ้ าหน้ าที บริ หาร และ
ผู้บริ หารระดับสูง ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนของประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และผู้บริ หารระดับสูง สําหรับการจ่ายค่าตอบแทน หรื อผลประโยชน์อืน ๆ
ของกรรมการให้ คณะกรรมการบริ ษัท นํ าเสนอต่อที ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพื ออนุมัติ โดยคํ านึงถึงปั จจัย 3
ประการ คือ
แนวปฏิบตั ิทีบริ ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ ในการจ่ายค่าตอบแทน
ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริ ษัท
ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ทีมาดํารงตําแหน่ง
3) เปิ ดเผยนโยบายเกียวกับการกําหนดค่าตอบแทน และเปิ ดเผยค่าตอบแทนในรู ปแบบต่างๆ
รวมถึง การจัดทํารายงานการกําหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ไว้ ในรายงานประจําปี
4) พิจารณาค่าตอบแทนให้ มีความเหมาะสมเพือจูงใจผู้บริ หารในระยะยาวทีมีความสอดคล้ อง
กับผลงานของบริ ษัทและผลประโยชน์ทีสร้ างให้ กบั ผู้ถือหุ้น
5) ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนๆ ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ทังนี ในการปฏิบตั ิหน้ าทีดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง และให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 3 ปี การมอบอํานาจ ให้ แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะไม่รวมถึงอํานาจในการ
อนุมตั ิรายการใดทีอาจมี ความขัดแย้ ง หรื อรายการใดทีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรื อบุคคลที
เกียวโยงกับคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนมีสว่ นได้ เสีย หรื อผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดขัดแย้ งกับบริ ษัท ตาม
กฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ซึงการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อทีประชุม
คณะกรรมการ และ/หรื อ ทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามข้ อบังคับของบริ ษัท หรื อ
กฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด เว้ นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้ าปกติทวไปของ
ั
บริ ษัททีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ ชดั เจนแล้ ว
3.

คณะกรรมการบริหารความเสียง ณ วันที 1 มี นาคม 2559 มี จํานวน 4 ท่าน ดังนี

ลําดับ
ชือ - สกุล
1. นายศาวิณ
2. นายเจษฏาวัฒน์
3. นายดํารงค์
4.

นายอนุชิต

เลาเศรษฐกุล
เพรี ยบจริ ยวัฒน์
โรจนเมธินทร์
ชมภูลาว

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสียง
กรรมการบริ หารความเสียง
กรรมการบริ หารความเสียง
กรรมการบริ หารความเสียง/
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสียง
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง
1.
กําหนดนโยบายการบริ หารความเสียงและการวางกรอบการบริ หารความเสียงโดยรวม
ของบริ ษัทฃซึงครอบคลุมถึงความเสียงทีสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจ
2.
วางกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายบริ หารความเสียง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบ
ติดตาม และควบคุมความเสียงโดยรวมของบริ ษัทให้ อยู่ในระดับทียอมรับได้
3.
สนับสนุนผลักดันให้ เกิ ดความร่ วมมือในการบริ หารความเสียงโดยรวมของบริ ษัท และ
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริ หารความเสียงโดยรวม ถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ
และการปฏิบตั ิตามนโยบาย
4.
จัดให้ มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายทีอาจเกิดขึนอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง
ทังในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต เพือให้ มนใจว่
ั าการสํารวจความเสียงได้ ครอบคลุมทุกขันตอนของการดําเนิน
ธุรกิจ
5.
สนับสนุนและพัฒนาการบริ หารความเสียงให้ เกิ ดขึนอย่างต่อเนื องทัวทังองค์ กร และ
สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล
6.
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท/คณะกรรมการบริ หารในสิงทีต้ องดําเนินการปรั บปรุ ง
แก้ ไข เพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายและกลยุทธ์ทีกําหนด
7.
ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
4.
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที 1 มี นาคม 2559 มี จํานวน 5 ท่าน ดังนี
ชือ - สกุล
นายสุทธิพงษ์
นายศาวิณ
นายวินเซ็นต์
นายปริ พล
นายอนุศกั ดิ

ศรี สนุ ทรตระกูล
เลาเศรษฐกุล
หยวน ซัน ลี
ธนสุกาญจน์
มนต์ขลัง

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร/เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร
1.
ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตาม วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย
ธุรกิจ ข้ อกําหนด ระเบียบ คําสัง ตามมติของทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อมติทีประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทอนุมตั ิ
2.
จัดทํ าและนํ าเสนอ นโยบายทางธุรกิ จ ทิศทาง เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน และกล
ยุทธ์ การดําเนิ นธุรกิจของบริ ษัท กําหนดแผนการเงิน งบประมาณประจํ าปี ของบริ ษัท การบริ หารทรั พยากร
บุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ การลงทุนด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ เพือนํ าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
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3.
มีอํานาจอนุมตั ิ และมอบอํานาจช่วงอนุมตั ิการเบิกจ่าย เพือการจัดซือจัดจ้ างซึงทรัพย์สิน
ซือหนี ด้ อยคุณภาพ และการทํารายการอืนเพือประโยชน์ของบริ ษัท ซึงอํานาจการอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็ นการ
อนุมัติรายการปกติทัวไปทางการค้ า โดยมีวงเงิ นในแต่ละรายการไม่เกิ น 50 ล้ านบาท หรื อเที ยบเท่า ซึง
คณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิกเพิ กถอน เปลียนแปลง หรื อแก้ ไข บุคคลทีได้ รับมอบอํานาจหรื อการมอบ
อํานาจนันๆ ได้ ตามทีเห็นสมควร
4.
มีอํานาจในการอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน การลงทุนในตราสารทีกระทรวงการคลังหรื อธนาคาร
พาณิชย์รับรองหรื อคําประกัน การขอสินเชือจากสถาบันการเงินหรื อการขอให้ ธนาคารออกหนังสือคําประกัน
เพือประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท การขอเปิ ดบัญชีประเภทต่างๆ กับธนาคารหรื อสถาบันการเงิน ใน
เงือนไขตามปกติธุรกิจ รวมถึงเป็ นผู้คาประกั
ํ
น หรื อการชําระเงินเพือการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท โดยมี
วงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 350 ล้ านบาทหรื อเทียบเท่า
5.
รั บนโยบายของกรรมการบริ ษัท มากํ าหนดทิ ศทาง แนวทาง เพื อกํ าหนดภารกิ จหลัก
(Mission) สําหรับฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายจัดการ
6.
ควบคุม ตรวจสอบ ติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งานของฝ่ ายบริ ห าร และฝ่ ายจัด การ และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญหา อุปสรรคต่างๆ เพือให้ ผ้ บู ริ หาร และฝ่ ายจัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
และแผนหลักทีวางไว้ และ ให้ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท
7.
ออกคําสัง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้ าใจ สําหรับใช้ ภายในบริ ษัท เพือให้ แน่ใจว่า
การดําเนินงานของบริ ษัท เป็ นไปตามนโยบาย และเพือผลประโยชน์ของบริ ษัท รวมถึงเพือรั กษาระเบียบวินัย
ภายในองค์กร
8.
กลันกรองและเสนองบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
และนําเสนอผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
9.
จัดทํารายงานเกี ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท ตลอดถึงงบการเงิน งบการลงทุน
และปั ญหาสําคัญหรื อการบริ หารความเสียง เพือเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณารับทราบ และ/หรื ออนุมตั ิ
10. ให้ ข้อเสนอแนะ และให้ คําปรึ กษาต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื อการตัดสินใจด้ านธุรกิ จ
ของบริ ษัท
11. ปฏิบตั ิหน้ าทีอืน ๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
อนึ ง การอนุ มัติ ร ายการดัง กล่า วข้ า งต้ น จะต้ อ งไม่ มี ลัก ษณะเป็ นการอนุมัติ ร ายการที ทํ า ให้
คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หาร สามารถอนุมตั ิรายการทีตนหรื อบุคคลที
อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อืนใดทํากับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยหรื อ
บริ ษัท ที เกี ยวข้ อ ง (ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรั พย์ฯ) โดยคณะกรรมการบริ หารจะต้ องนําเสนอ เรื อง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือให้ พิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าว ภายใต้
ข้ อบังคับหรื อประกาศหรื อกฎหมายที เกียวข้ อง ยกเว้ น เป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นไปตามธุรกิจปกติ และ
เงือนไขการค้ าปกติซงเป็
ึ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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5. คณะผู้บริหาร ณ วันที 1 มี นาคม 2559 ผูด้ ํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หาร 4 รายแรกของบริ ษทั ฯ ตาม
คํานิ ยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ “กลต.” มี จํานวน 5 คน ดังนี
รายชือผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1. นายศาวิณ เลาเศรษฐกุล ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
2. นายวินเซ็นต์ หยวน ซัน ลี รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร/สายงานพัฒนาธุรกิจ
3. นายดํารงค์ โรจนเมธินทร์ รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร/สายงานบริ หารจัดการเงินทุน
รักษาการผู้อํานวยการ/ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้อํานวยการฝ่ ายปฎิบตั ิการ
4. นายอนุชิต ขมภูลาว
รักษาการรองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร/สายงานปฏิบตั ิการ
รักษาการผู้อํานวยการฝ่ ายกฏหมาย
ผู้อํานวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นายอนุศกั ดิ มนต์ขลัง
รักษาการรองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร/สายงานสนับสนุนการบริ หาร
อํานาจหน้ าทีของฝ่ ายบริหาร มีดังนี
1. กํ าหนดเป้าหมายของบริ ษัทฯ พร้ อมทังแผนการดํ าเนิ นการ เพื อให้ บ รรลุเป้ าหมายที
กําหนดไว้
2. ดําเนินการ, ดูแลบริ หารงานให้ เป็ นไปตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย ข้ อบังคับ และ
ระเบียบบริ ษัททีกําหนดไว้
3. ดําเนินการบริ หารงานด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
และผู้ถือหุ้น
4. ดําเนินกิจการต่างๆ ของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
5. ต้ องไม่ประกอบกิจการหรื อร่ วมในกิจการใดๆอันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ
เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชารับทราบ และได้ รับความเห็นชอบ

1.

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการทีสามารถแสดงความเห็นหรื อรายงานข้ อเสนอแนะได้ อย่างเสรี ตาม
ภารกิจทีได้ มอบหมาย โดยต้ องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกียวกับทรัพย์สิน หรื อตําแหน่งหน้ าที และมี
ความเป็ นอิสระ จากฝ่ ายบริ หารและผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของบุคคลหรื อ
กลุม่ บุคคลใด ทังนี ผู้ทีจะเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและมีความเป็ นอิสระตามที
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดไว้ ดังนี
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บทบาทและหน้ าทีของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้ าทีเช่นเดียวกับกรรมการคนอืนในคณะกรรมการ
บริ ษัท แล้ ว ยัง มี บ ทบาท และหน้ าที พิ เ ศษในการรั กษาความเป็ นอิ ส ระในการแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ มี
ข้ อเสนอแนะเพือรั กษาผลประโยชน์ ของผู้มีส่วน ได้ เสียทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องโดยไม่อยู่ภายใต้ อิทธิ พลของกลุ่ม
บุคคลใด
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดนิ ยามกรรมการอิสระไว้ เท่ ากับ
ข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีทจ. 4/2552 ลงวันที 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื องคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการทีมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของผู้ขออนุญาตบริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทังนี ให้ นับรวมการ
ถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน ๆ ด้ วย
(2) ไม่เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นกรรมการที มี ส่วนร่ วมบริ ห ารงาน ลูก จ้ าง พนัก งาน ที ปรึ ก ษาที ได้
เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทังนี ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อทีปรึ กษา ของส่วนราชการซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที เป็ น บิ ดามารดา คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรื อ
บริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิ จกับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอ
อนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที ยืนคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามข้ อ 4 รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกียวกับสินทรั พย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรั บ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม คําประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีทีต้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่
ร้ อยละสามของสินทรัพย์ ทีมีตวั ตนสุทธิ ของผู้ขออนุญาตหรื อตังแต่ ยีสิบล้ านบาทขึนไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํา
กว่า ทังนี การคํานวณภาระหนี ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที เกี ยวโยงกันตาม
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ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณา ภาระหนีดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วน
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บ ริ ก ารทางวิชาชี พ ใด ๆ ซึงรวมถึงการให้ บ ริ การเป็ นที ปรึ ก ษา
กฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มี
อํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาตผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของผู้ขอ
อนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ที ปรึ กษาที รั บเงินเดือนประจํ า หรื อถื อหุ้นเกิ นร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นที มีสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริ ษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของผู้ขอ
อนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงาน
ของผู้ขออนุญาต
ภายหลังได้ รับ การแต่ง ตังให้ เ ป็ นกรรมการอิ สระที มี ลัก ษณะเป็ นไปตามข้ อ (1) ถึง (9) แล้ ว
กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตัดสินใจในการดํ าเนิ นกิ จ การของผู้ขออนุญาต
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอ
อนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ความในข้ อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนทีกําหนดให้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้
ขออนุญาตในช่วงสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ให้ ใช้ บงั คับกับคําขออนุญาตทียืนต่อสํานักงาน
ตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
ในกรณี ทีบุคคลทีผู้ขออนุญาตแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีมีหรื อเคยมี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีกําหนดตามข้ อ (4) หรื อ (6) ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ได้ รั บ การผ่ อ นผัน ข้ อ ห้ ามการมีห รื อ เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุร กิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิช าชี พ เกิ น มูล ค่า
ดัง กล่า ว ก็ ต่ อ เมื อผู้ข ออนุญ าตได้ จัด ให้ มี ค วามเห็ น คณะกรรมการบริ ษัท ที แสดงว่าได้ พิ จ ารณาตามหลัก
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ในมาตรา 89/7 แล้ วว่า การแต่งตังบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีและการให้ ความเห็นทีเป็ น
อิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิสระด้ วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ทีทําให้ บคุ คลดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นทียังคงหรื อแต่งตังให้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุคคลดังกล่าว
เป็ นกรรมการอิสระ
เพือประโยชน์ตามข้ อ (5) และ (6) คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลทีได้ รับมอบหมายจาก
สํานักงานสอบบัญชี หรื อผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลายมือชือในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงาน
การให้ บริ การทางวิชาชีพ (แล้ วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุ คลนัน
2.

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการบริษัท
การสรรหาบุคคลทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ บริ ษัทฯจะพิจารณาจากปั จจัยหลายประการ เช่น
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที กฎหมายกํ าหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที เป็ น
ตัวแทนหรื อได้ รับการเสนอชือ จากผู้ถือหุ้น จากนันคณะกรรมการจะเสนอชือต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือพิจารณา
แต่งตัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดอยู่ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ทังนี เงือนไขการสรรหาและแต่งตังกรรมการบริ ษัทฯตามที กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
มีดงั นี
1) บริ ษัท ฯมี ค ณะกรรมการคณะหนึง ประกอบด้ วยกรรมการอย่ างน้ อ ย 5 คน โดยให้ ที
ประชุมใหญ่ เป็ นผู้พิจารณาเลือกตังและให้ คณะกรรมการเลือกตังกรรมการด้ วยกันเป็ นประธานกรรมการ
และอาจเลือกรองประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และตําแหน่งอืนตามทีเห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร
2) ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้ องใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั
ก. เลือกตังบุคคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
ค. บุ ค คลซึงได้ ค ะแนนเสี ย งสูง สุ ด ตามลํ า ดับ ลงมาเป็ นผู้ ได้ รั บ การเลื อ กตังเป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั งนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังใน
ลําดับ ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ นจํานวนกรรมการที จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั งนันให้ ผ้ ูเป็ น
ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
3) ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวน
หนึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงทีสุดกับส่วน
หนึงในสาม (1/3)
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4) ในกรณี ที ตํ าแหน่ ง กรรมการว่า งลงเพราะเหตุอื นนอกจากถึ ง คราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของ
บริ ษัทจดทะเบียน เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการ
เหลือน้ อยกว่าสองเดือนบุคคล ซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระ
ทียังเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน มติของคณะกรรมการต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของ
จํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
1. ระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
บริ ษัทมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ทีบริ ษัทฯกํ าหนด
และต้ องเป็ นผู้ทีมีวิสยั ทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับองค์กร โดยการ
พิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้สรรหาเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู้ทีมีความเหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่งดังกล่าว
บริ ษัทมีระบบและแผนงานเพือเตรี ยมความพร้ อมในการสืบทอดตําแหน่งของผู้บริ หาร
ระดับระดับประธานกรรมการบริ ห าร/ประธานเจ้ าหน้ าที บริ ห าร เพื อทดแทนในกรณี ทีผู้บริ ห ารท่ านนันไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งงานนันได้ ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดๆ ตลอดจนลดความเสียงหรื อผลกระทบจากการ
ขาดความต่อเนือง ในการบริ หารจัดการบริ ษัทฯ ดังนี
เมือตําแหน่งผู้บริ หารระดับประธานกรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร ว่างลง
หรื อ ผู้อยู่ใ นตําแหน่ง ไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที ในตํ าแหน่งได้ บริ ษัทฯจะมีระบบการให้ ผ้ ูบริ ห ารในระดับ
ใกล้ เคียง หรื อระดับรอง เป็ นผู้รักษาการในตําแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษัทฯกําหนด และต้ องเป็ นผู้ทีมีวิสยั ทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้สรร
หาเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู้ทีมีความเหมาะสมให้ ดํารงตําแหน่งแทน
ต่อไป
2.

ระดับผู้บริหาร
ฝ่ ายทรั พยากรมนุษย์ มีหน้ าที ในการพิ จารณาสรรหาบุคคลภายในบริ ษัทฯที มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เกียวกับงานทีต้ องรับผิดชอบในสายงานนันๆ เพือทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หาร ทังนี
ในกรณี ทีไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในทีเหมาะสมได้ ก็จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอก โดยจะ
พิจารณาจากบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และทัศนคติทีดีต่อองค์กรเช่นกัน และ
เสนอต่อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อ ประธานกรรมการบริ หารพิจารณาอนุมตั ิ
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ทังนี บริ ษัทฯ มีระบบและแผนงานเพือเตรี ยมความพร้ อมในการสืบทอดตําแหน่งของ
ผู้บริ หารระดับระดับผู้บริ หาร เพือทดแทนในกรณีทีผู้บริ หารท่านนันไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งงานนัน
ได้ ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดๆ ตลอดจนลดความเสียงหรื อผลกระทบจากการขาดความต่อเนือง ในการบริ หารจัดการ
บริ ษัทฯ ดังนี
เมือตําแหน่งระดับผู้บริ หารตังแต่ผ้ อู ํานวยการฝ่ ายขึนไปว่างลง หรื อผู้อยู่ในตําแหน่งไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งได้ บริ ษัทฯ จะมีระบบการให้ ผ้ บู ริ หารในระดับใกล้ เคียงหรื อระดับรองเป็ นผู้
รักษาการในตําแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหา และคัดเลือกจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคคลทังจาก
ภายในองค์กรและนอกองค์กรทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทีเหมาะสมกับตําแหน่ง เพือเสนอ
ต่อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อประธานกรรมการบริ หารแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งแทนต่อไป

บริ ษัทจะลงทุนในบริ ษัทที มีวตั ถุประสงค์ ในการประกอบธุรกิ จเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริ ษัทหรื อ
กิจการทีมีลกั ษณะใกล้ เคียงกันหรื อกิจการทีสนับสนุนกิจการของบริ ษัทฯอันจะทําให้ บริ ษัทมีผลประกอบการ
หรื อผลกําไรเพิมมากขึนหรื อลงทุนในธุรกิจทีเอือประโยชน์ (Synergy) ให้ กบั บริ ษัทฯโดยสามารถสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทฯให้ มีความครบวงจรมากยิงขึนเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทฯ
ทังนีในการกํากับดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมบริ ษัทฯจะส่งกรรมการหรื อผู้บริ หารทีมีคณ
ุ สมบัติและ
ประสบการณ์ ทีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเพือเป็ นตัวแทนในการบริ หารกิจการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ร่ วมนันๆเพือกําหนดนโยบายทีสําคัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วมดังกล่าว
ทังนีกรรมการซึงเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯจะต้ องทําหน้ าทีในการกํากับดูแลบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัท
ร่ วมให้ บริ หารจัดการหรื อดําเนินงานต่างๆตามนโยบายทีบริ ษัทฯกําหนดรวมถึงจะต้ องใช้ ดลุ ยพินิจตามมติของ
ทีประชุมคณะกรรมการและ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นทีอนุมตั ิในเรื องทีสําคัญของบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม
เพือก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทฯและเพือการเติบโตอย่างยังยืนของบริ ษัทฯ
บริ ษัทมีการดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยได้ กําหนดไว้ เป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรใน เช่น จรรยาบรรณทางทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน และคู่มือบทบาท
หน้ าทีและความรั บผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ซึงจะมอบให้ แก่กรรมการผู้บริ หาร และ
พนักงานเมือแรกเข้ าทํางาน โดยสรุ ปนโยบายสําคัญดังนี
1. บริ ษัทได้ กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศทีเกียวข้ องของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีกําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าทีรายงานการเปลียนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันทีมีการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรั พย์ และให้ แจ้ งให้
เลขานุการบริ ษัทรั บทราบเพื อจัดทํ าบันทึก การเปลียนแปลงและสรุ ปจํ านวนหลักทรั พย์ ของกรรมการและ
ผู้บริ หารเป็ นรายบุคคล เพือนําเสนอให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัททราบในการประชุมครังถัดไป นอกจากนัน ยัง
ได้ แจ้ งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดดังกล่าวด้ วย
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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2. บริ ษัทมีข้อกําหนดห้ ามนําข้ อมูลงบการเงิน หรื อข้ อมูลอืนทีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษัททีทราบ เปิ ดเผยแก่บคุ คลภายนอกหรื อผู้ทีมิได้ มีสว่ นเกียวข้ อง และห้ ามทําการซือขายหลักทรัพย์ในช่วง
1 เดือน ก่อนทีข้ อมูลงบการเงิ นหรื อข้ อมูลอืนที มีผลกระทบต่อราคาหลักทรั พย์ ของบริ ษัท / กลุ่มบริ ษัทจะ
เผยแพร่ ตอ่ สาธารณชน และต้ องไม่ซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชัวโมง นับแต่ได้
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลนันสูส่ าธารณะทังหมดแล้ ว การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดดังกล่าวถือเป็ นการกระทําผิดวินยั
ของบริ ษัท หากกรรมการ ผู้บริ หารหรื อพนักงาน ทีได้ ล่วงรู้ ข้ อมูลภายในทีสําคัญ คนใดกระทําผิดวินัยจะ
ได้ รับโทษตังแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้ าง การพักงาน โดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง จนถึงการเลิกจ้ าง
ทังนี แนวทางดังกล่าวได้ ผ่านการให้ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
1.

ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ แก่ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จํากัด
ในรอบปี บัญชี 2558 จํานวนเงิน 1,600,000.00 บาท
2.

ค่ าบริการอืน ๆ (Non-Audit Fee)
ค่าดําเนินการนอกสถานที (จ.พระนครศรี อยุธยา) จํานวนเงิน 36,230 บาท

บริ ษัทฯได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดีซงเป็
ึ นสิงสําคัญในการนําไปสูร่ ะบบการ
บริ หารจัดการที มีประสิทธิ ภาพโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึงจะช่วยสร้ างความเชื อมันต่อทุกฝ่ ายที
เกียวข้ องตังแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีสว่ นได้ เสียอืนๆ รวมถึงส่งผลให้ ธุรกิจมีความเจริ ญเติบโตอย่างยังยืน
ภายใต้ การดําเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ องบริ ษัทฯจึงได้ กําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการทีดีเพือยกระดับการดําเนินการทีมีอยู่แล้ วให้ มีเป็ นมาตรฐานทีชัดเจนและสามารถนําไปสู่
การปฏิบัติของพนักงานของบริ ษัททุกระดับชันอันเป็ นการเสริ มสร้ างให้ เกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการ
อย่างแท้ จริ งโดยครอบคลุมหลักการตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี 5 หมวดดังนี
หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทําการใดๆอันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิขนพื
ั นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้นเช่น สิทธิในการซือขายหรื อโอนหุ้นสิทธิในการ
มีสว่ นแบ่งกําไรของบริ ษัทฯสิทธิในการได้ รับข่าวสารข้ อมูลของบริ ษัทฯอย่างเพียงพอสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
เพื อใช้ สิทธิ ออกเสียงในที ประชุมผู้ถือหุ้นเพื อแต่งตังหรื อถอดถอนกรรมการแต่งตังผู้สอบบัญชี และเรื องที มี
ผลกระทบต่อบริ ษัทฯเช่นการจัดสรรเงินปั นผลการกําหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัทฯการลดทุนหรื อเพิมทุนเป็ นต้ น
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นช่องทางสาคัญทีผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯสามารถใช้ สิทธิของตนในฐานะผู้ถือ
หุ้นได้ ด้วยเหตุนีบริ ษัทฯจึงมีแนวทางปฏิ บัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯตามแนวทางที ตลาด
หลักทรัพย์ฯกําหนดเพือส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี
76
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 จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 7 วันหรื อ
ระยะเวลาอืนใดตามที กฎหมายหรื อประกาศที เกี ยวข้ องกํ าหนดโดยจะระบุวันเวลาสถานที และวาระการ
ประชุมตลอดจนข้ อมูลประกอบทีเกียวข้ องกับเรื องทีต้ องตัดสินใจในทีประชุมอย่างครบถ้ วน
 ในกรณีทีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ บริ ษัทฯเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆเข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึงแบบใดที
บริ ษัทฯได้ จดั ส่งไปพร้ อมหนังสือนัดประชุม
 บริ ษัทฯจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีโอกาสในการซักถาม
แสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆต่อทีประชุมในเรื องทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯได้ รวมทังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
 บริ ษัทฯจะส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัทฯทุกท่านเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและตอบข้ อซักถาม
ของผู้ถือหุ้น
 เมือการประชุมแล้ วเสร็ จบริ ษัทฯจะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
หมวดที 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯมีนโยบายในการปฏิ บัติและคุ้มครองสิทธิ ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมและเป็ น
ธรรมทังผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นทีไม่เป็ นผู้บริ หารผู้ถือหุ้นทีเป็ นคนไทยหรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติผ้ ถู ือหุ้น
รายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยบริ ษัทฯมีนโยบายทีจะเพิมทางเลือกในการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่สามารถ
เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลอืนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทน
ผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชือ
บุคคลเพือเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้ าในเวลาอันสมควร
การดําเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯตามลําดับวาระการประชุมโดยจะมี
การเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้ วนพร้ อมแสดงข้ อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจนรวมทัง
จะไม่เพิมวาระการประชุมทีไม่มีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ นโดยเฉพาะวาระทีมีความสําคัญ
ทีผู้ถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดมาตรการป้ องกัน การใช้ ข้ อ มู ล ภายในโดยมิ ช อบ(Insider
Trading) ของบุคคลทีเกียวข้ องซึงรวมถึงกรรมการผู้บริ หาร และพนักงานรวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทีเกียวข้ องกับข้ อมูลรวมถึงได้ กําหนดบทลงโทษเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
ของบริ ษัทฯหรื อนําข้ อมูลของบริ ษัทฯไปใช้ เพือประโยชน์ส่วนตนไว้ แล้ วตามนโยบายการป้องกันการนําข้ อมูล
ภายในไปใช้ ประโยชน์รวมทังห้ ามมิให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯรวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าวซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงิน
ให้ แก่สาธารณชนทราบโดยบริ ษัทฯได้ ดําเนินการแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯเข้ าใจและรับทราบ
เกียวกับภาระหน้ าทีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษัทฯของตนเองคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุ
นิติภาวะตลอดจนการรายงานการเปลียนแปลงการถื อครองหลักทรั พย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535
หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มซึงได้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพนักงานลูกค้ าคู่ค้า
และเจ้ าหนีคูแ่ ข่งชุมชนและสังคมเพือให้ มนใจได้
ั
วา่ สิทธิขนพื
ั นฐานของผู้มีสว่ นได้ เสียเหล่านีได้ รับการคุ้มครอง
และดูแลเป็ นอย่างดีตามข้ อกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆทีเกียวข้ อง โดยบริ ษัทฯจะดูแลผู้มีส่วน
ได้ เสียตามสิทธิทีมีตามกฎหมายทีเกียวข้ อง ไม่กระทําการใดๆทีเป็ นการละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยแนว
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียมีดงั นี
ผู้ถือหุ้น :

บริ ษัทฯ มีความมุ่งมันที จะดําเนิ นธุรกิ จอย่างโปร่ งใสและมุ่งเน้ นพัฒนาองค์ กรให้ มีการเติบโต
อย่างยังยืนและต่อเนือง เพือสร้ างอัตราผลตอบแทนทีเหมาะสมให้ กบั ผู้ถือหุ้นและเพือเพิมมูลค่า
ของบริ ษัท โดยการยึดมันการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี

พนักงาน:

บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนในบริ ษัทฯ ซึงมีส่วนร่ วมในการขับเคลือน
องค์กรให้ ประสบความสําเร็ จโดยมุ่งเน้ นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ ความสามารถและ
ทัก ษะของพนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื องรวมถึ ง พิ จ ารณาให้ ผ ลตอบแทนที เหมาะสมตามความรู้
ความสามารถของพนักงานแต่ละคนตลอดจนการดูแลรั กษาสภาพแวดล้ อมในการทางานโดย
คํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทางานทังนีบริ ษัทฯได้ ถือปฏิบตั ิต่อพนักงานทุก
รายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม

ลูกค้ า:

บริ ษัทฯได้ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิต่อลูกค้ าทุกรายโดยมีการแจ้ งเงือนไขให้ รับทราบ
อย่างชัดเจนและเงือนไขดังกล่าวเป็ นเงือนไขทีเป็ นธรรมนอกจากนีบริ ษัทฯยังมุ่งมันในการให้ การ
บริ การลูกค้ าและให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่ลกู ค้ าด้ วยความสุภาพอ่อนโยนโดยไม่นําข้ อมูลทีเป็ น
ความลับของลูกค้ ามาใช้ เพือประโยชน์ของบริ ษัทฯและผู้ทีเกียวข้ อง

คู่ ค้ าและ บริ ษัทฯได้ ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและเจ้ าหนีอย่างเป็ นธรรมเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรี ยบโดยปฏิบตั ิตาม
เงื อนไขทางการค้ า และ/หรื อ ข้ อตกลงตามสัญ ญาที ทํ า ร่ ว มกั น อย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื อพั ฒ นา
เจ้ าหนี:
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีก่อให้ เกิดประโยชน์ของทังสองฝ่ าย
คูแ่ ข่ง:
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บริ ษัทฯมีนโยบายทีจะประพฤติตามกรอบการแข่งขันทีดีและตามกฎหมายที กําหนดไว้ รั กษา
บรรทัดฐานของข้ อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขันและหลีกเลียงวิธีการไม่สจุ ริ ตเพือทําลายคูแ่ ข่ง
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ชุมชนและ บริ ษัท ฯมุ่งมันจะปฏิ บัติ ต ามฎหมาย กฎระเบี ย บและข้ อกํ าหนดต่างๆที เกี ยวข้ อง มุ่ง เน้ นการ
สังคม:

ปลูก ฝั ง จิ ต สํานึก ความรั บ ผิ ด ชอบต่อ ชุม ชนและสัง คมให้ เกิ ดขึนภายในองค์ กรอย่างต่อเนื อง
รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทีก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมและสังคม

หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนและโปร่ งใสทังรายงานข้ อมูล
ทางการเงินและข้ อมูลทัวไปตามหลักเกณฑ์ ของก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ ฯตลอดจนข้ อมูลที สาคัญที มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรั พย์ของบริ ษัทฯซึงมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้
เสียของบริ ษัทฯเพือให้ ผ้ ทู ีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯทังหมดได้ รับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกันโดยบริ ษัทฯมีนโยบาย
ทีจะเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษัทฯต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางและสือการเผยแพร่
ข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความรั บผิ ดชอบและให้ ความสําคัญต่อรายงานทางการเงิ น
เพื อให้ แสดงถึงสถานะทางการเงิ น และผลประกอบการทีแท้ จริ งของบริ ษัท โดยอยู่บนพื นฐานของข้ อมูลที
ถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปรวมถึงมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในส่วนของงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ นนบริ
ั ษัทฯยังไม่ได้ มีการจัดตังหน่วยงานเฉพาะเนืองจาก
กิจกรรมในเรื องดังกล่าวยังมีไม่มากนักแต่ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัททําหน้ าทีติดต่อสือสารกับผู้ถือหุ้นผู้
ลงทุนนักวิเคราะห์รวมถึงหน่วยงานทีเกียวข้ อง ดังนี
รายงานทางการเงินและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท และงบการเงินรวมของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่ อย และสารสนเทศทางการเงิ น ที ปรากฏในรายงานประจํ าปี คณะกรรมการจึง ดูแ ลให้ ง บการเงิ น
ดังกล่าวนอกจาก จะจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ทีรั บรองทัวไป และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน รวมทังได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัทต่อรายงานทางการเงินไว้ ใน รายงานประจําปี
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและการปฏิบัตติ ามนโยบาย
คณะกรรมการบริ ษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริ ษัท จดทะเบียน
(The Principles of Good Corporate Governance) ทีเป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพือสร้ างความเชือมันให้ เกิดขึนแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และทีเกียวข้ อง
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นโยบายและการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เสนอให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นอนุมัติเป็ นรายปี สําหรั บค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนด
ค่าตอบแทน โดยคํานึงถึงภาระหน้ าทีความรั บผิดชอบและผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี นันๆ และให้
อยู่ในระดับทีสามารถแข่งขันได้ ในธุรกิจ
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน (Anti-corruption Policy)
บริ ษัทมีอดุ มการณ์ ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมันในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้ เสีย ( Stakeholder ) ทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาล หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและ
แนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเป็ นธรรม จึงได้ จดั ทํา “นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน” เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรขึน
เพือเป็ นแนวทางการปฏิบัติทีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแหงความยังยืน โดยมีแนวทาง
ปฏิบตั ิ
1. ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ดําเนินการหรื อยอมรับการคอร์ รัปชันใน
ทุกรู ปแบบทังทางตรง หรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานทีเกียวข้ องและให้ มีการสอบ
ทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี อย่างสมําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิ บัติและ
ข้ อกําหนดในการดําเนินการเพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนด
ของกฎหมาย
2. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ต้ องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมือพบเห็นการ
กระทําอันเข้ าข่ายคอร์ รัปชัน ทีเกียวข้ องกับบริ ษัทต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาและหน่วยงานทีเกียวข้ องทราบ
3. ผู้กระทําคอร์ รัปชันจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบทีบริ ษัทกําหนด
และอาจได้ รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานันผิดกฎหมาย
4. นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี ให้ ครอบคลุมถึงกระบวนการในการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
การสรรหา การคัดเลือก การเลือนตําแหน่งงาน การฝึ กอบรม การประเมินผล และการให้ ผลตอบแทนโดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสือสารทําความเข้ าใจกับพนักงาน เพือให้ ใช้ นโยบายนีในกิจกรรมทางธุรกิจทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ
5. เพือให้ การดําเนินงานในเรื องทีมีความเสียงสูงว่าจะเกิดคอร์ รัปชันมีความโปร่ งใสในการ
ปฏิบตั ิ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวังในเรื องดังต่อไปนี
5.1 การให้ มอบ หรื อรั บมอบ ของกํานัล การเลียงรั บรอง ให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบของ
บริ ษัทโดยเครงครัด
5.2 การให้ หรื อรั บเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่าโปร่ งใส และถูกต้ อง
ตามกฎหมาย
ทังนีต้ องมันใจว่า เงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู นําไปใช้ เพือเป็ นข้ ออ้ างในการติด
สินบน
5.3 การดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การจัดซือจัดจ้ าง ห้ ามให้ หรื อรับสินบนทุกชนิด
การติ ด ต่องานของบริ ษัทจะต้ อ งเป็ นไปอย่ างโปร่ ง ใส ซือสัต ย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภ ายใต้ ก ฎหมายและ
กฎเกณฑ์ดําเนินธุรกิจทีเกียวข้ อง
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หมวดที 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
 โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุณ วุฒิ ที มี ค วามรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ในตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูงจากองค์กรต่างๆจึงสามารถนําประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
มาพัฒนาและกํ าหนดนโยบายทิ ศ ทางการดําเนิ นธุ รกิ จ ของบริ ษัทฯได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพและก่อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ สูง สุด ต่อ บริ ษัท ฯและผู้ถื อ หุ้น โดยคณะกรรมการของบริ ษัท ฯจะมี บ ทบาทสํ าคัญ ในการกํ าหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์ ก รตลอดจนมี บ ทบาทสํ า คัญ ในการกํ า กับ ดูแ ลตรวจสอบติ ด ตามผลการ
ปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการและประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯให้ เป็ นไปตามแผนทีวางไว้
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 ท่าน
โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังคณะและต้ องไม่น้อยกว่า 3 ท่านซึงมีคณ
ุ สมบัติ
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ “กรรมการอิสระ”)
นอกจากนีบริ ษัทฯยังมีคณะกรรมการชุดย่อยเพือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯดังนี
1. คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษัทฯมีกรรมการตรวจสอบทังสินไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
เพือปฏิบตั ิหน้ าทีเฉพาะเรื องและเสนอเรื องให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯพิจารณาและรับทราบซึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมี สิ ท ธิ ห น้ า ที ตามที ได้ กํ าหนดไว้ ใ นอํ านาจหน้ าที ของคณะกรรมการตรวจสอบทังนี กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่านจะต้ องมีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการ
สอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินของบริ ษัทฯได้
2. คณะกรรมการบริ หารบริ ษัทฯมีกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 3 ท่านโดยคณะ
กรรมการบริ หารมี หน้ าที ควบคุมการบริ หารงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายที คณะกรรมการบริ ษัท
กําหนด และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3. คณะกรรมการกํากับดูแลการบริ หารความเสียง บริ ษัทฯมีกรรมการกํากับดูแลการ
บริ หารความเสียงอย่างน้ อย 3 ท่านโดยคณะกรรมการกํากับดูแลการบริ หารความเสียง มีทําหน้ าทีในการ
สนับ สนุ น และดํ า เนิ น การให้ ก ระบวนการบริ ห ารความเสี ยงของบริ ษั ท เป็ นไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิ ผล และอยู่ในระดับความเสียงทียอมรั บได้ ตลอดจนเชือมโยงกับระบบการควบคุมภายใน และการ
กํากับดูแลบริ ษัททีดี เพือก่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิผล และสนับสนุนการดําเนินงานให้ มี
ประสิทธิภาพ
บทบาทหน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯกํ าหนดให้ ก รรมการของบริ ษัท ฯปฏิ บัติต ามข้ อ พึงปฏิ บัติที ดี สําหรั บกรรมการ
บริ ษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยโดย
คณะกรรมการต้ องเข้ าใจและทราบถึงบทบาทหน้ าทีและความรั บผิ ดชอบของตนและต้ องปฏิ บัติหน้ าที ให้
เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซือสัตย์
สุจริ ตและคํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญทังนีคณะกรรมการของบริ ษัทฯเป็ นผู้กําหนด
นโยบายเป้าหมายการดําเนินธุรกิจแผนธุรกิจตลอดจนงบประมาณของบริ ษัทฯและกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการ
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ดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพือประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวม
1)

การประชุมคณะกรรมการของบริษัท

- บริ ษัทฯมีนโยบายให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อ
ครั งและอาจมีการประชุมพิเศษเพิมเติมตามความจําเป็ น การประชุมแต่ละครั งจะต้ องกําหนดวาระในการ
ประชุมอย่างชัดเจน และส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมรายละเอียดล่วงหน้ า 7 วันเพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้
มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพี ยงพอก่อนเข้ าร่ วมประชุม รวมทังให้ จดบันทึกรายงานการประชุมไว้ เป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษร และจัด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที ผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พร้ อมให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯและผู้ทีเกียวข้ องตรวจสอบได้
-

การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบจะจัด ให้ มี ก ารประชุ ม อย่ า งน้ อ ย

3 เดือนต่อครัง
- การประชุมกรรมการชุดย่อยอืน อาทิ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
บริ หารความเสียง จะจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อย 1 เดือนต่อครัง
2)

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทฯมีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารในระดับทีเหมาะสม และ
เป็ นอัตราทีเพียงพอสําหรั บการรักษากรรมการและผู้บริ หารทีมีคุณภาพไว้ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที
มากเกินควรและอยู่ในระดับทีสามารถเทียบเคียงได้ กบั บริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ปั จจัยที จะนํ ามา
พิจารณาประกอบด้ วย ประสบการณ์ ภาระหน้ าที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทังนีการจ่าย
ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้ องผ่ านการพิ จารณาอนุมัติ จากที ประชุม ผู้ถื อ หุ้นของบริ ษัท ฯ ในส่วนของ
ค่าตอบแทนของผู้บริ หาร จะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ ซงจะพิ
ึ
จารณา
จากภาระหน้ า ที ความรั บ ผิ ด ชอบ และผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะท่ า น ประกอบกั บ ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ
3)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯมี น โยบายส่ ง เสริ ม และอํ า นวยความสะดวกให้ มี ก าร
ฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่ผ้ ูทีเกียวข้ องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯซึงรวมถึงกรรมการกรรมการ
ตรวจสอบผู้บริ หารและเลขานุการบริ ษัทฯเพือให้ มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนืองได้ แก่หลักสูตรของ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
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ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯมุง่ มันบริ หารงานและดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียได้ แก่
ผู้ถือหุ้น ลูกค้ าคูค่ ้ า พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบด้ าน เพือสร้ างความยังยืนในการดําเนินธุรกิจและสามารถ
บริ หารกิจการให้ เติบโตได้ อย่างมังคง เป็ นทียอมรับในสังคม รวมทังสามารถสร้ างผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการดําเนินธุรกิจทีมีต่อผู้ทีมีส่วนเกียวข้ องกับ
บริ ษัทฯ ทังนีบริ ษัทฯได้ มีนโยบายในการดําเนินงานโดยมุง่ เน้ นความรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นผู้นําในธุรกิจให้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนีสิน และบริ หารหนีด้ อยคุณภาพด้ วยการดําเนินงานแบบมือ
อาชีพ และมีจริ ยธรรม
พันธกิจ (Mission)
มุ่งเน้ นการบริ หารหนีด้ อยคุณภาพทีเป็ นเลิศ โดยการให้ บริ การที ดีเยียม เพือช่วยเหลือและปรั บปรุ ง
สถานะของหนีด้ อยคุณภาพให้ มีสถานะเป็ นปกติอยู่ และมุ่งเน้ นสร้ างความสัมพันธ์ และดําเนินงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรมจริ ยธรรม ทังต่อผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า ลูกค้ า คูแ่ ข่ง พนักงานและสังคม
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดและเผยแพร่ ข่าวให้ กบั ผู้ทีเกียวข้ อง รวมทัง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานรับทราบ
เพือให้ ยดึ ถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด ตามแนวปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน เจ้ าหนี คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้ า
ชุมชน สังคม และสิงแวดล้ อม

บริ ษั ท ฯได้ ดํ า เนิ น งาน เพื อให้ เป็ นไปตามหลัก การบรรษั ท ภิ บ าล และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม
สิงแวดล้ อม เพือให้ สอดคล้ องกับการดําเนินงานตามมาตรฐานสากลว่าด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม และแนว
ปฏิบตั ิทีดีด้าน การประกอบธุรกิจเพือสังคม โดยมีสาระสําคัญดังนี
 ด้ านบรรษัทภิบาล: นําแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทจดทะเบียนในประเทศไทยของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงสอดคล้ อง
กับหลักการกํากับดูแลกิจการของ OECD โดยมีองค์ประกอบในการพิจารณาได้ แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น,การปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย, การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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 ด้ านความรั บผิดชอบต่ อสังคมและสิงแวดล้ อม : นําแนวทางการประกอบธุรกิจเพือ
สังคมตามหลักการซึงคณะทํางานส่งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อมของบริ ษัทจดทะเบียน ซึง
แต่งตังโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ กําหนดไว้ มาใช้ เพือวางแผนกล
ยุทธ์และกําหนด แนวปฏิบตั ิด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อมของบริ ษัทฯ ดังนี
1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
 บริ ษัทฯได้ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิ บัติต่อลูกค้ าทุกรายโดยมีการ
แจ้ งเงือนไขให้ รับทราบอย่างชัดเจนและเงือนไขดังกล่าวเป็ นเงือนไขทีเป็ นธรรมนอกจากนีบริ ษัทฯยังมุ่งมันใน
การให้ การบริ การลูกค้ าและให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่ลูกค้ าด้ วยความสุภาพอ่อนโยนพร้ อมรับฟั งปั ญหาและ
แนะนําวิธีแก้ ไขปั ญหาให้ ลกู ค้ าโดยไม่เปิ ดเผยความลับของลูกค้ า
 บริ ษัทฯได้ ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและเจ้ าหนีอย่างเป็ นธรรมเสมอภาคไม่เอารั ดเอา
เปรี ยบโดยปฏิบัติตามเงือนไขทางการค้ าและ/หรื อข้ อตกลงตามสัญญาทีทําร่ วมกันอย่างเคร่ งครัดเพือพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีก่อให้ เกิดประโยชน์ของทังสองฝ่ าย
 การดําเนิ นธุรกิ จ ของบริ ษัทฯจะต้ องบริ ห ารงานเพื อให้ ธุ รกิ จเติบ โตอย่าง
ยังยื น และมันคงภายใต้ ก ารดํ าเนิ นงานด้ วยความรอบคอบซือสัต ย์ สุจริ ต และมีค วามเป็ นธรรมต่อ ผู้มี ส่วน
เกียวข้ อง
 บริ ษัทฯปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งขันทางการค้ าอย่างเป็ นธรรมไม่กระทําการใดๆทีเป็ น
การโจมตีให้ ร้ายหรื อทําลายชือเสียงของคูแ่ ข่งขัน
2)

การต่ อต้ านการทุจริตคอรั ปชัน
บริ ษัท ฯให้ ค วามสํ าคัญ ในการต่อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอรั ป ชันทุ ก รู ป แบบโดยปลูก
จิตสํานึกให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริ ตคอรัปชันสร้ างค่านิยมที
ถูกต้ องและเพิมความเชือมันต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายโดยได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
 ไม่เสนอให้ ค่าตอบแทนจ่ายสินบนเรี ยกร้ องตกลงหรื อรับสินบนจากบุคคล
อืนหรื อหน่วยงานอืนในทุกรู ปแบบไม่ว่าจะเป็ นการดําเนินการโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเพือให้ มีการตอบแทน
การปฏิบตั ิทีเอือประโยชน์ตอ่ กันหรื อหวังผลประโยชน์เกียวกับงานของบริ ษัทฯ
 ไม่ทําธุรกรรมโดยไม่ชอบธรรมซึงเกียวข้ องกับเจ้ าหน้ าทีภาครั ฐบุคคลอืน
หรื อหน่วยงานอืนโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
 พนักงานทีกระทําการทุจริ ตไม่ว่าจะมีตําแหน่งหน้ าทีใดจะมีการลงโทษทุก
กรณี โดยไม่พิจารณาว่าจํานวนเงินทีกระทําการทุจริ ตมากน้ อยเพียงใด
 บริ ษัทฯได้ ปลูกฝั งและยําให้ พนักงานทุกคนในองค์กรต้ องมีความตระหนัก
ต้ อ งปฏิ บัติ ห น้ าที ด้ วยความซื อสัต ย์ สุจ ริ ต ไม่แ สวงหาผลประโยชน์ จ ากตํ าแหน่ ง หน้ าที ของตนเองหรื อ เอื อ
ประโยชน์ใดๆให้ กบั คนอืนรวมถึงได้ ให้ พนักงานได้ รับทราบบทลงโทษอีกทังผลกระทบความเดือดร้ อนและความ
เสียหายทีจะได้ รับจากการกระทําการทุจริ ต
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3)

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯให้ ความสําคัญและเคารพสิทธิ มนุษยชนและไม่กระทําการใดทีเป็ นการ
ละเมิดสิทธิเสรี ภาพของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดๆทังทางตรงและทางอ้ อมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันไม่ว่า
จะมีความแตกต่างด้ านเชือชาติศาสนาเพศหรื อด้ านสภาพร่ างกาย
4)

การปฏิบัตติ ่ อพนักงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯตระหนักดีวา่ การทีบริ ษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนืองได้ นนเกิ
ั ด
จากความร่ วมมือร่ วมแรงร่ วมใจของพนักงานทุกคนทุกระดับซึงมีความมุ่งมันตังใจในการปฏิบัติงานเพื อให้
ผลงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที วางไว้ โดยบริ ษัทฯได้ กําหนดนโยบายเกี ยวกับ พนักงานและได้ ถื อปฏิ บัติต่อ
พนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมดังนี
 บริ ษัทฯให้ ผลตอบแทนทีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถของพนักงาน
แต่ละคนและสามารถเทียบเคียงได้ กบั บริ ษัททีประกอบธุรกิจเดียวกันตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมใน
การทํ างานโดยคํ านึง ถึง คุณ ภาพชี วิต และความปลอดภัย ในการทํ างานอี ก ทังมี ก ารดูแ ลช่ วยเหลื อ และจัด
สวัสดิการให้ พนักงานอย่างเหมาะสม
 บริ ษัทฯมีการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทฯทุกตําแหน่งและทุกระดับอย่าง
ต่อเนืองเน้ นการจัดฝึ กอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกปี โดยเชิญวิทยากรทีมีความรู้ และชือเสียง
มาอบรมเพือให้ พนักงานได้ เกิดการเรี ยนรู้ พฒ
ั นาศักยภาพและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนือง
 บริ ษัทฯมีนโยบายส่งเสริ มพนักงานแต่ละระดับให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า
และสามารถเติบโตไปในองค์กรอย่างต่อเนือง
 บริ ษัทฯเปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกระดับ ได้ มีส่วนร่ วมในการซักถามหรื อ
แสดงความคิดเห็นทังทางตรงและทางอ้ อมอันจะนํามาซึงประโยชน์ในการแก้ ปัญหาร่ วมกัน
5)

ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
 เนืองจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯเป็ นธุรกิจทีเกียวข้ องกับการให้ บริ การ
ดังนันการสร้ างความพึงพอใจโดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้ า จะส่งผลให้ ธุรกิจประสบความสําเร็ จก้ าวหน้ าและ
ยังยืนบริ ษัทฯจึงได้ กําหนดให้ พนักงานปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า ดังนี
 บริ ษัทฯ จะให้ บริ การอย่างตรงไปตรงมาด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต และให้
ข้ อมูลขององค์กร และบริ การอย่างถูกต้ อง เพียงพอ เทียงตรง และปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายทีเกียวกับสิทธิของ
ผู้บริ โภคอย่างเคร่ งครัด
 บริ ษัทฯ จะยึดถื อข้ อปฏิบัติทางสัญญาและเงื อนไขทีเป็ นธรรม สนับสนุน
กระบวนการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมถึงการรับหรื อให้ สินบนทุกรู ปแบบ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน หรื อ
กรรมสิทธิของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรี ยบต่อคู่ค้า และส่งเสริ มให้ ค่คู ้ าดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมร่ วมกันกับ
องค์กร
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 บริ ษัทฯเปิ ดโอกาสให้ ลกู ค้ าได้ ร้องเรี ยนเรื องการบริ การของพนักงานได้ โดยตรงถึง
บริ ษัททางโทรศัพท์ หมายเลข 02-2747941-42 หรื อร้ องเรี ยนผ่านทางจดหมายแบบสอบถามทีบริ ษัทส่งถึง
ลูกค้ า
6)

การดูแลรั กษาสิงแวดล้ อม
ถึงแม้ ว่าการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯจะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสิงแวดล้ อมก็
ตามแต่ บ ริ ษั ท ฯก็ มี ค วามตระหนัก และปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให้ พ นัก งานให้ ความสํ า คัญ และช่ ว ยกั น ดูแ ลรั ก ษา
สิงแวดล้ อมโดยเริ มจากสิงแวดล้ อมภายในบริ ษัทฯโดยบริ ษัทฯกําหนดให้ มีการทํากิจกรรม 5 ส. เป็ นประจําทุกปี
อีกทังมีควบคุมการใช้ อุปกรณ์ สํานักงานภายใต้ งบประมาณทีได้ รับรณรงค์ให้ มีการใช้ ไฟฟ้านํ าประปาอย่าง
ประหยัดและลดการใช้ อปุ กรณ์ทีมีผลก่อให้ เกิดมลภาวะลดปริ มาณการใช้ กระดาษโดยการนํากระดาษกลับมา
ใช้ ใหม่รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารในรู ปแบบสือทางอีเล็กทรอนิกส์มากขึน
7)

การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯได้ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการร่ วมพัฒนาชุมชนทีบริ ษัทฯตังอยู่

ดังนี
ส่งเสริ มแรงงานท้ องถินให้ มีโอกาสในการทํางานในองค์กร
สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดําเนินงานทีอาจส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม
เปิ ดเผยข้ อมูลการดําเนินงานทีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนทีองค์กรตังอยู่
มีนโยบายห้ ามพนักงานทุกระดับเกียวข้ องกับยาเสพติดทุกชนิดทังในฐานะผู้ค้าและผู้เสพ
โดยมีการตรวจสารเสพติดจากพนักงานปี ละ 1 ครัง ทังเพือป้องกันมิให้ พนักงานบริ ษัทสร้ างปั ญหาต่อสังคม
โดยรวม

คํานิยามตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน การทุจริ ตคอร์ รัปชัน (Corruption) ในทีนีหมายถึง การละ
เว้ น การปฎิ บัติ หรื อ การใช้ ตํ า แหน่ ง อํ า นาจหน้ าที ที ได้ ม า หรื อ การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ที มี อ ยู่ ใ นทางมิ ช อบ เพื อ
ผลประโยชน์ ทีมิควรได้ แห่งตน หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับตน หรื อการกระทําเพือมิให้ บุคคลอืนทีเกียวข้ อง กระทํ า
หรื อละเว้ นการปฎิ บัติหน้ าที อันจะนํามาซึงประโยชน์ ทีมิควรได้ แห่งตน หรื อผู้ทีเกี ยวข้ องกับตน โดยขัดต่อ
ศีลธรรม และจรรยาบรรณทีดี อันจะนําไปสูค่ วามเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อืน ทังโดยทางตรง และทางอ้ อม
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ กระทํ าการอันใดทีเป็ นการเกียวข้ องกับการทุจริ ต
คอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ ทังทางตรงและทางอ้ อม ต่อตนเอง และผู้ทีเกียวข้ อง ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็ นผู้รับ ผู้ให้
หรื อผู้เสนอให้ ทังทีเป็ นตัวเงิน และไม่เป็ นตัวเงินโดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเภท และทุกหน่วยงานที
เกียวข้ อง และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี อย่างเคร่ งครัด สมําเสมอ ตลอดจน
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ทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิ และข้ อกําหนดในการดําเนินการเพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของระเบียบ
ข้ อบังคับทางธุรกิจ และเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมาย
แนวทางการปฏิบัติ
1) กรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัทฯ ทุกระดับต้ องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน และปฎิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ โดยต้ องไม่เข้ าไปเกียวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชันไม่
ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2)
พนักงานบริ ษัทฯ ไม่พงึ ละเลย หรื อเพิกเฉยเมือพบเห็นการกระทําทีเข้ าข่ายคอร์ รัปชันทีเกียวข้ อง
กับ บริ ษัทฯทังนี ต้ องแจ้ ง ให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชา หรื อ บุค คลที รั บ ผิ ด ชอบให้ ไ ด้ ท ราบ และให้ ค วามร่ วมมือ ในการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษาผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลทีกําหนดให้ ทํา
หน้ าทีรับผิดชอบโดยผ่านช่องทางต่างๆ ตามทีกําหนดไว้
3) บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรม และคุ้มครองพนักงานทีปฏิเสธ หรื อแจ้ งเรื องคอร์ รัปชันทีเกียวข้ อง
กับบริ ษัทฯโดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ทีให้ ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ตามทีบริ ษัทฯ กําหนดไว้
4) ผู้กระทํ าการทุจ ริ ตคอร์ รั ปชันเป็ นการกระทํ าผิ ด ต่อข้ อบัง คับของบริ ษัทฯ ซึงจะต้ องได้ รับ การ
พิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบริ ษัทฯ กําหนดไว้ นอกจากนัน อาจพิจารณาโทษตามกฎหมายหากการ
กระทํานันผิดกฎหมาย
5) บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทําความเข้ าใจกับบุคคลอืนทีต้ อง
ปฏิบตั ิหน้ าทีทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ เพือให้ เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชันนี
6) บริ ษัทฯ มุ่งมันทีจะสร้ าง และรั กษาไว้ ซึงวัฒนธรรมองค์กรทีดี ตามหลักศีลธรรม และจริ ยธรรม
โดยยึดมันว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชันเป็ นสิงทีไม่อาจยอมรับได้ ไม่วา่ จะเป็ นการกระทําทังทางตรง หรื อทางอ้ อม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญและกํากับดูแลให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม
ทําให้ การปฏิ บัติงานมีประสิทธิ ภาพ และเกิ ดความมันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ ทังด้ านกลยุทธ์ ด้ านการปฏิบตั ิงาน
ด้ านการรายงานรวมทังด้ านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้ อง จึงได้
มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้ วยกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้ าที ในการทบทวนความ
เพียงพอและความมีประสิทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
อย่างสมําเสมอ คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ประจําปี 2558 ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึงครอบคลุมในด้ านต่างๆ 5 ด้ าน ได้ แก่ องค์กรและสภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสียง
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล และระบบการติดตามและ
กํากับดูแล คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีบุคลากรอย่างเพี ยงพอทีจะดําเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมทังมีระบบ
ควบคุมภายในในเรื องติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สามารถป้องกันทรั พย์ สินของบริ ษัทฯ
จากการทีกรรมการหรื อผู้บริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลทีอาจมี
ความขั ด แย้ งและบุ ค คลที เกี ยวโยงกั น อย่ า งเพี ย งพอแล้ ว สํ า หรั บ การควบคุ ม ภายในในหั ว ข้ ออื น
คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทฯ มีการควบคุมภายในทีเพียงพอแล้ วดังต่อไปนี
1) การควบคุมภายในองค์กร
1.1) บริ ษัทฯ มีการจัดโครงสร้ างองค์กร และการแบ่งแยกอํานาจหน้ าทีความรับผิดชอบ (มีระบุ
ไว้ ใน Organization Chart และ Job Description ) เพือให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตรวจสอบซึงกันและกัน
1.2) มีระเบียบปฏิบตั ิงานครอบคลุมในทุกระบบงาน
1.3) มีกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคคลากรทีเป็ นระบบ
1.4) มีระบบการจูงใจพนักงาน หากพนักงานปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายทีได้ กําหนดไว้
2)

การบริ หารความเสียง
บริ ษัทฯ มีหน่วยงานที รั บผิ ดชอบงานด้ านการบริ หารความเสียง โดยเน้ นทางด้ านความเสียง
ทางด้ า นธุ ร กิ จ เช่ น การตลาด การเปลี ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็ นต้ น โดยมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานตามระเบียบปฏิบตั ิงานทีได้ กําหนดไว้
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3)

การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร
3.1) บริ ษัทฯ มีการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3.2) มีการแบ่งแยกหน้ าทีความรับผิดชอบ ให้ สามารถตรวจสอบซึงกันและกัน
3.3) บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการที จะติ ด ตามให้ ก ารดํ าเนิ น งานของบริ ษัท เป็ นไปตามกฎหมายที
เกียวข้ องมีการเรี ยกประชุมพนักงาน เพือเน้ นให้ เห็นถึงความสําคัญในการปฏิ บัติตามกฏหมาย กฎระเบียบ
อย่างเคร่ งครัด
3.4) บริ ษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมโดยใช้ ดชั นีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI) เพือควบคุมให้ มีการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนงานทีกําหนดไว้
4)

ระบบสารสนเทศ และการสือข้ อมูล
ระบบสารสนเทศและการสือข้ อมูลมีการกระจายทัวทังองค์ กรในทุกระดับ ข้ อมูลและข่าวสาร
ดังกล่าวได้ แก่ นโยบายขององค์กร ระเบียบการปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรม การประชุม หนังสือเวียนและประกาศ
ต่าง ๆ ซึงพนักงานสามารถสือข้ อมูลสําคัญไปยังผู้บริ หารงานเป็ นเอกสารหรื อ e-mail ตามสายการบังคับบัญชา
เพือเสนอแนะให้ มีการปรับปรุ งหรื อแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึน
5)

ระบบการติดตามและกํากับดูแล
การติดตามและการกํากับดูแลงานภายในส่วนงานจะมีหวั หน้ างานของฝ่ ายนันๆเป็ นผู้กํากับดูแล
เพือให้ สามารถดําเนินงานได้ บรรลุเป้าหมายทีกําหนดไว้ คณะกรรมการเห็นว่าในส่วนการติดตามและกํากับ
ดูแล หัวหน้ างานของฝ่ ายนันๆควรจะมีมาตรการทีจะกํากับดูแลให้ พนักงานปฏิบตั ิตามนโยบายทีได้ กําหนดไว้
โดยเฉพาะการประเมินและตรวจสอบด้ วยตนเองเป็ นระยะ ๆ (Control Self Assessment)

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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รายการระหว่ างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกันกับบริ ษัท/บุคคลทีเกียวข้ องกัน สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
รายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กับบุคคลทีเกียวข้ องกัน มีรายละเอียดดังนี
 หนีสินตามแผนฟื นฟูกจิ การ - เงินกู้ยืมบริษัททีเกียวข้ องกัน
ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)
ปี 2558
ปี 2557
6.50

- บริ ษัท แอ็ดวานซ สตีล จํากัด
ความสัมพันธ์
มีกรรมการบางท่านร่ วมกัน และเป็ นเจ้ าหนีกลุม่ ที 4 ในแผนฟื นฟูกิจการ
 เงินลงทุนในสินทรั พย์ ด้อยคุณภาพ

ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)
ปี 2558
ปี 2557
15.47
24.69
40.16
-

- บริ ษัท พีบีแอล แมเนจเม้ นท์ จํากัด (PBM)
- บริ ษัท ไว โฮลดิง (888) จํากัด (WIH)
รวม
ความสัมพันธ์
เป็ นการลงทุนในธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนีสิน โดยซือพอร์ ตลูกหนีมา
จาก PBM และ WIH โดยนายปองพล เรื อนแก้ ว ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PBM ถือหุ้นในจํานวนร้ อยละ
25 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วทังหมดของ PBM และนายปริ พล ธนสุกาญจน์ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ WIH ถือหุ้นในจํานวนร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วทังหมดของ WIH เป็ นกรรมการ และผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าเนืองจากเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวมีศกั ยภาพทีจะสร้ าง
รายได้ ให้ กบั บริ ษัทอย่างต่อเนือง
 ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน

- บริ ษัท พีบีแอล แมเนจเม้ นท์ จํากัด (PBM)
- บริ ษัท พับบลิคลอว์ จํากัด (WIH)
รวม
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ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)
ปี 2558
ปี 2557
2.48
0.18
2.67
-

ความสัมพันธ์
นายปองพล เรื อนแก้ ว ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PBM โดยถือหุ้นในจํานวนร้ อยละ 25 ของทุน
จดทะเบียนทีชําระแล้ วทังหมดของ PBM และเคยเป็ นผู้บริ หารและร่ วมบริ หารงานใน PBL เป็ นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
 รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการบริ การติดตามหนีสิน

ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)
ปี 2558
ปี 2557
0.53
2.40
0.30
3.23
-

- บริ ษัท พีบีแอล แมเนจเม้ นท์ จํากัด (PBM)
- บริ ษัท ไว โฮลดิง (888) จํากัด (WIH)
- บริ ษัท พับบลิคลอว์ จํากัด (WIH)
รวม
ความสัมพันธ์
นายปองพล เรื อนแก้ ว ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PBM โดยถือหุ้นในจํานวนร้ อยละ 25 ของทุน
จดทะเบียนทีชําระแล้ วทังหมดของ PBM และเคยเป็ นผู้บริ หารและร่ วมบริ หารงานใน PBL และนายปริ พล
ธนสุกาญจน์ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ WIH โดยถือหุ้นในจํานวนร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทีชําระ
แล้ วทังหมดของ WIH เป็ นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ค่าเช่า

ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)
ปี 2558
ปี 2557

- บริ ษัท พีเอ แมเนจเม้ นท์ แอนด์ คอนซัลแทนต์
0.70
จํากัด (PAM)
รวม
0.70
ความสัมพันธ์
เป็ นค่าเช่ าอาคารสํ านัก งาน โดยทรั พ ย์ สิ น ที บริ ษัท ฯเช่ าเป็ นกรรมสิ ท ธิ ของนางดวงพร ธนสุ
กาญจน์ และ PAM เป็ นผู้เช่าช่วง โดยนางดวงพรเป็ นญาติสนิทของนายปริ พล ธนสุกาญจน์ ซึงเป็ นกรรมการ
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การทํารายการระหว่างกันเป็ นความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพือก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นว่าเป็ นไปตามลักษณะธุรกิจทัวไป และ
บริ ษัทได้ รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม เป็ นรายการทีช่วยเพิมสภาพคล่องและปรับปรุ งฐานะ
ทางการเงินของบริ ษัทให้ ดีขึนเพือให้ สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างต่อเนือง ทังนี การดําเนินการดังกล่าว
ข้ างต้ นเป็ นไปตามนโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกันตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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 มาตรการ / ขันตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีการกําหนดมาตรการในการเข้ าทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
ว่า ผู้บริ หาร และ/หรื อ ผู้มีส่วนได้ เสีย จะไม่สามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว โดยบริ ษัท
ได้ กําหนดให้ การทํารายการทีมีลกั ษณะเงือนไขการค้ าทัวไป ภายใต้ เงือนไขว่า ธุรกรรมนันจะเป็ นธุรกรรมทีมี
ข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกันทีวิญ ชู นจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์ เดียวกัน โดย
การดําเนิ นธุรกรรมดังกล่าวต้ องผ่านการอนุมัติจากบุคคลที ได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ มี
อํานาจอนุมตั ิ หรื อคณะกรรมการบริ ษัทตามแต่กรณี
สํ า หรั บ การทํ า รายการอื น ซึ งมิ ไ ด้ เ ป็ นรายการธุ ร กิ จ ที มี เ งื อนไขการค้ า ทั วไป บริ ษั ท จะจั ด ให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นของการเข้ าทํารายการ ความสมเหตุสมผล
และความเหมาะสมด้ านราคา ของรายการนัน รวมถึงเงือนไขในการทํารายการทีคํานึงถึงประโยชน์ต่อบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอให้ บริ ษัทจ้ างผู้เชียวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เป็ นผู้ให้ ความเห็น
เกียวกับรายการดังกล่าว เพือนําไปใช้ ในการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อบคณะกรรมการ
ของบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี
ทังนี บริ ษัท จะเปิ ดเผยรายการดังกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ของ
บริ ษัท
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องดูแลให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิให้ เป็ นไป พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกียวกับ การเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยง
กัน และการได้ มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สินทีสําคัญของบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีทีกําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี
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รายละเอียดเกียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท

ชือ-สกุล

1. นายชะฤทธิ
พงศ์อนุตรี

บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชันจํากัด (มหาชน)

2. นายศาวิณ
เลาเศรษฐกุล

ตําแหน่ ง

 ประธานกรรมการบริ ษัท
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม
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 กรรมการบริ ษัท
 ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสียง
 กรรมการบริ หาร
 ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ
อบรม

59

 วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
 แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรติ
นิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 วุฒบิ ตั รแพทย์ผ้ ชู ํานาญการ
เฉพาะทาง กรมการแพทย์
(สาขาจิตเวชศาสตร์ )
หลักสูตรอบรมกรรมการ
 จะเข้ าอบรมหลักสูตร DAP
รุ่ นที 126/2016 ในวันที 4
เม.ย. 59

16.07
(ณ วันที 31
ธ.ค. 58)

 ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
วิชาเอก การคลัง
 ปริ ญญาโท M.B.A. วิชาเอก
บริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า
สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตรอบรมกรรมการ
 หลักสูตร DAP ปี 2547

18.395
(ณ วันที 24
ก.พ. 59)

48

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
- ไม่มี -

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

 พ.ศ.2558 –
ปั จจุบนั

 ประธานกรรมการบริ ษัท
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม

 บริ ษัท เวนเจอร์ อิน
คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

 บริ หารหนีด้ อย
คุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

 พ.ศ.2556–
ปั จจุบนั

 ผู้ประกอบการ

 สถานพยาบาลเอ็ม.ดี.
คลีนิกเวชกิจ

 คลินิกเวชกรรม

 ก.พ. 2559
– ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท
 บริ ษัท เวนเจอร์ อิน
คอร์ ปอเรชัน จํากัด
 ประธานกรรมการบริ หาร
(มหาชน)
ความเสียง
 กรรมการบริ หาร
 ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม

 บริ หารหนีด้ อย
คุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย
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 พ.ศ.2550ปั จจุบนั

รายงานประจําปี 2558

 พ.ศ. 2547ปั จจุบนั

3. นายสุทธิพงษ์
ศรี สนุ ทรตระกูล

4. นายวินเซ็นต์
หยวน ซัน ลี

 กรรมการบริ ษัท
 ประธานกรรมการบริ หาร
 กรรมการสรรหาและ
พิจาณาค่าตอบแทน
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม

 กรรมการบริ ษัท
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม

49
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 ปริ ญญาโท การเงินการ
ธนาคาร Indiana University
Of PA
หลักสูตรอบรมกรรมการ
 จะเข้ าอบรมหลักสูตร DAP
รุ่ นที 128/2016 ในวันที 11
ก.ค. 59

 B.Sc. Special Accounting
(Second Class Honors),
University of Hull, United
Kingdom
 Higher School
Certificate,St Joseph’s
Collage, Sydney, Australia
หลักสูตรอบรมกรรมการ
 หลักสูตร DAP รุ่ นที 125
ปี 2559

- ไม่มี-

18.395
(ณ วันที 24
ก.พ. 59)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

 กรรมการผู้จดั การ

 บริ ษัท สตาร์ เอเชีย
แคปปิ ตลั โฮลดิง
จํากัด

 บริ การทีปรึกษาการ
ลงทุน

 กรรมการผู้จดั การ

 บริ ษัท ศาวิณ คอนซัล
แต้ นท์ จํากัด

 ให้ คําปรึกษาทางด้ าน
การเงิน การลงทุน ที
ไม่เกียวกับธุรกิจ
หลักทรัพย์

 พ.ศ.2558–
ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท
 บริ ษัท เวนเจอร์ อิน
คอร์ ปอเรชัน จํากัด
 ประธานกรรมการบริ หาร
(มหาชน)
 กรรมการสรรหาและ
พิจาณาค่าตอบแทน
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม

 พ.ศ.2547ปั จจุบนั

 ผู้จดั การ

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม

 พ.ศ.2556ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท

 พ.ศ.2551ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท

 บริ ษัท ผาทองกิจสตีล
อินดัสตรี จํากัด

 บริ หารหนีด้ อย
คุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

 จําหน่ายเหล็ก
ทุกประเภท

 บริ ษัท เวนเจอร์ อิน
คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

 บริ หารหนีด้ อย
คุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

 บริ ษัท สยามโฮลดิง
กรุ๊ ป จํากัด

 ประกอบกิจการเพือ
ลงทุนในธุรกิจของผู้อืน

 บริ ษัท สตาร์ เอเชีย
แคปปิ ตลั โฮลดิง
จํากัด

 บริ การทีปรึกษาการ
ลงทุน

5. นายปริ พล
ธนสุกาญจน์

 กรรมการบริ ษัท
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม
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 ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
Western Michigan

4.61 (ณ วันที
31 ธ.ค. 58)

- ไม่มี -

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม

 บริ ษัท เวนเจอร์ อิน
คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

 บริ หารหนีด้ อย
คุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท

 บริ ษัท ไทยบริ การ
อุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม จํากัด
(มหาชน)

 ประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้ าง

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 กรรมการผู้จดั การ

 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
เวิลด์ จํากัด

 ประกอบธุรกิจ
การเงิน

 พ.ศ.2557ปั จจุบนั

 ผู้บริ หาร

 บริ ษัท พีบีแอล แมเนจ  ประกอบธุรกิจ
บริ หารและติดตาม
เม้ นท์ จํากัด
หนีด้ อยคุณภาพ

 พ.ศ.2550ปั จจุบนั

 กรรมการบริ หาร/
ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร

 บริ ษัท ณุศาศิริ จํากัด
(มหาชน)

 ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

 พ.ศ.2543ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท

 บริ ษัท เวสต์ฟิลด์
จํากัด

 ประกอบธุรกิจผลิต
และจําหน่าย
เครื องประดับ

University, ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาตรี สาขา
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรมกรรมการ
 DAP รุ่ น 16/2008

บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชันจํากัด (มหาชน)
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6. นายนิทศั น์
วัฒนกุล

รายงานประจําปี 2558

 กรรมการบริ ษัท
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม
 เลขานุการบริ ษัท

51

 นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรติ
นิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 LL.M., University of
Washington
 ปริ ญญาเอกทางกฎหมาย
Keio University

- ไม่มี -

- ไม่มี -

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม
 เลขานุการบริ ษัท

 บริ ษัท เวนเจอร์ อิน
คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

 บริ หารหนีด้ อย
คุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท

 บริ ษัท อินโดไชน่า
เฮลท์แคร์ จํากัด

 นําเข้ าและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยา
เครื องมือแพทย์และ
เวชภัณฑ์

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท

 บริ ษัท อีสต์แมน เคมี
คัล จํากัด

 ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์

 พ.ศ.2556ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท

 บริ ษัท แผ่นเหล็ก
วิลาสไทย จํากัด

 ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบ
ดีบกุ และเคลือบ
โครเมียม

 พ.ศ.2556พ.ศ.2559

 กรรมการบริ ษัท

 บริ ษัท โซลูเทีย
(ประเทศไทย) จํากัด

 ขายส่งเคมีภณ
ั ฑ์
อุตสาหกรรม

 กรรมการ และทีปรึกษา
กฎหมาย

 บริ ษัท ซัมเมอร์ เซท วิว
จํากัด

 ทีปรึกษากฎหมาย

 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ
 ประธานกรรมการสรรหา
และพิจาณาค่าตอบแทน
 กรรมการบริ หาร
ความเสียง

 บริ ษัท เวนเจอร์ อิน
คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

 บริ หารหนีด้ อย
คุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

หลักสูตรอบรมกรรมการ
 จะเข้ า อบรมหลัก สูต ร DAP
รุ่ นที 1 2 6 / 2 0 1 6 ใ นวั น ที
4 เม.ย. 59

7. นายเจษฎา
วัฒน์ เพรี ยบจ
ริ ยวัฒน์

 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ
 ประธานกรรมการสรรหา
และพิจาณาค่าตอบแทน
 กรรมการบริ หาร
ความเสียง
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 วศ.บ./วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 M.E.A./การบริ หารงาน
วิศวกรรม George
Washington University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

- ไม่มี -

-ไม่มี -

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 M.B.A./การเงิน New York
University ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา

บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชันจํากัด (มหาชน)
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หลักสูตรอบรม
 หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
 หลักสูตร Audit
Committee Program
(ACP) สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
 หลักสูตร Role of The
Chairman Program
(ROC) สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
 หลักสูตรผู้บริ หารการ
เปลียนแปลงระดับสูง
สถาบันการบริ หารการ
พัฒนาองค์กร (GRID
Thailand)
 หลักสูตรการกํากับดูแล
กิจการสําหรับกรรมการและ
ผู้บริ หารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์กร
มหาชน สถาบันพระปกเกล้ า

 หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีด้ าน
การเงิน (CFO)

 บริ ษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)

 กิจการไปรษณีย์และ
โทรคมนาคม

 กรรมการธนาคาร และ
 ธนาคารอิสลามแห่ง  สถาบันทางการเงิน
ประธานกรรมการบริ หาร
ประเทศไทย
ความเสียง
 กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ

 บริ ษัท แสนสิริ
จํากัด (มหาชน)

 อสังหาริ มทรัพย์

 กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ

 บริ ษัท เอเพ็กซ์
อินเตอร์ เนชันแนล
จํากัด (มหาชน)

 บริ การขนส่งสินค้ า
ทางนํา

 รองกรรมการผู้จดั การ
และ Chief Investment
Officer

 บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็ม
เอฟซี จํากัด
(มหาชน)

 บริ ษัทหลักทรัพย์

 บริ ษัท หลักทรัพย์
เคจีไอ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
(มหาชน)

 บริ ษัทหลักทรัพย์

 รองกรรมการผู้จดั การ

 ทีปรึกษาและ
ผู้เชียวชาญ

 ธนาค าร เ พื อกา ร  ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (ADB)

 เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์
โครงการ

 บรรษัทเงินทุน
ระหว่างประเทศ
(ในเครื อ
ธนาคารโลก)

 บรรษัทเงินทุน

 สาขาบริ หาร
อุตสาหการ
คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและ
พิจาณาค่าตอบแทน

 บริ ษัท เวนเจอร์ อิน
คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

 บริ หารหนีด้ อย
คุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

 พ.ศ.2559

 เจ้ าของกิจการ

 รัตนาคาร์ แคร์

 บริ การล้ างรถครบ
วงจร

 พ.ศ.2546พ.ศ.2556

 กรรมการผู้จดั การ

 บริ ษัท แรพคอลลินส์
(ประเทศไทย) จํากัด

 บริ ษัททีปรึกษาด้ าน
สร้ างความสัมพันธ์กบั
ลูกค้ า พัฒนา
ฐานข้ อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูล

 พ.ศ.2540พ.ศ.2546

 ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด

 บริ ษัท ริ โซ่ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

 จัดจําหน่าย
เครื องพิมพ์สําเนา
ระบบดิจิตอล

 พ.ศ.2536พ.ศ.2540

 ผู้อํานวยการบริ การงาน
ลูกค้ า

 บริ ษัท อินทิเกรเต็ด
คอมมูนิเคชัน จํากัด

 บริ ษัททีปรึกษาด้ าน
ประชาสัมพันธ์ ไดเร็ ก
มาร์ เก็ตติง และ
ส่งเสริ มการขาย

98

 อาจารย์และหัวหน้ า
สาขา

รายงานประจําปี 2558

8. นายวีระพล
หรื อตระกูล

 กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
 กรรมการสรรหาและ
พิจาณาค่าตอบแทน

61

วุฒิทางการศึกษา
 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 M.S. Information
Systems DePaul
Universityชิคาโก้
อิลลินอยส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
 นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรม
 James Rosenfield: Two
Powerful New 1-Day
Seminars
 2435 Ray Jutkins: Direct
Marketing Workshop

- ไม่มี -

-ไม่มี-

หลักสูตรอบรมกรรมการ
 จะเข้ าอบรมหลักสูตร DAP
รุ่ นที 128/2016 ในวันที
11 ก.ค. 59

บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชันจํากัด (มหาชน)

9. นางเพ็ญนิภา
ทัพพะรังสี

 กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

64

 Roy C.Start High School
โตเลโด โอไฮโอ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
 Bachelor of Sciences,
New Hampshire College
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
หลักสูตรอบรมกรรมการ

- ไม่มี-

- ไม่มี -
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 พ.ศ.2534พ.ศ.2536

 เจ้ าหน้ าทีบริ หารงาน
ลูกค้ าอาวุโส

 บริ ษัท ฟาร์ อิสท์
แอดเวอร์ ไทซิง จํากัด

 แผนกไดเร็ ก มาร์ เ ก็ ต
ติ งและส่ ง เสริ ม การ
ขาย

 พ.ศ.2533พ.ศ.2534

 เจ้ าหน้ าทีบริ หารงาน
ลูกค้ า

 บริ ษัท ซาซิแอนด์ซาซิ
ไดเร็ ก จํากัด

 บริ ษัททีปรึกษาด้ าน
ประชาสัมพันธ์ ไดเร็ ก
มาร์ เก็ตติง และ
ส่งเสริ มการขาย

 พ.ศ.2532พ.ศ.2533

 เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์ระบบ

 บริ ษัท ปิ โตรเคมี
แห่งชาติ จํากัด
(มหาชน)

 พลังงาน

 พ.ศ.2522พ.ศ.2525

 ทนายความ

 บริ ษัท พิพทั ธ์
ประกันภัย จํากัด

 การประกันวินาศภัย

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

 บริ ษัท เวนเจอร์ อิน
คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

 บริ หารหนีด้ อย
คุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

 ต.ค.2557ปั จจุบนั

 ทีปรึกษาอาวุโส

 บริ ษัท ดรี มไลน์ ครี
เอชัน จํากัด

 ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น
โฆษณา และ
ป ร ะ ช า ส ม พั น ธ์

 ส.ค.2557ธ.ค.2557

 กรรมการอิสระ

 บริ ษัท เอแคป แอ๊ ดไว
เซอรี จํากัด (มหาชน)

 ให้ บริ การด้ านที
ปรึกษาทางการเงิน
และทีปรึกษาด้ าน
วาณิชธนกิจ

 จะเข้ าอบรมหลักสูตร DAP
รุ่ นที 128/2016 ในวันที
11 ก.ค. 59
หลักสูตรอบรมอืน ๆ
 หลักสูตร Set 50 Index
Futures โดย TFEX
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 หลักสูตร Stock Index
Futures Applications
Usages
 หลักสูตรวิชาแนวทางปฏิบตั ทิ ี
เกียวข้ องกับตราสารอนุพนั ธ์
(DRG) สถาบันพัฒนาความรู้
ตลาดทุน
 หลักสูตรความรู้ เบืองต้ น
เกียวกับตราสารอนุพนั ธ์
สถาบันพัฒนาความรู้ ตลาด
ทุน

 พ.ศ.2547พ.ศ.2549

 กรรมการผู้จดั การ

 บริ ษัทหลักทรัพย์ ที
เอสอีซี จํากัด

 บริ ษัทหลักทรัพย์

 พ.ศ.2543พ.ศ.2546

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

 บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจี
ไอ จํากัด

 บริ ษัทหลักทรัพย์

 พ.ศ.2536พ.ศ.2541

 รองผู้อํานวยการ

 บริ ษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ไทยฟูจิ
จํากัด

 บริ ษัทเงินทุน

รายงานการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ

 ภาพรวมของผลการดําเนินงาน

บริ ษัทฯ มีกําไรขันต้ น ของปี 2558 เป็ นจํ านวน 26.03 ล้ านบาท คิดเป็ น 40.00% ของรายได้ จาก
การขายเทียบกับปี 2557 ซึงมีกําไรขันต้ น 6.35 ล้ านบาท คิดเป็ น 7.52% ของรายได้ จากการขาย
บริ ษัทฯ มีผลกําไรสุทธิ ใน ปี 2558 เป็ นจํานวน 2,558.83 ล้ านบาท เทียบกับปี 2557 ซึงมีผลขาดทุน
สุทธิ 87.72 ล้ านบาท ทังนี เนื องจาก บริ ษัทฯ มีการรั บรู้ รายได้ จากการปรั บโครงสร้ างหนี ภายใต้ ศาลฟื นฟู
กิ จ การและการขายทรั พ ย์ สิ น บริ ษัทในธุร กิ จเดิ มจํ านวนรวม 2,143.54 ล้ านบาท หัก ผลขาดทุนการโอน
สินทรั พย์ ชําระหนีจํานวนเงิ น 45.99 ล้ านบาท ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์ จํานวนเงิ น
27.18 ล้ านบาท ขาดทุนจากการจํ าหน่ายและตัดจํ าหน่ายสินค้ าเสือมคุณภาพจํ านวนเงิ น 2.37 ล้ านบาท
ผลประโยชน์พนักงานเมือเลิกจ้ างจํานวนเงิน 12.46 ล้ านบาท และต้ นทุนการเงินจํานวน 9.60 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ มีลกู หนีอืน 9.8 ล้ านบาท เป็ นลูกหนีภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ซือและค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ าและอืน ๆ
บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาว เป็ นเงินสดฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําจํานวน 14.21 ล้ านบาท
โดยมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 1.25 ต่อปี และจะครบกําหนดในวันที 29 มิถุนายน 2560 และบริ ษัทใช้ เป็ นเงินวาง
ประกันการขอทุเลาการเสียอากรกับกรมสรรพากร สําหรับปี 2556 บริ ษัทใช้ สลากออมสินพิเศษจํารวน 12.49
ล้ านบาท บริ ษัทฯ มีเจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนลดลงเป็ นจํานวนเงิน 11.73 ล้ านบาท บริ ษัทฯ มีการชําระหนี
การค้ าทังหมดตามเงือนไขแผนฟื นฟูฯ
บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจํานวนเงิน 51.00 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อน 49.40 ล้ านบาท เพิมขึน
1.60 ล้ านบาท บริ ษัทฯ มีเงินสดในมือเพิมขึน35.52 ล้ านบาท เนืองจากการออกหุ้นสามัญเพิมทุน
 ผลการดําเนินงานทีผ่ านมาและความสามารถในการทํากําไร
1. รายได้ จากการขาย
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายสินค้ าในปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 53.23 ล้ านบาท หรื อ US$ 1.60
ล้ าน เทียบกับปี 2557 ซึงมียอดขาย 84.42 ล้ านบาท หรื อ US$ 2.61 ล้ านบาท บริ ษัทฯ มียอดขายลดลงเป็ น
จํานวนเงิน 31.19 ล้ านบาท คิดเป็ น 37.00% หรื อ US$ 1.01 ล้ านบาท คิดเป็ น 39.00% เนืองจากบริ ษัทฯ ได้
หยุดดําเนินการผลิตวงจรอีเลคโทรนิคส์สินค้ าเมือวันที 30 มิถนุ ายน 2558
บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจํานวน 64.99 ล้ านบาทโดยมีรายได้ จากธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและ
บริ ก ารติด ตามหนี สิ นซึงเป็ นธุ รกิ จใหม่โดยเริ มรั บรู้ รายได้ ตังแต่เดื อนพฤศจิ กายน 2558เป็ นรายได้ จํานวน
7.03 ล้ านบาท และจํานวนเงิน 4.73 ล้ านบาท ตามลําดับทําให้ มีผลกําไรขันต้ นจํานวน 26.03 ล้ านบาท
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2.

รายได้ อนๆ
ื
รายได้ อืนบริ ษัทฯ มีการรั บรู้ รายได้ จากการปรั บโครงสร้ างหนี ภายใต้ ศาลฟื นฟูกิจการทําให้ มี
กําไรจากการชําระหนีเงินกู้ในคราวเดียวตามแผนฟื นฟูกิจการ 2,163.80 ล้ านบาท ดอกเบียค้ างจ่ายทีได้ รับการ
ยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ 485.66 ล้ านบาท ค่าเช่าค้ างจ่ายทีได้ รับการยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ 9.25
ล้ านบาท กําไรจากการจําหน่ายลูกหนีการค้ า และบริ ษัทฯ ทีเกียวข้ องกันตามแผนฟื นฟูกิจการ 6.26 ล้ านบาท
และการจากการขายเศษซากวัตถุดิบและอืนๆ 4.31 ล้ านบาท
3.

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายและบริ การของปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 36.74 ล้ านบาท คิดเป็ น 63.93% ของมูลค่า
ขายสินค้ า ต้ นทุนขายและบริ การ (หยุดดําเนินการผลิต 30 มิถนุ ายน 2558)
ต้ นทุนการธุรกิ จใหม่โดยเริ มรั บรู้ รายได้ ตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ธุรกิจจัดเก็บหนีจากเงิ น
ลงทุนในสินทรั พย์ ด้อยคุณภาพ จํานวน 0.45 ล้ านบาท ธุรกิ จการบริ การติดตามหนีจํ านวน 1.77 ล้ านบาท
คิดเป็ น 19.00% ของมูลค่าจัดเก็บหนีจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและบริ การติดตามหนี
บริ ษัทฯ มีต้ นทุนวัต ถุดิ บปี 2558 เป็ นจํ านวนเงิ นประมาณ 9.71 ล้ านบาท คิด เป็ น 18.00%
ของมู ล ค่ า การขายสิ น ค้ า เที ย บกั บ ปี 2557 ที มี ต้ นทุ น วัต ถุ ดิ บ เป็ น 17.96% ของมู ล ค่ า การขายสิ น ค้ า
เช่นเดียวกัน
บริ ษัทฯ มีคา่ แรงรวมค่าล่วงเวลาปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 6.20 ล้ านบาท คิดเป็ น 10.71% ของ
มูลค่าขายสินค้ า เทียบกับปี 2557 ทีมีต้นทุนค่าแรงรวมค่าล่วงเวลา คิดเป็ น 8.54% ของมูลค่าการขายสินค้ า
ยังไม่รวมสวัสดิการพนักงาน เช่น ค่ากะ ค่าเบียขยัน ค่าส่องกล้ อง ฯลฯ หากรวมสวัสดิการ ค่าใช้ จ่ายในส่วน
ของพนักงานฝ่ ายผลิตเฉลียเดือนละ 0.30 ล้ านบาท ณ 30 มิถนุ ายน 2558 ปั จจุบนั มีพนักงานรายวันประมาณ
50 คน
บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในส่วนของเงินเดือนทีเกียวข้ องกับฝ่ ายผลิตเป็ นจํานวนเงิน 0.85 ล้ านบาท
คิดเป็ น 2.50% ของมูลค่าขายสินค้ า เฉลียเดือนละ 0.12 ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายโรงงานปี 2557 เป็ นจํานวนเงิน 51.98 ล้ านบาท คิดเป็ น 61.57% ของมูลค่าขายสินค้ า
ประกอบด้ วย เงิ นเดือนและสวัสดิการในส่วนโรงงาน เป็ นจํ านวนเงิ นเฉลียเดือนละ 0.85 ล้ านบาท (รวม
ผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 19) เทียบกับปี ก่อน ซึงเฉลียเดือนละ 0.55 ล้ านบาท ค่า
สาธารณูปโภคเฉลียเดือนละ 1.23 ล้ านบาท (จัดสรรเข้ าในส่วนโรงงานเดือนละ 0.98 ล้ านบาท และส่วน
บริ หารประมาณ 0.25 ล้ านบาท) ค่าขนส่งเฉลียเดือนละ 0.11 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายโรงงานเฉลียเดือนละ
0.99 ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 0.56 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการขายเฉลีย
เดือนละ 0.04 ล้ านบาทเทียบกับปี ก่อนซึงเป็ นจํานวนเงิน 0.95 ล้ านบาท
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ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 38.38 ล้ านบาท เทียบกับปี 2557
เป็ นจํานวนเงิน 53.79 ล้ านบาท ตํากว่าปี 2557 เป็ นจํานวนเงิน 15.41 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเฉลีย
เดือนละ 3.20 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อนเฉลียเดือนละ 4.48 ล้ านบาท
4. กําไร
บริ ษัทฯ มีกําไรขันต้ นจากการขาย ของปี 2558 เป็ นจํานวน 16.49 ล้ านบาท คิดเป็ น 30.98%
ของรายได้ จากการขายเทียบกับปี 2557 ซึงมีผลกําไรขันต้ น 6.35 ล้ านบาท คิดเป็ น 7.52% ของรายได้ จาก
การขาย สําหรั บธุรกิ จใหม่โดยเริ มรั บรู้ รายได้ ตังแต่เดือนพฤศจิ กายน 2558 บริ ษัทฯ มีกําไรขันต้ นจากการ
จัดเก็บหนีจากเงินลงทุนในสินทรั พย์ ด้อยคุณภาพ จํานวน 6.58 ล้ านบาท คิดเป็ น 93.60% ธุรกิจการบริ การ
ติดตามหนีจํานวน 2.96 ล้ านบาท คิดเป็ น 62.58% ของมูลค่าจัดเก็บหนีจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
และบริ การติดตามหนี
บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิปี 2558 รวมเป็ นจํานวนเงิน 2,558.83 ล้ านบาท เทียบกับปี 2557 ซึงมีผล
ขาดทุนสุทธิ 87.72 ล้ านบาท ทังนี กํ าไรการรั บรู้ รายได้ ผลกํ าไรจากการชํ าระเงิ นกู้ในคราวเดียวกันจํ านวน
2,163.79 ล้ านบาท ดอกเบียค้ างจ่ายจํานวน 485.66 ล้ านบาท ค่าเช่าค้ างจ่ายจํานวน 9.25 ล้ านบาท กําไรจาก
การจําหน่ายลุกหนี การค้ าและบริ ษัททีเกียวข้ องกันจํานวน 6.26 ล้ านบาท ทีได้ รับการยกเว้ นตามแผนฟื นฟู
กิจการ และรายได้ อืนๆ จํานวน 4.31 ล้ านบาท รวมจํานวนเงิน 2,664.97 ล้ านบาท บริ ษัทฯ จะมีผลขาดทุน
จํานวนเงิน 106.13 ล้ านบาท ซึงเกิ ดจากผลขาดทุนการโอนสินทรั พย์ ชําระหนี จํ านวนเงิ น 45.99 ล้ านบาท
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์จํานวนเงิน 27.18 ล้ านบาท ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัด
จําหน่ายสินค้ าเสือมคุณภาพจํานวนเงิน 2.37 ล้ านบาท ผลประโยชน์ พนักงานเมือเลิกจ้ างจํานวนเงิน 12.46
ล้ านบาท ค่าทีปรึกษาทางการเงินจํานวนเงิน 9.60 ล้ านบาท และต้ นทุนทางการเงิน 9.60 ล้ านบาท
5. อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
ในปี นี บริ ษัท มิ ไ ด้ มี ก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผลซึงตามแผนฟื นฟูกิ จ การห้ ามมิ ใ ห้ บ ริ ษัท จ่ ายเงิ น ปั น ผล
ระหว่างอยู่ในแผนฟื นฟูกิจการ
6. ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทีมีผลต่ อการดําเนินงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของตลาดโลกในปี 2558 ปรั บตัวดีขึนเล็กน้ อยเมือเที ยบกับปี ก่อน
แต่มีผลกระทบต่อบริ ษัทฯไม่มากนักเนืองจากบริ ษัทฯอยู่ระหว่างลดกําลังการผลิตเพือหยุดการดําเนินธุรกิ จ
ผลิตและจําหน่ายชินส่วนอีเลคทรอนิคส์ในเดือนมิถนุ ายน 2558 เพือปรับเปลียนไปดําเนินธุรกิจใหม่
7.

การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
จากการทีบริ ษัทฯได้ เปลียนการดําเนินธุรกิจจากธุรกิจผลิตและจําหน่ายชินส่วนอีเลคทรอนิคส์
มาเป็ นธุรกิ จบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนีสิน ทําให้ บริ ษัทฯมีการเพิมเติมนโยบายบัญชี ให้
สอดคล้ องกับธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ ดังนี
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7.1 เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
เงินลงทุนในสินทรั พย์ด้อยคุณภาพ เป็ นเงินลงทุนซึงบริ ษัทรั บซือลดลูกหนีด้ อยคุณภาพ
จากสถาบันการเงินและบริ ษัทให้ บริ การสินเชือ โดยการประมูลซือเพือดําเนินการติดตามเรี ยกเก็บหนี ซึงตาม
สัญญาซือลดลูกหนีด้ อยคุณภาพดังกล่าว บริ ษัทไม่มีสิทธิไล่เบียจากผู้ขายหนีในกรณีทีบริ ษัทเรี ยกเก็บเงินไม่ได้
เงินลงทุนในลูกหนีดังกล่าว แสดงในราคาทุนทีจ่ายซือสุทธิจากจํานวนทีตัดเป็ นต้ นทุนและค่าเผือการด้ อยค่า
(ถ้ ามี) บริ ษัท จะบันทึก ค่าเผื อการด้ อยค่าของเงิ นลงทุนในลูก หนี เมือพบว่า ประมาณการกระแสเงิ น สดใน
อนาคตทีคาดว่าจะได้ รับเมือคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ตํากว่ามูลค่าตามบัญชี
7.2

การรับรู้ รายได้ และค่าใช้ จ่าย
ก) รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
บริ ษั ท รั บ รู้ รายได้ ด อกเบี ยจากเงิ น ลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ด้ อ ยคุณ ภาพตามอัต รา
ดอกเบียทีแท้ จริ ง (อัตราผลตอบแทนในการเก็บหนีทีคาดว่าจะได้ รับ) คูณกับยอดเงินลงทุนในสินทรั พย์ ด้อย
คุณภาพคงเหลือ หากเงินสดทีเก็บได้ จริ งสูงกว่ารายได้ ทีคํานวณได้ ส่วนทีเหลือจะนําไปตัดจําหน่ายมูลค่าเงิน
ลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแต่ละงวด ในกรณีทีเงินลงทุนถูกตัดจําหน่ายหมดแล้ ว บริ ษัทจะรับรู้ กระแสเงิน
สดรั บทีได้ จากการเก็บหนีดังกล่าวเป็ นรายได้ ทังจํานวน และจะรั บรู้ รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงิ น
ลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวทันที เมือมีหลักฐานอย่างน่าเชือถือว่าประมาณการกระแสเงินสดลดลง
อย่างมีสาระสําคัญ
ข) รายได้ จากการบริ การติดตามหนีสินและบริ การอืน
รับรู้ เมือได้ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าแล้ วตามอัตราทีตกลงกัน
7.3 ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดลุ ยพินิจ
การประมาณการ ข้ อ สมมติ ฐ านและการใช้ ดุล ยพิ นิ จ ได้ มี ก ารประเมิ น ทบทวนอย่ าง
ต่อเนือง และอยู่บนพืนฐานของประสบการณ์ ในอดีตและปั จจัยอืน ๆ ซึงรวมถึงการคาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ ใน
อนาคตทีเชือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน
บริ ษัท มีก ารประมาณการทางบัญชี และใช้ ข้ อสมมติฐ านที เกี ยวข้ อ งกับเหตุการณ์ ใ น
อนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลทีเกิดขึนจริ ง ประมาณทางการบัญชีทีสําคัญและข้ อ
สมมติฐานทีมีความเสียงอย่างเป็ นสาระสําคัญทีอาจเป็ นเหตุให้ เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสินทรัพย์และ
หนีสินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้ า มีดงั นี
(ก) ค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
บริ ษัทประเมินค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเมือพบว่า
มูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนของทรั พย์ สินมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าโดยพิ จารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรั พย์ สิน ประเภท และ
คุณลักษณะของทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม การใช้ ประมาณการและข้ อสมมติฐานทีแตกต่างกันอาจมีผลต่อค่าเผือ
การด้ อยค่าได้ ดังนัน การปรับปรุ งค่าเผือการด้ อยค่าอาจมีขนในอนาคต
ึ

104

รายงานประจําปี 2558

(ข)

การรับรู้ รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
บริ ษัทรับรู้ รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยคํานวณจาก
อัตราผลตอบแทนทีแท้ จริ งทีคํานวณจากกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้ รับชําระจากลูกหนีทีซือมาคูณด้ วยมูลค่า
ของลูกหนีคงเหลือตามราคาทุนคงเหลือ
(ค) ประมาณการกระแสเงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี
บริ ษัทประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้ รับในอนาคตสําหรับเงินลงทุนใน
ลูกหนี ขึนอยู่กบั คุณภาพ ชนิด และอายุของหนี และอ้ างอิงกับสถิติการเก็บหนีในอดีตทังหมด โดยยอดรวมของ
ประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้ รับในอนาคตของทังหมดจะต้ องไม่เกินกว่าการประมาณการกระแส
เงินสดทีผู้บริ หารได้ คาดคะเนไว้ ตงแต่
ั ประมูลซือโครงการมา โดยคาดว่าจะเรี ยกเก็บหนีได้ ในระยะเวลา 7 ปี
 ฐานะทางการเงิน
1. สินทรั พย์
1. สินทรัพย์หมุนเวียน
บริ ษัทฯ มีสินทรั พย์ หมุนเวียนเป็ นจํานวนเงิน 50.99 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อน 49.40
ล้ านบาท เพิมขึน1.59 ล้ านบาท บริ ษัทฯ มีเงินสดในมือเพิมขึน35.52 ล้ านบาท เนืองจากการออกหุ้นสามัญ
จํานวน 160.28ล้ านบาท จําหน่ายเงินลงทุนชัวคราวและเงินลงทุนระยะยาวจํานวน 46.19 ล้ านบาท จําหน่าย
อุปกรณ์จํานวน 29.83 ล้ านบาท ซือเงินลงทุนระยะยาว 14.21 ล้ านบาท ซือสินทรัพย์ 0.02 ล้ านบาท ชําระหนี
เงินต้ นและดอกเบีย 126.73 ล้ านบาท และหมุนเวียนในการดําเนินงาน 59.82 ล้ านบาท
2.

ลูกหนีบริ ษัททีเกียวข้ อง
บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด, บริ ษัท คงไทยการกิจ จํากัด และ บริ ษัท เจทีเอส
จํากัดเงินให้ ก้ ยู ืมคงค้ างรวมจํานวน 423.10 ล้ านบาท และดอกเบียค้ างรับเพิมขึนรวมจํานวน 414.77 ล้ านบาท
เนื องจากเป็ นการรั บ รู้ รายได้ ด อกเบี ยรั บ เพื อมิ ใ ห้ เ กิ ด ภาระหนี สิ น อัน จะเกิ ด ขึนจากการประเมิ น ภาษี จ าก
กรมสรรพากรในปี 2554 จากบริ ษัททีเกียวข้ องกัน (ทางบริ ษัทฯ ได้ ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะสูญทังจํานวนแล้ ว)
และได้ ขายหนีจํานวนดังกล่าว ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ ยืนคําร้ องต่อศาลล้ มละลายกลางเพือ
ขออนุมัติ การขายลูกหนี การค้ ารายดังกล่าว โดยที ศาลมีคําสังอนุมัติการขายเมือวันที 27กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
จากนัน กิจการได้ ประกาศขายลูกหนีในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที 23 - 25มีนาคม พ.ศ.2558 โดยมีบริ ษัท เควิน
แอสโซซีเอทส์ จํากัด เป็ นผู้เสนอซือเพียงรายเดียว ดังนัน กิจการได้ ตกลงขายลูกหนีตามประกาศเป็ นจํานวนเงิน
6.50ล้ านบาท ในวันที6 เมษายน พ.ศ.2558
บริ ษัท พีบีแอล แมเนจเม้ นท์ จํากัด, บริ ษัท ไว โฮลดิง (888) จํากัด
บริ ษัทฯ มีการซือเงินลงทุนในสินทรั พย์ ด้อยคุณภาพจากกิจกรทีเกียวข้ องกัน จํานวน
15.47 ล้ านบาท และ 24.70 ล้ านบาท ตามลําดับ
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3. ทีดินอาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
บริ ษัทฯ โอนที ดิ นและอาคาร ซึงมีมูล ค่ารวม 154.31 ล้ านบาท เพื อชํ าระเงิ น กู้จํานวน
123.23 ล้ านบาท จากเจ้ าหนีสถาบันการเงินทีมีประกัน (เจ้ าหนีกลุ่มที 1) บริ ษัทบันทึกผลขาดทุนจากการโอน
สินทรัพย์ดงั กล่าวเพือชําระหนีตามแผนฟื นฟูกิจการจํานวน 31.08 ล้ านบาทในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
นอกจากนี บริ ษัทได้ ทําการโอนระบบสาธารณูปโภคและระบบดับเพลิงเพิมเติมภายใต้
บันทึกข้ อตกลงส่งมอบทรัพย์สินและออกจากทรัพย์ลงวันที11มิถุนายนพ.ศ. 2558 ให้ กบั เจ้ าหนีสถาบันการเงิน
ทีมีประกัน (เจ้ าหนีกลุ่มที1) บริ ษัทบันทึกผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ดงั กล่าวเพือชําระหนีตามแผนฟื นฟู
กิจการจํานวน14.91ล้ านบาทในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4. คุณภาพของสินทรัพย์
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีการบันทึกค่าเผือการด้ อยค่าของสินทรัพย์ถาวรระหว่างปี
 สภาพคล่ อง
1. กระแสเงินสด
ในปี 2558 กิจการมีกระแสเงินสดได้ มาจากการดําเนินงานจํานวน35.53 ล้ านบาท ปี 2557
จํานวน(94.28)ล้ านบาท ส่งผลให้ กิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจํานวน42.75 ล้ านบาท
ปี 2557 จํานวน 6.94 ล้ านบาท รายการสําคัญทีเกิดขึนระหว่างปี ประกอบด้ วย การจ่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์
ด้ อยคุณภาพ 51.79 ล้ านบาท เงินสดรับการขายเงินลงทุนและสินทรัพย์ถาวรจํานวน 61.80 ล้ านบาท เงินสด
จ่ายชําระหนี ในคราวเดียวตามแผนฟื นฟูกิจการจํ านวน 126.46 ล้ านบาท และเงินสดรั บจากการเพิ มทุน
160.28 ล้ านบาท
2.

อัตราส่วนสภาพคล่อง
เปรี ยบเทียบปี 2556 ถึงปี 2558 เป็ น 1.89, 3.19 และ 13.51ตามลําดับ อัตราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเร็ วเป็ น 1.76, 4.35 และ 15.11 อัต ราส่วนสภาพคล่อ งกระแสเงิ น สดเป็ น 2.58, (1.36) และ (6.21)
ตามลําดับ
3.

รายจ่ายลงทุน
ในรอบปี 2557 มีการลงทุนในกองทุนและตราสารหนี จํ านวน 32 ล้ านบาท และซือสินทรั พย์
จํ า นวน 12.06 ล้ า นบาทส่ ว นในปี 2558 นํ า เงิ น ไปซื อเงิ ร ลงทุ น ระยะยาวจํ า นวน 14.21 ล้ า นบาท และ
ซือสินทรัพย์ 0.02 ล้ านบาท
4

แหล่งทีมาของเงินทุน
เงินลงทุนเผือขายปี 2556– 2557 จํานวน 22.55, 0.09 ล้ านบาท ตามลําดับ
- เงินลงทุนระยะยาวอืนปี 2557 -2558 จํานวน 12.49, 14.21ล้ านบาท ตามลําดับ นําไป
เป็ นหลักประกันการขอทุเลาการเสียภาษี อากรกับกรมสรรพากร
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 ความสามารถในการบริหารทรั พย์ สิน
1. คุณภาพของลูกหนี การวิเคราะห์อายุของลูกหนี การตังสํารองและความเพียงพอของค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญ ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีลกู หนีการค้ าจํานวน 4.27 ล้ านบาท และลูกหนีอืนจํานวน 3.96 ล้ านบาท ซึง
เป็ นหนีทีเกิดขึนในระหว่างเดือนพฤศจิกายน + ธันวาคม 2558 มีอายุไม่เกิน 60 วัน ซึงฝ่ ายบริ หารมันใจว่าจะ
ติดตามได้ ทงหมด
ั
จึงไม่มีความจําเป็ นในการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ในปี 2557 ลูกหนีการค้ ารายใหญ่ทีค้ างชําระตังแต่ปี พ.ศ. 2547 ทางบริ ษัทไม่สามารถติดตาม
และเรี ยกชําระหนีได้ เนืองจากลูกหนีการค้ ารายดังกล่าวได้ ย้ายทีอยู่ ซึงผู้บริ หารของบริ ษัทคาดว่ามีความเป็ นไป
ได้ วา่ จะไม่ได้ รับชําระหนีจากลูกหนีการค้ ารายนี จึงพิจารณาตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีการค้ าดังกล่าว
ทังจํานวนในปี พ.ศ. 2548 เป็ นจํานวนเงิน 3,438.22ล้ านบาท และได้ จําหน่ายตามคําอนุมตั ิจากศาลล้ มละลาย
กลางเมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2558
2.
สินค้ าคงเหลือ และการเสือมสภาพหรื อล้ าสมัย
- ไม่มี 3.
เงินลงทุน ค่าความนิยม และการด้ อยค่า
บริ ษัทฯมีเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และประมาณการกระแสเงินสดจากการรับชําระใน
อนาคต ณ สินปี 2558เท่ากับ 58.83 ล้ านบาท ยังไม่มีการตังค่าเผือการด้ อยค่า
 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
(1) แหล่งทีมาและใช้ ไปของเงินทุน ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2558โครงสร้ างเงินทุนตามงบการเงิน ประกอบด้ วยหนีสินจํานวน 13.81
ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน116.11ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
0.12เท่า โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้ านหนีสิน ได้ แก่ เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
27.32ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานร้ อยละ 0.76 และประมาณการหนีสินระยะยาวร้ อยละ 71.92
(2) รายจ่ายลงทุน แหล่งเงินทุนและความเพียงพอของสภาพคล่อง
บริ ษัทฯมีการลงทุนในสินทรั พย์ ด้วยคุณภาพในปี 2558 แบ่งเป็ น การเข้ าซือพอร์ ตลูกหนี ด้ อย
คุณภาพ ประเภทสินเชือเช่าซือรถยนต์จาก บริ ษัท พีบีแอลแมเนจเม้ นท์ จํ ากัดและบริ ษัท ไว โฮลดิง (888)
จํากัด จํานวนเงินรวม 40.16 ล้ านบาท โดยการนําเงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่กลุ่ม
ผู้บริ หารหลักของผู้ขายเป็ นค่าตอบแทนในการซือพอร์ ตหนีดังกล่าว และ การเข้ าซือพอร์ ตลูกหนีด้ อยคุณภาพ
ประเภทสินเชือเช่าซือรถยนต์จากธนาคารธนชาต จํานวน 12.71 ล้ านบาท เป็ นการใช้ เงินทุนหมุนเวียนของ
กิจการจากการนําสินทรัพย์จากธุรกิจเดิมออกขาย ทําให้ ไม่มีปัญหาด้ านสภาพคล่องแต่อย่างใด
(3) ความสามารถในการชําระหนี และการปฏิบตั ิตามเงือนไขการกู้ยืมทีสําคัญ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษัทได้ ดําเนินการตามแผนฟื นฟูกิจการครบถ้ วนแล้ ว ดังนี
1. การโอนทีดินและอาคาร ซึงมีมลู ค่ารวม 154.31 ล้ านบาท เพือชําระเงินกู้จํานวน 123.23
ล้ านบาท จากเจ้ าหนีสถาบันการเงินทีมีประกัน (เจ้ าหนีกลุม่ ที 1) บริ ษัทบันทึกผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์
ดังกล่าวเพือชําระหนีตามแผนฟื นฟูกิจการจํานวน 31.08 ล้ านบาทในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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นอกจากนี บริ ษัทได้ ทําการโอนระบบสาธารณูปโภคและระบบดับเพลิงเพิมเติมภายใต้
บันทึกข้ อตกลงส่งมอบทรัพย์ สินและออกจากทรัพย์ลงวันที 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ให้ กับเจ้ าหนีสถาบัน
การเงินทีมีประกัน (เจ้ าหนีกลุ่มที 1) บริ ษัทบันทึกผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ดงั กล่าวเพือชําระหนีตาม
แผนฟื นฟูกิจการจํานวน 14.91 ล้ านบาทในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
2. การชําระหนีเงินต้ นและดอกเบียค้ างจ่ายให้ กบั เจ้ าหนีสถาบันการเงินทีมีประกัน (เจ้ าหนี
กลุม่ ที 1) เจ้ าหนีสถาบันการเงินทีไม่มีประกัน เนืองจากทรัพย์หลักประกันเดิมเสียหายจากเหตุนําท่วม (เจ้ าหนี
กลุ่มที 2) เจ้ าหนี สถาบัน การเงิ นที ไม่มีหลักประกัน (เจ้ าหนี กลุ่มที 3) และเจ้ าหนี การค้ า (เจ้ าหนี กลุ่มที 4)
ตามแผนฟื นฟูกิจการ รวมจํ านวน 131.73 ล้ านบาทโดยแบ่งเป็ นการจ่ายคืนให้ แก่กิจการที ไม่เกี ยวข้ องกัน
จํานวน 125.23 ล้ านบาทและ กิจการทีเกียวข้ องกัน จํานวน 6.50 ล้ านบาท
3. ตัดจําหน่ายเงินต้ นคงค้ างและดอกเบียค้ างจ่ายส่วนทีเหลือซึงได้ รับการยกเว้ นตามแผน
ฟื นฟูกิจการ บริ ษัทรับรู้ กําไรจากการชําระหนีเงินกู้ในคราวเดียวตามแผนฟื นฟูกิจการ ดอกเบียค้ างจ่ายทีได้ รับ
ยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ และค่าเช่าค้ างจ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการจํานวน 2,163.80 ล้ านบาท
485.66 ล้ านบาท และ 9.25 ล้ านบาทตามลําดับ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4. เมื อวัน ที 30 มี น าคม พ.ศ. 2558 ผู้บริ ห ารแผนฟื นฟูกิจ การดํ าเนิ น การร้ องขอต่อ ศาล
ล้ มละลายกลางให้ มีคําสังยกเลิกแผนฟื นฟูกิจการ โดยศาลมีคําสังให้ ยกเลิกการฟื นฟูกิจการของบริ ษัทเมือวันที
22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558
 ปั จจัยทีมีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
ปั จจัยทีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและติดตามเร่ งรัดหนีได้ แก่ ปริ มาณหนีด้ อย
คุณภาพในระบบเศรษฐกิจ ทังนี ภาวะเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยสําคัญทีมีผลกระทบต่อคุณภาพหนีของสถาบันการเงิน
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและติดตามเร่ งรัดหนีมีแนวโน้ มการเติบโตสูงสืบเนืองจาก
ภาวะเศรษฐกิจทียังชะลอตัว ในขณะทีหนีสินภาคครัวเรื อนในประเทศไทยยังอยู่ในระดับสูง จากรายงานภาวะ
หนีครัวเรื อนไทยล่าสุด ณ สินไตรมาส3/2558 ทีรายงานโดยธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงปรับเพิมขึนโดยแตะ
ทีระดับ10.84 ล้ านล้ านบาทเพิมขึน116,000 ล้ านบาทจากไตรมาสก่อนหน้ า หากพิจารณาในมิติสดั ส่วนต่อจีดี
พี คิด เป็ นร้ อยละ 81.1 ต่อจี ดี พี โดยที สินเชื อที เป็ นตัวนํ าในการเติบโตของหนี ครั วเรื อนยัง กระจุกอยู่ใน 2
ผลิตภัณฑ์หลักได้ แก่ 1) สินเชือเพือทีอยู่อาศัย และ 2) สินเชือเพือการอุปโภคและบริ โภคซึงรวมถึงสินเชือเช่าซือ
รถยนต์ในปี 2558 มีคดีทีผู้บริ โภคถูกฟ้องร้ องทีศาลชันต้ นทัวราชอาณาจักรจํานวน 5.2แสนคดีเพิมขึนจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน 6.88 หมืนคดี คิดเป็ น ร้ อยละ 15.21 เป็ นเครื องยืนยันถึงการเติบโตของหนีด้ อยคุณภาพใน
ระบบสถาบันการเงินไทย
การเติบโตของหนีด้ อยคุณภาพและข้ อจํากัดของสถาบันการเงินในการติดตามหนีเสียทําให้ ธุรกิจบริ หาร
หนีด้ อยคุณภาพและติดตามเร่ งรัดหนี มีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนือง
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน))
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึงประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด
สําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญและหมายเหตุเรื องอืน ๆ
ความรับผิ ดชอบของผูบ้ ริ หารต่องบการเงิ น
ผู้บริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้ องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผู้บริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น เพือให้ สามารถจัดทํางบการเงินทีปราศจาก
การแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ความรับผิ ดชอบของผูส้ อบบัญชี
ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึงกําหนดให้ ข้าพเจ้ าปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดด้ านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพือให้ ได้ ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอัน
เป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการตรวจสอบเพือให้ ได้ มาซึงหลักฐานการสอบบัญชีเกียวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใช้ ขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึงรวมถึงการประเมินความเสียงจากการแสดง
ข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ในการประเมินความ
เสียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวข้ องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้ องตามที
ควรของกิจการ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ทีผู้บริ หารใช้ แ ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ทีจัดทํ าขึนโดยผู้บริ ห าร รวมทังการประเมิ นการ
นําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้ าพเจ้ าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี
เงือนไขของข้ าพเจ้ า
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี เงือนไข
ผู้สอบบัญชีคนก่อนไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับความมีตวั ตนและความ
ถูกต้ องครบถ้ วนของลูกหนีการค้ าต่างประเทศรายใหญ่ของบริ ษัทซึงมียอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เป็ นจํานวน 3,438.22 ล้ านบาท (หมายเหตุ 8) รวมถึงตรวจสอบความความเหมาะสมและเพียงพอของค่าเผือหนีสงสัย
จะสูญทีตังเต็มจํานวน เนืองจากไม่สามารถส่งหนังสือยืนยันยอดคงเหลือไปยังลูกหนีการค้ ารายดังกล่าวได้ เพราะ
ผู้บริ หารแจ้ งว่าติดต่อลูกหนีไม่ได้ นอกจากนียังไม่สามารถใช้ วิธีการตรวจสอบให้ เป็ นทีพอใจในยอดคงเหลือ ณ วันที 31
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ของเจ้ าหนีตามแผนฟื นฟูกิจการจํานวนเงิน 2,888.27 ล้ านบาท (หมายเหตุ 15) ซึงผู้สอบบัญชีคน
ก่อนได้ สง่ หนังสือยืนยันยอดไปยังเจ้ าหนี 10 รายและได้ รับการตอบกลับทังหมดด้ วยจํานวนเงินทีต่างจากยอดตามบัญชี
เป็ นจํานวนมาก นอกจากนี บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการดําเนินงานตามแผนฟื นฟูกิจการ จึงเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมาก
เกียวกับความสามารถของบริ ษัทในการดําเนินงานอย่างต่อเนือง ด้ วยเหตุนีผู้สอบบัญชีคนก่อนจึงไม่แสดงความเห็น
ต่องบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และข้ าพเจ้ าไม่ได้ ดําเนินการตรวจสอบด้ วยวิธีการอืนใด
เพิมเติม เนืองจากในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริ ษัทได้ ดําเนินการจําหน่ายลูกหนีและชําระหนีตามแผนฟื นฟูกิจการเป็ นที
เรี ยบร้ อยแล้ ว และศาลได้ มี คํ า สังให้ ย กเลิก การฟื นฟู กิ จ การของบริ ษั ท เมื อวัน ที 22 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2558 ดัง นัน
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จึงมีเงือนไขในเรื องผลกระทบต่อการ
เปรี ยบเทียบตัวเลขงวดปั จจุบนั กับตัวเลขปี ก่อน
ความเห็นอย่างมี เงือนไข
ยกเว้ นผลกระทบทีอาจจะเกิ ดขึนต่อตัวเลขเปรี ยบเทียบตามทีกล่าวไว้ ในวรรคเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นอย่างมี
เงือนไขข้ าพเจ้ าเห็นว่างบการเงินข้ างต้ นนีแสดงฐานะการเงินของบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ณ วันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามทีควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื องอืนๆ
งบการเงินของบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีอืน ซึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินตามรายงานลงวันที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เนืองจากไม่สามารถหา
หลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับลูกหนีการค้ าต่างประเทศรายหนึงและเจ้ าหนีตามแผนฟื นฟู และ
ความไม่แน่นอนทีเป็ นเหตุให้ เกิ ดข้ อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญเกียวกับความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
ตามทีกล่าวไว้ ในเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงือนไข
บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5339
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุงเทพมหานคร
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน))
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

42,745,226
8,245,606
-

7,220,145
10,000,000
24,519,827
7,658,286

50,990,832

49,398,258

14,261,800
58,825,797
15,108
5,833,623

35,456,368
234,377,601
1,533,042

78,936,328

271,367,011

129,927,160

320,765,269

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว - เงินฝากประจําสถาบันการเงิน
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนสุทธิ
สินค้ าคงเหลือ

7
8, 22
9

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สท
ุ ธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

10
11, 22
12

กรรมการ _____________________________________ กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินในหน้ า 11 ถึง 52 เป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ บริษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน))
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
หมายเหตุ

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

14

3,773,997

15,502,805

3,773,997

15,502,805

104,662
9,936,256

6,500,000
2,406,983,783
481,288,710
3,293,759
9,936,256

รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน

10,040,918

2,908,002,508

รวมหนีสิน

13,814,915

2,923,505,313

หนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการ - เงินกู้ยืมบริ ษัททีเกียวข้ องกัน
หนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการ
ดอกเบียค้ างจ่ายตามแผนฟื นฟูกิจการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสินระยะยาว

15,22
15
15
16
17

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 50,009,637 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 479,009,637 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.28 บาท
หุ้นสามัญ 479,009,637 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.28 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 50,009,637 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นสามัญ 479,009,637 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.28 บาท
หุ้นสามัญ 479,009,637 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.28 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

18
500,096,370
174,286,636
500,096,370

18

19

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินในหน้ า 11 ถึง 52 เป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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174,286,636
-

475,000,000

(58,137,891)
(36,500)

49,250,000
(3,627,311,361)
224,947

116,112,245
129,927,160

(2,602,740,044)
320,765,269

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ บริษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน))
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

7,033,592
4,727,472
53,227,578

84,419,591

64,988,642

84,419,591

(449,990)
(1,768,957)
(36,735,793)

(78,067,914)

รวมต้ นทุน

(38,954,740)

(78,067,914)

กําไรขันต้ น
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร

26,033,902
(526,506)
(38,382,315)

6,351,677
(955,585)
(53,792,271)

(12,874,919)

(48,396,179)

2,163,795,968
485,663,900
9,251,613

-

6,261,682
4,311,695

4,347,173

2,656,409,939

(44,049,006)

หมายเหตุ
รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
รายได้ จากการบริการติดตามหนีสิน
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ

22

รวมรายได้
ต้ นทุนการจัดเก็บหนีจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ต้ นทุนการบริการติดตามหนีสิน
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ

20
20
20

20
20,22

ขาดทุนจากการดําเนินงาน
รายได้ อืน
กําไรจากการชําระหนีเงินกู้ในคราวเดียวตามแผนฟื นฟูกิจการ
ดอกเบียค้ างจ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ
ค่าเช่าค้ างจ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ
กําไรจากการจําหน่ายลูกหนีการค้ าและบริ ษัทฯ
ทีเกียวข้ องกันตามแผนฟื นฟูกิจการ
อืน ๆ

15
15
15

กําไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายอืนและต้ นทุนทางการเงิน

หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินในหน้ า 11 ถึง 52 เป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ บริษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน))
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

16

(45,994,725)
(27,108,305)
(2,369,447)
(12,463,269)

-

15

2,568,474,193
(9,644,395)

(44,049,006)
(43,672,896)

2,558,829,798

(87,721,902)

กําไรเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย

14,500

211,487

กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

14,500

211,487

2,558,844,298

(87,510,415)

6.30

(1.75)

406,214,804

50,009,637

หมายเหตุ
ค่าใช้ จ่ายอืน
ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ชําระหนีตามแผนฟื นฟูกิจการ
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสินค้ าเสือมคุณภาพ
ผลประโยชน์พนักงานเมือเลิกจ้ าง
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน

15

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน

21

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินในหน้ า 11 ถึง 52 เป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน))
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
องค์ ประกอบอืนของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กํ าไร(ขาดทุน)ทียังไม่ เกิดขึน
จากการเปลียนแปลง
กํ าไร(ขาดทุน)สะสม
ในมูลค่ ายุติธรรม
จัดสรรแล้ ว ยังไม่ ได้ จัดสรร
ของเงินลงทุน
บาท
บาท
บาท

ทุนทีออก
และชําระแล้ ว
หมายเหตุ
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

500,096,370

475,000,000

-

-

ยอดคงเหลือสินปี ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

500,096,370

475,000,000

49,250,000 (3,627,311,361)

224,947 (2,602,740,044)

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558

500,096,370

475,000,000

49,250,000 (3,627,311,361)

224,947 (2,602,740,044)

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การเปลียนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรั บปี
กํ าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี

การเปลียนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรั บปี
การเพิมทุน
การลดทุน
ลดสํารองตามกฎหมาย
ลดขาดทุนสะสม
กํ าไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรั บปี
(กํ าไร)ขาดทุนทีรั บรู้ ระหว่างปี
ยอดคงเหลือสินปี ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

18
18
18,19
18

160,283,938
(486,093,672) (475,000,000)
174,286,636

-

49,250,000 (3,539,589,459)
-

(87,721,902)

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

13,460 (2,515,229,629)
211,487

(87,510,415)

-

-

-

(49,250,000)
-

1,010,343,672
2,558,829,798

14,500
(275,947)

160,283,938
(961,093,672)
(49,250,000)
1,010,343,672
2,558,844,298
(275,947)

-

(58,137,891)

(36,500)

116,112,245

หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินในหน้ า 11 ถึ ง 52 เป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ บริษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน))
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

2,558,829,798

(87,721,902)

(7,033,592)
8,215,060
-

20,578,104
(857,685)
106,417

15
15
15

(2,163,795,968)
(485,663,900)
(9,251,613)

15

45,994,725
(1,052,143)
27,108,305
12,567,931
9,644,395

2,408,613
1,511,078
43,672,896

-4,437,002

-20,302,479

11,274,221
7,658,286
(51,792,205)
(4,300,581)

(1,264,752)
1,892,964
(246,064)

(2,477,195)
(15,757,028)

(816,548)
-

(59,831,504)

(20,736,879)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี เป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ค่าเสือมราคา
หนีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริง
กําไรจากการชําระหนีเงินกู้ในคราวเดียว
ตามแผนฟื นฟูกิจการ
ดอกเบียค้ างจ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ
ค่าเช่าค้ างจ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ
ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ชําระหนี
ตามแผนฟื นฟูกิจการ
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่ อนการเปลียนแปลงใน
สินทรัพย์ และหนีสินดําเนินงาน
สินทรัพย์ ดาํ เนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
สินค้ าคงเหลือ
เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

11

16

16

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินในหน้ า 11 ถึง 52 เป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
(เดิมชือ บริษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์ จํากัด (มหาชน))
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

10,148,407
(14,208,300)
36,045,157
(15,421)
29,833,224
-

(10,000,000)
(22,000,000)
(12,926,380)
857,685

61,803,067

(44,068,695)

(269,205)
160,283,938
(126,461,215)

(1,897,540)
(27,326,967)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

33,553,518

(29,224,507)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี

35,525,081
7,220,145

(94,030,081)
101,250,226

42,745,226

7,220,145

(13,500)

211,487

123,226,600
486,093,672
475,000,000
49,250,000

-

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดจ่ายจากการซืออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืม
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายต้ นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
เงินสดจ่ายหนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการ

18
15

7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลเพิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่เงินสด
การเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
หนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการลดลง
เนืองจากการโอนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ให้ เจ้ าหนี
การลดทุนเพือชดเชยผลขาดทุนสะสม
การลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพือชดเชยผลขาดทุนสะสม
การลดสํารองตามกฎหมายเพือชดเชยผลขาดทุนสะสม

15
18
18
19

หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินในหน้ า 11 ถึง 52 เป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํ ากัด (มหาชน) (เดิมชื อ บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํ ากัด
(มหาชน)) (“บริ ษัท”) เป็ นนิติบคุ คลทีจัดตังขึนในประเทศไทยและจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2539 โดยดําเนินธุรกิจประกอบและรับจ้ างทดสอบวงจรอีเลคโทรนิคส์ เพือส่งออกขายต่างประเทศ
บริ ษัทได้ ทําการเปลียนแปลงธุรกิจเป็ นประกอบธุรกิ จการลงทุนในธุรกิ จบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินตามมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 2/2558 เมือวันที 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
บริ ษัทได้ ทําการจดทะเบียนเปลียนแปลงทีตังสํานักงานใหญ่ของบริ ษัท จากเลขที 45 หมู่ 12 สวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ ตําบลธนู อําเภออุทยั จังหวัดอยุธยา ประเทศไทย เป็ นเลขที 83 ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก เขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ณ วันที 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ศาลมีคําสังให้ บริ ษัทฟื นฟูกิจการ และแต่งตังบริ ษัทเป็ นผู้จัดทําและบริ หารแผน
ปั จจุบนั บริ ษัทอยูใ่ นกลุม่ บริ ษัทจดทะเบียนแก้ ไขการดําเนินงานไม่ได้ ตามข้ อกําหนด (Non-performing Group)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ณ วันที 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ศาลมีคําสังให้ ยกเลิกการฟื นฟูกิจการของบริ ษัท
เมือวันที 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิการหยุดดําเนินกิจการ และพิจารณา
เข้ า ลงทุนในธุ รกิ จ ใหม่ทีสามารถสร้ างเสถี ยรภาพให้ กับบริ ษัท เพือป้ องกันการถูกเพิก ถอนออกจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทังผู้ถือหุ้นและบริ ษัท โดยได้ รับสัตยาบันในการหยุด
ดําเนินกิจการและจําหน่ายทรัพย์สนิ ทีไม่จําเป็ นต่อการดําเนินกิจการของบริ ษัทตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครังที 1/2558 ในวันที 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 แล้ ว
เมือวันที 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 2/2558 ได้ มีมติอนุมตั ิการเปลียนแปลงชือ
บริ ษัทจากเดิม “บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์” จํ ากัด (มหาชน) เป็ น “บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)” พร้ อมทําการเปลียนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ทําการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
และข้ อบังคับของบริ ษัทตามการอนุมตั ิตามการอนุมตั ิดงั กล่าว
เมือวันที 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลียนชือบริ ษัทเป็ นบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) แล้ ว และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ดําเนินการเปลียนชือบริ ษัทเป็ นบริ ษัท
เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และเปลียนชือย่อหลักทรัพย์ใหม่จาก “CIRKIT” เป็ น“VI” โดยมีผล
นับตังแต่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
งบการเงินได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทเมือวันที 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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2

นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
งบการเงินได้ จดั ทําขึนตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทยภายใต้ พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีทีออกภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ตามข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการจัดทําและนําเสนอ
รายงานทางการเงิน
งบการเงินได้ จดั ทําขึนโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้ น
ตามทีอธิบายในนโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินให้ สอดคล้ องกับหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย กําหนดให้ ใช้ ประมาณ
การทางบัญชีทีสําคัญและการใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หารซึงจัดทําขึนตามกระบวนการในการนํานโยบาย
การบัญชีของกิจการไปถือปฏิบตั ิ และต้ องเปิ ดเผยเรื องการใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หาร หรื อ ความซับซ้ อน
หรื อเกียวกับข้ อสมมติฐานและประมาณการทีมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้ อที 3
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณีทีมีเนือความ
ขัดแย้ งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ ใช้ งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.2 การปรั บปรุ งมาตรฐานการบัญ ชี การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการ
ตีความทีเกียวข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการบัญชี ทีมีการปรั บปรุ ง และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุ ง ซึงมีผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และเกียวข้ อง
กับบริ ษัท
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ทีส่ง ผลกระทบอย่า งมี ส าระสํา คัญ ต่อบริ ษัท มี
ดังต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13

เรื อง การนําเสนองบการเงิน
เรื อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2557) การเปลียนแปลงทีสําคัญได้ แก่การเพิมเติมข้ อ
กําหนดให้ กิจการจัดกลุม่ รายการทีแสดงอยู่ใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน” โดยใช้ เกณฑ์ว่า
รายการนันสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลังได้ หรื อไม่
มาตรฐานทีปรับปรุงนีไม่ได้ ระบุวา่ รายการใดจะแสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 มีวตั ถุประสงค์เพือปรับปรุ ง และลดความซําซ้ อน
ของคํานิยามของมูลค่ายุติธรรม โดยการกําหนดคํานิยาม และแหล่งข้ อมูลในการวัดมูลค่า
ยุติธรรม และการเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับใช้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน
ดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของบริ ษัท ยกเว้ นเรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลซึงบริ ษัทได้
เปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานฉบับนีไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 4
ข) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญมีจํานวนทังสิน 41 ฉบับ
ซึงไม่มีผลกระทบต่อบริ ษัท
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีทีมีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง ซึงมีผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงั นี
ก) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้ องกับบริ ษัท มีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุง
2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุง
2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุง
2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 13
(ปรับปรุง 2558)

เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคล หรื อ
กิจการทีเกียวข้ องกัน
เรื อง การด้ อยค่าของ สินทรัพย์
เรื อง ส่วนงานดําเนินงาน
เรื อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที 19 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื องผลประโยชน์ พนักงาน ได้ มีการอธิ บาย
เกียวกับวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชีสําหรับเงินสมทบจากพนักงานหรื อบุคคลทีสามแก่โครงการ
ผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ ให้ ชดั เจนขึน การปรับปรุงดังกล่าวให้ ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบ
ทีเกียวข้ องกับการบริ การทีเกิดขึนในรอบระยะเวลาบัญชีทีเงินสมทบนันเกิดขึนเท่านัน และเงิน
สมทบทีเกียวข้ องกับการบริ การทีมากกว่าหนึงรอบระยะเวลาบัญชี
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการทีเกียวข้ องกัน ได้ รวมกิจการทีให้ บริ การด้ านผู้บริ หารสําคัญแก่กิจการทีรายงาน หรื อแก่
บริ ษัทใหญ่ของกิจการทีรายงาน ซึงกิจการต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงินทีกิจการได้ จ่ายให้ แก่กิจการ
ทีให้ บริ การด้ านผู้บริ หารสําคัญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ได้ มีการ
กําหนดเพิมเติมเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลในกรณีทีมูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรัพย์
วัดมูลค่าโดยใช้ วิธีมลู ค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการจําหน่าย โดยการเปิ ดเผยดังกล่าวรวมถึง
1) ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีทีการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในลําดับชันที 2 และ 3
จะต้ องมีการเปิ ดเผย เทคนิคทีใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้ อสมมติฐานสําคัญทีใช้
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีทีมีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง ซึงมีผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงั นี
ก) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้ องกับบริ ษัท มีดงั ต่อไปนี (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2558) เรื องส่วนงานดําเนินงาน ได้
กําหนดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับดุลยพินิจของผู้บริ หารในการรวมส่วนงานเข้ าด้ วยกัน
และกําหนดให้ นําเสนอการกระทบยอดสินทรัพย์ของส่วนงานกับสินทรัพย์ของกิจการเมือกิจการ
รายงานข้ อมูลสินทรัพย์ของส่วนงานให้ กับผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานของ
กิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 (ปรับปรุง 2558) เรื อง มูลค่ายุติธรรมได้ กําหนดให้
ชัดเจนขึน เกี ยวกับข้ อยกเว้ นในเรื องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นกลุ่มให้ ปฏิบัติใช้ กับทุก
สัญญาที อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 39 เรื อง การรั บรู้ และการวัดมูลค่า
เครื องมือทางการเงิน (เมือมีการประกาศใช้ ) หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9
เรื อง เครื องมือทางการเงิน (เมือมีการประกาศใช้ ) ซึงรวมถึงสัญญาทีไม่เป็ นสัญญาทางการเงิน
ผู้บริ หารของบริ ษัทอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานที
ปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวข้ างต้ น
ข) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญมีจํานวนทังสิน 40
ฉบับ ซึงไม่มีผลกระทบต่อบริ ษัท
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2.3

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด หมายถึง เงิ นสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสันทีมี
สภาพคล่องสูง ซึงถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีได้ มาและไม่มีข้อจํากัดใน
การเบิกใช้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึงจะต้ องชําระคืนเมือทวงถามถือเป็ นส่วนหนึงของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารทีมีข้อจํากัดในการใช้ แสดงไว้ ภายใต้ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงิน

2.4

เงินลงทุนในสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพ
เงิ นลงทุนในสินทรั พย์ ด้อยคุณภาพ เป็ นเงิ นลงทุนซึงบริ ษัทรั บซือลดลูกหนีด้ อยคุณภาพจากสถาบัน
การเงินและบริ ษัทให้ บริ การสินเชือ โดยการประมูลซือเพือดําเนินการติดตามเรี ยกเก็บหนี ซึงตามสัญญา
ซือลดลูกหนีด้ อยคุณภาพดังกล่าว บริ ษัทไม่มีสทิ ธิไล่เบียจากผู้ขายหนีในกรณีทีบริ ษัทเรี ยกเก็บเงินไม่ได้
เงินลงทุนในลูกหนีดังกล่าว แสดงในราคาทุนทีจ่ายซือสุทธิ จากจํานวนทีตัดเป็ นต้ นทุนและค่าเผือการ
ด้ อยค่า (ถ้ ามี) บริ ษัทจะบันทึกค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนีเมือพบว่า ประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตทีคาดว่าจะได้ รับเมือคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ตํากว่ามูลค่าตามบัญชี
2.5

ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีการค้ ารับรู้เริ มแรกด้ วยมูลค่าตามใบแจ้ งหนี และจะวัดมูลค่าต่อมาด้ วยจํานวนเงินทีเหลืออยูห่ กั
ด้ วยค่าเผือหนีสงสัยจะสูญซึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสินงวด ค่าเผือหนีสงสัยจะ
สูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนีการค้ าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับจาก
ลูกหนีการค้ า หนีสูญทีเกิดขึนจะรับรู้ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึงของค่าใช้ จ่ายในการขาย

2.6

สินค้ าคงเหลือ
สินค้ าคงเหลือแสดงด้ วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนของสินค้ า
คํานวณโดยใช้ วิธีต้นทุนมาตรฐาน ต้ นทุนของการซือประกอบด้ วยราคาซือ และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง
โดยตรงกับการซือสินค้ านัน เช่น ค่าอากรขาเข้ าและค่าขนส่ง หักด้ วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตาม
เงื อนไข ส่วนลดจากการรั บประกันสินค้ า หรื อส่วนลดการนําบัตรส่วนลดไปขึนเป็ นเงิ นสด (rebate)
ต้ นทุนของสินค้ าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําประกอบด้ วยค่าออกแบบ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง
ค่าใช้ จ่ายอืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึงปั นส่วนตามเกณฑ์การดําเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวม
ต้ นทุนการกู้ยืม มูลค่าสุทธิ ทีจะได้ รับประมาณจากราคาปกติทีคาดว่าจะขายได้ ของธุรกิ จหักด้ ว ย
ค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นเพือให้ สินค้ านันสําเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้ จ่ายในการขาย บริ ษัทบันทึกบัญชีค่าเผือการ
ลดมูลค่าของสินค้ าเก่า ล้ าสมัย หรื อเสือมคุณภาพเท่าทีจําเป็ น
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2.7

เงินลงทุน
บริ ษัทจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนทีถือไว้ จนครบกําหนด เงินลงทุนเผือขาย และเงินลงทุนทัวไป
การจัดประเภทขึนอยูก่ บั จุดมุง่ หมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผู้กําหนดการจัดประเภททีเหมาะสม
สําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
เงิ น ลงทุน ที ถื อ ไว้ จนครบกํ า หนด คื อ เงิ น ลงทุน ที มี กํ า หนดเวลาและผู้บ ริ ห ารตังใจแน่ ว แน่ แ ละมี
ความสามารถถื อไว้ จนครบกํ าหนดได้ แสดงรวมไว้ ในสินทรั พย์ ไม่หมุนเวีย น เว้ นแต่จ ะครบกํ าหนด
ภายใน 12 เดือนนับแต่วนั สินรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ ในสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือขาย คือ เงินลงทุนทีจะถือไว้ โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพือเสริ มสภาพคล่องหรื อ
เมืออัตราดอกเบียเปลียนแปลง ได้ แสดงรวมไว้ ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้ นแต่กรณีทีฝ่ ายบริ หารแสดง
เจตจํานงทีจะถือไว้ ในช่วงเวลาน้ อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั สินรอบระยะเวลารายงาน หรื อเว้ นแต่กรณีที
ฝ่ ายบริ หารมีความจําเป็ นทีต้ องขายเพือเพิมเงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ ในสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนทัวไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่มีตลาดซือขายคล่องรองรับ
เงินลงทุนดังกล่าวรับรู้ มูลค่าเริ มแรกด้ วยราคาทุน ซึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีให้ ไป
เพือให้ ได้ มาซึงเงินลงทุนนันรวมทังค่าใช้ จ่ายในการทํารายการ
เงินลงทุนทีจะถือไว้ จนครบกําหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้ มาด้ วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามอัตรา
ดอกเบียทีแท้ จริ ง หักด้ วยค่าเผือการด้ อยค่า
เงิ น ลงทุน เผื อขายวัด มูล ค่า ในเวลาต่อมาด้ ว ยมูล ค่า ยุติ ธ รรม บริ ษั ท บัน ทึก การเปลียนแปลงมูล ค่า
หลักทรัพย์ดงั กล่าวไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และรับรู้จํานวนสะสมไปยังส่วนของเจ้ าของ จํากระทัง
จําหน่ายหลักทรัพย์ จึงเปลียนแปลงมูลค่าในกําไรขาดทุน
เงินลงทุนทัวไป แสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเผือการด้ อยค่า
บริ ษัทจะทดสอบค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนเมือมีข้อบ่งชีว่าเงินลงทุนนันอาจมีค่าเผือการด้ อยค่า
เกิ ดขึน หากราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืน บริ ษัทจะบันทึกรายการ
ขาดทุนจากค่าเผือการด้ อยค่ารวมไว้ ในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิ ทีได้ รับจากการจําหน่าย
เมือเปรี ยบเทียบกับราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนนันจะบันทึกรวมอยู่ในกําไรหรื อขาดทุน กรณีทีจําหน่าย
เงินลงทุนทีถือไว้ ในตราสารหนีหรื อตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
ทีจําหน่ายจะกําหนดโดยใช้ วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนักจากจํานวนทังหมดทีถือไว้
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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2.8

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดินและอาคารแสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการด้ วยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ ามี)
ยกเว้ นทีดินแสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเผือการด้ อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ ามี)
ต้ นทุนทีเกิ ดขึนภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชี ของสินทรั พย์ หรื อรั บรู้ แยกเป็ นอีกสินทรั พย์ หนึง
ตามความเหมาะสม เมือต้ นทุนนันเกิดขึนและคาดว่าจะให้ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษัทและ
ต้ นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชือถือ มูลค่าตามบัญชีของชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัด
รายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอืน ๆ บริ ษัทจะรับรู้ ต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายในกําไร
หรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ทีดินไม่มีการคิดค่าเสือมราคา ค่าเสือมราคาของสินทรัพย์อืนคํานวณโดยใช้ วิธีเส้ นตรง เพือลดราคาทุน
(หรื อราคาทีตีใหม่) แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ ประโยชน์ทีประมาณการไว้ ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี
ส่วนปรับปรุงทีดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้ สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5
20
5 - 10
5
5

ทุกสินรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้ มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ ประโยชน์
ของสินทรัพย์ให้ เหมาะสม
ในกรณีทีมูลค่าตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ากับมูลค่าที
คาดว่าจะได้ รับคืนทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิงตอบแทน
สุทธิทีได้ รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ บญ
ั ชีผลกําไรหรื อขาดทุน
อืนสุทธิในกําไรหรื อขาดทุน
2.9

การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ทีมีอายุการให้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซึงไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้ อยค่าเป็ น
ประจํ า ทุ ก ปี สิ น ทรั พ ย์ อื นที มี ก ารตัด จํ า หน่ า ยจะมี ก ารทบทวนการด้ อยค่ า เมื อมี เ หตุ ก ารณ์ ห รื อ
สถานการณ์บ่งชีว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืน รายการขาดทุนจากการด้ อย
ค่าจะรับรู้เมือราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้ รับคืน ซึงหมายถึงจํานวนทีสูง
กว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วย
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ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ทีเล็ก ทีสุดที สามารถแยกออกมาได้ เพื อวัตถุประสงค์ ข องการประเมินการด้ อยค่า สินทรั พย์ ที ไม่ใ ช่
สินทรัพย์ทางการเงินซึงรับรู้ รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าไปแล้ ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ ทีจะ
กลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่า ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน
2.10 ภาษีเงินได้ งวดปั จจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ สําหรับงวดประกอบด้ วย ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัด
บัญชี ภาษี เงินได้ จะรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้ นส่วนทีรับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน หรื อรับรู้ โดยตรง
ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนีภาษี เงินได้ ต้องรับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน หรื อโดยตรงไปยังส่วน
ของผู้ถือหุ้นตามลําดับ
ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษี ตามกฎหมายภาษี อากรทีมีผลบังคับใช้ อยู่ หรื อที
คาดได้ ค่อนข้ างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงานในประเทศไทย ซึงบริ ษัทได้
ดําเนินงานและเกิดรายได้ ทางภาษี ผู้บริ หารจะประเมินสถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษี เป็ น
งวด ๆ โดยคํานึงถึง สถานการณ์ทีสามารถนํา กฎหมายภาษี อากรไปปฏิบตั ิซึงขึนอยู่ก บั การตีค วาม
และจะตังประมาณการค่าใช้ จ่ายภาษี อากร หากคาดว่าจะต้ องจ่ายชําระเจ้ าหน้ าทีภาษี อากร
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีตงเต็
ั มจํานวนตามวิธีหนีสิน เมือเกิดผลต่างชัวคราวระหว่างฐานภาษี ของ
สินทรัพย์และหนีสิน และราคาตามบัญชีทีแสดงอยู่ในงบการเงิน ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีคํานวณ
จากอัต ราภาษี (และกฎหมายภาษี อ ากร) ที มีผ ลบัง คับ ใช้ อ ยู่ หรื อ ที คาดได้ ค ่อ นข้ า งแน่ว่า จะมีผ ล
บังคับใช้ ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่าอัตราภาษี ดงั กล่าวจะนําไปใช้ เมือสินทรัพย์ภาษี เงิน
ได้ รอการตัดบัญชีทีเกียวข้ องได้ รับประโยชน์ หรื อหนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีได้ มีการจ่ายชําระ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าบริ ษัทจะมีกําไรทางภาษี เพียง
พอทีจะนําจํานวนผลต่างชัวคราวนันมาใช้ ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมือ
กิจการมีสิทธิตามกฎหมายทีจะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนีสินภาษี เงิน
ได้ ของงวดปั จจุบัน และทังสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
เกียวข้ องกับภาษี เงินได้ ทีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็ บภาษี หน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ น
หน่วยภาษี เดียวกันหรื อหน่วยภาษี ตา่ งกันซึงตังใจจะจ่ายหนีสินและสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั
ด้ วยยอดสุทธิ
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2.11 สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีทีบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพย์ซึงผู้ให้ เช่าเป็ นผู้รับความเสียงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของ
เป็ นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านันถื อเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินทีต้ องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว
(สุทธิจากสิงตอบแทนจูงใจทีได้ รับจากผู้ให้ เช่า) จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่านัน
สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึงผู้เช่าเป็ นผู้รับความเสียงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของ
เกือบทังหมดถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ซึงจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทีเช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจํานวนเงินทีต้ องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้ วแต่มลู ค่าใดจะตํากว่า
จํานวนเงินทีต้ องจ่ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่างหนีสินและค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพือให้ ได้ อตั ราดอกเบีย
คงทีต่อหนีสินคงค้ างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้ จ่ายทาง
การเงิ นจะบันทึกเป็ นหนีสินระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของ
สัญญาเช่าเพือทํ าให้ อัตราดอกเบียแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที สําหรั บยอดคงเหลือ ของหนีสินทรั พย์ ที
เหลืออยู่ สินทรัพย์ทีได้ มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์
ทีเช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้ วแต่ระยะเวลาใดจะน้ อยกว่า
2.12 ผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็ นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึงบริ ษัทจ่ายสมทบเป็ นจํานวน
เงินทีแน่นอนไปอีกกิจการหนึงแยกต่างหากและจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดย
อนุมานทีจะต้ องจ่ายสมทบเพิมเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้ าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู้ เป็ น
ค่าใช้ จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาทีพนักงานได้ ทํางานให้ กบั บริ ษัท
ผลประโยชน์ ระยะสันของพนักงาน
ภาระผูก พัน ผลประโยชน์ ร ะยะสันของพนัก งานวัดมูล ค่า โดยมิ ไ ด้ คิ ด ลดกระแสเงิ น สดและรั บ รู้ เป็ น
ค่าใช้ จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาทีพนักงานได้ ทํางานให้ กบั บริ ษัท
บริ ษัทจัดให้ มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพือจ่ายให้ แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทย หนีสินผลประโยชน์พนักงานคํานวณโดยใช้ เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย โดยผู้เชี ยวชาญอิสระอันเป็ นประมาณการจากมูลค่าปั จจุบันของกระแสเงินสดทีคาดว่า
จะต้ องจ่ายในอนาคตและคํ านวณคิดลดโดยใช้ อัตราดอกเบียของพันธบัตรรั ฐบาลที มีกําหนดเวลา
ใกล้ เคียงกับระยะเวลาของหนีสินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะต้ องจ่ายในอนาคต
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นันประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงานและปั จจัยอืน บริ ษัทรับรู้ กําไรขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกันภัยทังหมดทีเกิดขึนจากโครงการผลประโยชน์
เป็ นรายการหนึงในกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับโครงการผลประโยชน์เป็ น
ค่าใช้ จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน
2.13 ประมาณการหนีสิน
บริ ษัทจะบันทึกประมาณการหนีสินเมือมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปั จจุบนั
ตามกฎหมายหรื อจากการอนุมานอันเป็ นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาด
ว่าจะส่งผลให้ สญ
ู เสียทรัพยากรทีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพือจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนทีต้ อง
จ่ายสามารถประมาณการได้ อย่างน่าเชือถือ หากบริ ษัทคาดว่าจะได้ รับคืนรายจ่ายทีจ่ายชําระไปตาม
ประมาณการหนีสินทังหมดหรื อบางส่วนอย่างแน่นอน บริ ษัทจะรับรู้รายจ่ายทีได้ รับคืนเป็ นสินทรัพย์แยก
ต่างหากแต่ต้องไม่เกินจํานวนประมาณการหนีสินทีเกียวข้ อง
2.14 การจ่ ายเงินปั นผล
เงินปั นผลทีจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะรับรู้ ในด้ านหนีสินในงบการเงินของบริ ษัทในรอบระยะเวลา
บัญชีซงที
ึ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
2.15 กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ด้ วยจํานวนของหุ้นสามัญทีได้ รับชําระแล้ วใน
ระหว่างปี โดยถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
2.16 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่วนงานดําเนินงานได้ ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในทีนําเสนอให้ ผ้ มู ีอํานาจตัดสินใจ
สูงสุดด้ านการดําเนินงาน ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลทีมีหน้ าทีในการ
จัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึงพิจารณาว่าคือ กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ ทีทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
2.17 บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกันกับบริ ษัทหมายถึง กิจการและบุคคลทีควบคุมบริ ษัทหรื อถูกควบคุมโดย
บริ ษัทหรื ออยูภ่ ายใต้ การควบคุมเดียวกับบริ ษัททังทางตรงหรื อทางอ้ อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรื อหลาย
ทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยและบริ ษัทย่อย
ลําดับถัดไป บริ ษัทร่วมและบุคคลทีเป็ นเจ้ าของส่วนได้ เสียในสิทธิออกเสียงของบริ ษัทซึงมีอิทธิพลอย่าง
เป็ นสาระสําคัญเหนือกิจการ ผู้บริ หารสําคัญรวมทังกรรมการและพนักงานของบริ ษัทตลอดจนสมาชิกใน
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ครอบครัวทีใกล้ ชิดกับบุคคลเหล่านัน กิจการและบุคคลทังหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกับ
บริ ษัท
ในการพิจารณาความสัมพัน ธ์ ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการทีเกี ยวข้ อ งกัน ซึงอาจมีขึนได้ ต้ องคํา นึงถึ ง
รายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
2.18

การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ก) รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
บริ ษัทรับรู้รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ตามอัตราดอกเบียทีแท้ จริ ง (อัตรา
ผลตอบแทนในการเก็ บ หนี ที คาดว่า จะได้ รั บ ) คูณ กับ ยอดเงิ น ลงทุน ในสิน ทรั พ ย์ ด้ อ ยคุณ ภาพ
คงเหลือ หากเงินสดทีเก็บได้ จริ งสูงกว่ารายได้ ทีคํานวณได้ ส่วนทีเหลือจะนําไปตัดจําหน่ายมูลค่า
เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแต่ละงวด ในกรณีทีเงินลงทุนถูกตัดจําหน่ายหมดแล้ ว บริ ษัทจะ
รับรู้ กระแสเงินสดรับทีได้ จากการเก็บหนีดังกล่าวเป็ นรายได้ ทงจํ
ั านวน และจะรับรู้ รายการขาดทุน
จากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวทันที เมือมีหลักฐานอย่างน่าเชือถือ
ว่าประมาณการกระแสเงินสดลดลงอย่างมีสาระสําคัญ
ข) รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
รายได้ ประกอบด้ วยมูลค่ายุติธรรมทีจะได้ รับจากการขายสินค้ าและบริ การซึงเกิดขึนจากกิจกรรม
ตามปกติของบริ ษัท รายได้ จะแสดงด้ วยจํานวนเงินสุทธิ จากภาษี ขาย เงินคืนและส่วนลด รายได้
จากการขายสินค้ ารับรู้ เมือผู้ซือรับโอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของความเป็ น
เจ้ าของสินค้ า รายได้ จากการให้ บริ การแก่ลกู ค้ ารับรู้โดยอ้ างอิงตามขันของความสําเร็ จของงานทีทํา
เสร็ จ โดยใช้ วิธีอตั ราส่วนของบริ การทีให้ จนถึงปั จจุบนั เทียบกับบริ การทังสินทีต้ องให้
ค) รายได้ และค่าใช้ จ่ายอืน
รายได้ จากการบริ การติดตามหนีสินและบริ การอืน รับรู้ เมือได้ ให้ บริ การแก่ลูกค้ าแล้ วตามอัตรา
ทีตกลงกัน
รายได้ เงินปั นผลรับรู้เมือสิทธิทีจะได้ รับเงินปั นผลนันเกิดขึน
ดอกเบียจ่ายจากการกู้ยืมรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายตามเกณฑ์คงค้ างตามเงือนไขทีระบุในสัญญาเงินกู้ยืม
รายได้ และค่าใช้ จ่ายอืนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
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3

ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดลุ ยพินิจ ได้ มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนือง และอยู่บนพืนฐานของ
ประสบการณ์ ในอดี ตและปั จจัยอื น ๆ ซึ งรวมถึ งการคาดการณ์ ถึ งเหตุการณ์ ในอนาคตที เชื อว่ ามี เหตุผลใน
สถานการณ์ขณะนัน
บริ ษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ ข้อสมมติฐานทีเกียวข้ องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณ
การทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลทีเกิดขึนจริ ง ประมาณทางการบัญชีทีสําคัญและข้ อสมมติฐานทีมีความเสียง
อย่างเป็ นสาระสําคัญทีอาจเป็ นเหตุให้ เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีสินในรอบระยะเวลา
บัญชีหน้ า มีดงั นี
(ก)

ค่ าเผือการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพ
บริ ษัทประเมินค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนในสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพเมือพบว่ามูลค่าทีคาดว่าจะ
ได้ รับคืนของทรัพย์สนิ มีมลู ค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน ประเภท และคุณลักษณะ
ของทรัพย์สนิ อย่างไรก็ตาม การใช้ ประมาณการและข้ อสมมติฐานทีแตกต่างกันอาจมีผลต่อค่าเผือการ
ด้ อยค่าได้ ดังนัน การปรับปรุงค่าเผือการด้ อยค่าอาจมีขนในอนาคต
ึ

(ข)

การรับรู้รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพ
บริ ษัทรับรู้ รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยคํานวณจากอัตราผลตอบแทนที
แท้ จริ ง ทีคํานวณจากกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้ รับชําระจากลูกหนีทีซือมาคูณด้ วยมูลค่าของลูกหนี
คงเหลือตามราคาทุนคงเหลือ

(ค)

ประมาณการกระแสเงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี
บริ ษัท ประมาณการกระแสเงิ น สดทีคาดว่าจะได้ รับ ในอนาคตสํา หรั บ เงิ นลงทุน ในลูก หนี ขึนอยู่กับ
คุณภาพ ชนิด และอายุของหนี และอ้ างอิงกับสถิติการเก็บหนีในอดีตทังหมด โดยยอดรวมของประมาณ
การกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้ รับในอนาคตของทังหมดจะต้ องไม่เกินกว่าการประมาณการกระแสเงิน
สดทีผู้บริ หารได้ คาดคะเนไว้ ตงแต่
ั ประมูลซือโครงการมา โดยคาดว่าจะเรี ยกเก็บหนีได้ ในระยะเวลา 7 ปี

(ง)

ค่ าเผือหนีสงสัยจะสูญ
บริ ษัทได้ พิจารณาค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเพือให้ สะท้ อนถึงการด้ อยค่าลงของลูกหนีการค้ าซึงเกียวพันกับ
ประมาณการผลขาดทุนอันเป็ นผลมาจากการทีลูกหนีไม่มีความสามารถในการชําระหนี ค่าเผือหนีสงสัย
จะสูญนันเป็ นผลมาจากการทีบริ ษัทได้ ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้ าในอนาคต ซึงการประเมินนันอยู่บน
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พืนฐานเกียวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม เหตุการณ์ทีทําให้ ทราบหรื อระบุได้ ว่าจะมี
การผิดนัดชําระหนี และการพิจารณาแนวโน้ มของตลาด
(จ)

อาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้ประมาณการของอายุการใช้ งานและมูลค่าซากสําหรับอาคารและอุปกรณ์ ของบริ ษัท
โดยฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่าเสือมราคาเมืออายุการใช้ งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจาก
การประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ทีเสือมสภาพหรื อไม่ได้ ใช้ งานโดยการขายหรื อ
เลิกใช้

(ฉ)

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีรับรู้ โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํา
กําไรทางภาษี ในอนาคตของกลุ่มบริ ษัททีนํามาหักกับผลแตกต่างชัวคราวทีสามารถใช้ ประโยชน์ได้
นอกจากนัน ผู้บริ หารต้ องใช้ ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรื อข้ อจํ ากัดทางด้ าน
เศรษฐกิจหรื อความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษี อากร

(ช)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
หนีสินผลประโยชน์พนักงานคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ อิสระ หนีสินทีรับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิ น
คํานวณโดยการใช้ วิธีประมาณการจากข้ อสมมติฐานต่างๆ ซึงรวมถึงอัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
พนักงาน และอัตราการเปลียนแปลงในจํ านวนพนักงาน การเปลียนแปลงในอัตราเหล่านีมี ผลต่อ
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน ในทุกปี บริ ษัทได้ มีการทบทวนข้ อสมมติฐานทีเหมาะสมซึงสะท้ อน
ถึงประมาณการผลประโยชน์พนักงานทีคาดว่าจะต้ องจ่ายให้ กบั พนักงาน

4

การจัดการความเสียงทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสียงทางการเงิน
กิจกรรมของบริ ษัทมีความเสียงทางการเงินทีหลากหลายซึงได้ แก่ ความเสียงจากอัตราดอกเบีย ความเสียงด้ าน
การให้ สนิ เชือ และความเสียงด้ านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสียงโดยรวมของบริ ษัทจึงมุ่งเน้ นความผัน
ผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบทีทําให้ เสียหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของ
บริ ษัท ให้ เหลือน้ อยทีสุดเท่าทีเป็ นไปได้
การบริ หารความเสียงดําเนินการโดยฝ่ ายบริ หารทีจะชีประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสียงทางการเงินโดย
ภาพรวม
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สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน
ลงทุน ลูกหนีการค้ า เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการทีเกียวข้ องกัน เจ้ าหนีการค้ า และ
หนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการ บริ ษัทมีความเสียงทีเกียวข้ องกับเครื องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายการ
บริ หารความเสียงดังนี
ความเสียงด้ านการให้ สินเชือ
ความเสียงด้ านการให้ สินเชือเกิดจากความเป็ นไปได้ ทีลูกค้ าอาจจะไม่สามารถชําระหนีให้ แก่บริ ษัทได้ ภายใน
กําหนดเวลาโดยปกติการค้ า เพือบริ หารความเสียงนีบริ ษัทได้ ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค้ าเป็ น
ระยะ
ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง
บริ ษัทมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดให้ เพียงพอต่อการดําเนินงานของบริ ษัท และเพือทําให้ ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
ความเสียงด้ านจากอัตราแลกเปลียน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษัทไม่มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เนืองจากธุรกิจของบริ ษัทเป็ นการส่งออกเกือบทังจํานวน วัตถุดิบส่วนใหญ่ต้อง
นําเข้ าจากต่างประเทศ การขายสินค้ าส่วนใหญ่จะทําในรู ปของเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐ ในขณะทีการซือวัตถุดิบ
จะเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐเป็ นส่วนใหญ่ซึงอาจทําให้ บริ ษัทได้ รับความเสียงจากความผันผวนของเงินตรา
ต่างประเทศบ้ าง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติบริ ษัทลดความเสียงนีโดยการจับคู่เงินทังรั บจากลูกค้ า(ลูกหนี
การค้ า ) กับการจ่ายชํ า ระเงิ น ให้ กับ ผู้ขาย (เจ้ าหนีการค้ า)ในวัน เดีย วกันซึงจะทํา ให้ ผลแตกต่า งของอัตรา
แลกเปลียนจากการรับและจ่ายเงินนีต่างกันน้ อยมาก ดังนันบริ ษัทจึงไม่ได้ ใช้ อนุพันธ์ ทางการเงิ นในการลด
ความเสียงนี
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
ความเสียงจากอัตราดอกเบียเกิดจากการผันผวนอย่างมากของอัตราดอกเบียในท้ องตลาดซึงจะมีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของบริ ษัททังในปั จจุบนั และอนาคต
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สินทรัพย์ทางการเงินทีอาจทําให้ บริ ษัทมีความเสียงจากอัตราดอกเบีย คือ เงิน
ฝากธนาคาร
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ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สินทรั พย์ และหนีสินทางการเงิ นทีอาจทําให้ บริ ษัทมีความเสียงจากอัตรา
ดอกเบีย ได้ แก่ เงินฝากธนาคารและหนีสินตามแผนฟื นฟู โดยบริ ษัทมีหนีตามแผนฟื นฟูกิจการส่วนหนึง จํานวน
335.94 ล้ านบาท มีอตั ราดอกเบียอ้ างอิงกับอัตราดอกเบียในท้ องตลาด และจํานวน 499.76 ล้ านบาท เป็ นการ
กําหนดอัตราดอกเบียคงทีในแต่ละช่วงเวลา บริ ษัทไม่ได้ ทําสัญญาเพือป้องกันความเสียงดังกล่าว

การประมาณมูลค่ ายุตธิ รรม
การวิเคราะห์ เครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมจํ าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความ
แตกต่างของระดับข้ อมูลสามารถแสดงได้ ดงั นี
 ข้ อมูลระดับ 1: ใช้ ราคาเสนอซือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรื อหนีสิน
อย่างเดียวกัน
 ข้ อมูลระดับ 2: ใช้ ข้อมูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในระดับ 1 ทีสามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้ แก่ ข้ อมูล ราคาตลาด) หรื อโดยอ้ อม (ได้ แก่ ข้ อ มูลที คํา นวณมาจากราคาตลาด) สํา หรั บ
สินทรัพย์นนหรื
ั อหนีสินนัน
 ข้ อมูลระดับ 3: ใช้ ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ จากตลาด เช่น ข้ อมูลเกียวกับกระแสเงินสดในอนาคตที
กิจการประมาณการ
ตารางต่อไปนีแสดงสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ.
2558

ระดับที 1
บาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนสุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
รวม
หนีสิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
รวม
132

รายงานประจําปี 2558

พ.ศ.2558
ระดับที 2
ระดับที 3
บาท
บาท

53,500
53,500

42,745,226
8,245,606
14,208,300
65,199,132

-

3,773,997
3,773,997

รวม
บาท

- 42,745,226
- 8,245,606
- 14,261,800
58,825,797 58,825,797
58,825,797 124,078,429

-

3,773,997
3,773,997

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที 1 และระดับที 2 ของลําดับชันมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
(ก) เครื องมือทางการเงินในระดับที 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินทีซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องอ้ างอิงจากราคาเสนอซือขาย
ณ วันทีในงบการเงิน ตลาดจะถือเป็ นตลาดทีมีสภาพคล่องเมือราคาเสนอซือขายมีพร้ อมและสมําเสมอ
จากการแลกเปลียน จากตัวแทน นายหน้ า กลุม่ อุตสาหกรรม ผู้ให้ บริ การด้ านราคา หรื อหน่วยงานกํากับ
ดูแล และราคานันแสดงถึงรายการในตลาดทีเกิดขึนจริ งอย่างสมําเสมอ ในราคาซึงคูส่ ญ
ั ญาซึงเป็ นอิสระ
จากกันพึงกําหนดในการซือขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซือขายทีใช้ สําหรับสําหรับสินทรัพย์
ทางการเงินทีถือโดยบริ ษัทได้ แก่ราคาเสนอซือปั จจุบนั เครื องมือทางการเงินนีรวมอยูใ่ นระดับ 1
(ข)

เครื องมือทางการเงินในระดับที 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินทีไม่ได้ มีการซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง วัดมูลค่าโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่านีใช้ ประโยชน์สงู สุดจากข้ อมูลในตลาดทีสังเกต
ได้ ทีมีอ ยู่และอ้ างอิงจากประมาณการของกิ จการเองมาใช้ น้อยทีสุดเท่าทีเป็ นไปได้ ถ้ าข้ อมูลทีเป็ น
สาระสําคัญทังหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้ มาจากข้ อมูลทีสังเกตได้ เครื องมือนันจะรวมอยูใ่ นระดับที 2
ถ้ าข้ อมูลทีเป็ นสาระสําคัญข้ อใดข้ อหนึงหรื อมากกว่าไม่ได้ มาจากข้ อมูลทีสังเกตได้ ในตลาด เครื องมือนัน
จะรวมอยูใ่ นระดับที 3
เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที 2
เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนสุทธิ และเจ้ าหนีการค้ า
และเจ้ าหนีอืน ผู้บริ หารเชือว่ามูลค่าทางบัญชีมีมลู ค่าใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

(ค)

เครื องมือทางการเงินในระดับที 3
ขันตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม
เพือวัตถุประสงค์ ในการรายงานทางการเงิ น บริ ษัทได้ มีการจัดตังคณะทํางานเพือทําการการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ คณะทํางานจะทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมจากข้ อ
สมมติฐานและข้ อมูล จากนันจะรายงานไปยังคณะกรรมการบริ ษัททราบและพิจารณาอนุมตั ิ
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วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม
การประเมิน มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในสินทรั พ ย์ ด้อยคุณภาพเกิ ดจากการประมาณการมูลค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการรับชําระในอนาคตซึงเป็ นข้ อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ จากตลาด
ข้ อมูลทีไม่สามารถสังเกตจากตลาดทีสําคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมคือ ประมาณการกระแสเงิน
สดรับ และอัตราการคิดลด การเปลียนแปลงของข้ อมูลนีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อมูลค่า
ยุติธรรม ดังนัน ผู้บริ หารเชือว่ามูลค่าทางบัญชีมีมลู ค่าใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
กิจการมีนโยบายการบัญชีในการกําหนดว่าการโอนระหว่างระดับชันของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดขึน ณ วันทีของ
เหตุการณ์หรื อการเปลียนแปลงในสถานการณ์ อันเป็ นเหตุให้ เกิดการโอน
ไม่มีการเปลียนแปลงวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี
5

การจัดการความเสียงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทในการบริ หารทุนของบริ ษัทนันเพือดํารงไว้ ซึงความสามารถในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนืองของบริ ษัทเพือสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ทีมีสว่ นได้ เสียอืน และเพือดํารงไว้ ซึง
โครงสร้ างของทุนทีเหมาะสมเพือลดต้ นทุนของเงินทุน
ในการดํารงไว้ หรื อปรับโครงสร้ างของทุน บริ ษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น การคืนทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรื อการขายทรัพย์สนิ เพือลดภาระหนีสิน

6

ข้ อมูลตามส่ วนงาน
ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจในงบการเงินของบริ ษัทสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ.
2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงั นี
ธุรกิจบริ หาร
สินทรั พย์ ด้อย
คุณภาพ

บาท
รายได้
ต้ นทุน
กําไรขันต้ น
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)จากการ
ดําเนินงาน

134

สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ธุรกิจประกอบ
ธุรกิจติดตาม
และ
รายการที
เร่ งรั ดหนี
รั บจ้ างวงจร ยังไม่ ได้ ปันส่ วน
ทดสอบ
อีเลคโทรนิคส์
บาท
บาท
บาท

รวม

บาท

7,033,592
(449,990)

4,727,472
(1,768,957)

53,227,578
(36,735,793)

-

64,988,642
(38954,740)

6,583,602

2,958,515

16,491,785

-

26,033,902

(66,421)
(2,203,058)

(261,106)
(8,660,450)

(198,979)
(27,518,807)

-

(526,506)
(38,382,315)

4,314,123

(5,963,041)

(11,226,001)

-

(12,874,919)

รายงานประจําปี 2558

สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ธุรกิจบริ หาร
ธุรกิจ
สินทรั พย์ ด้อย ธุรกิจติดตาม ประกอบและ
คุณภาพ
เร่ งรั ดหนี รั บจ้ างวงจร
ทดสอบ
อีเลคโทรนิคส์
บาท
บาท
บาท

รายการที
ยังไม่ ได้ ปัน
ส่ วน

รวม

บาท

บาท

สินทรั พย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนสุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

58,825,797
-

4,270,965
-

3,656,845

42,745,226
3,974,641
14,261,800
15,108
2,176,778

42,745,226
8,245,606
14,261,800
58,825,797
15,108
5,833,623

รวม

58,825,797

4,270,965

3,656,845

63,173,553

129,927,160

หนีสิน
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสินระยะยาว

424,684
-

-

9,936,256

3,349,313
104,662
-

3,773,997
104,662
9,936,256

รวม

424,684

-

9,936,256

3,453,975

13,814,915

ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์ ด้อย
คุณภาพ
บาท

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ธุรกิจประกอบ
และรับจ้ างวงจร
ธุรกิจติดตาม
ทดสอบ
เร่ งรัดหนี
อีเลคโทรนิคส์
บาท
บาท

รวม
บาท

รายได้
ต้นทุน
กําไรขันต้น

-

-

84,419,591
(78,067,914)
6,351,677

84,419,591
(78,067,914)
6,351,677

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

-

-

(955,585)
(53,792,271)
(48,396,179)

(955,585)
(53,792,271)
(48,396,179)
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สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทดําเนินงานในส่วนงานทางธุรกิจคือ การรับประกอบ รับทดสอบ
และส่งออกชินส่วนอีเลคทรอนิกส์ประเภทแผงวงจรไฟฟ้ าเพียงประเภทเดียวและรายได้ สว่ นใหญ่มาจากการส่งออก ดังนัน
รายได้ ค่าใช้ จ่าย สินทรัพย์ และหนีสินจากส่วนงานนี เป็ นตัวเลขเดียวกันกับทีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ งบกําไรขาดทุนสําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน ดังนันจึงไม่มีความจําเป็ นต้ องแสดง
ข้ อมูลจําแนกตามส่วนงานอีก
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

46,133
42,699,093

260,732
6,959,413

42,745,226

7,220,145

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบียทีแท้ จริ งอยู่ทีร้ อยละ 0.375 - 0.40
ต่อปี (วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : ร้ อยละ 0.50 - 0.85 ต่อปี )

8

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนสุทธิ

ลูกหนีการค้ า
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีการค้ าสุทธิ
ลูกหนีอืน

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

4,270,964
4,270,964
3,974,642
8,245,606

3,452,920,228
(3,438,223,127)
14,697,101
9,822,727
24,519,827

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

2,663,789
1,607,175
4,270,964
4,270,964

9,035,106
5,355,645
306,350
3,438,223,127
3,452,920,228
(3,438,223,127)
14,697,101

ลูกหนีการค้ า สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนีทีค้ างชําระได้ ดงั นี

ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 30 วัน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 365 วัน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 365 วัน
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีการค้ าสุทธิ
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รายงานประจําปี 2558

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ลูกหนีการค้ ารายใหญ่ทีค้ างชําระตังแต่ปี พ.ศ. 2547 ทางบริ ษัทไม่สามารถ
ติดตามและเรี ยกชําระหนีได้ เนืองจากลูกหนีการค้ ารายดังกล่าวได้ ย้ายทีอยู่ ซึงผู้บริ หารของบริ ษัทคาดว่ามี
ความเป็ นไปได้ ว่าจะไม่ได้ รับชําระหนีจากลูกหนีการค้ ารายนี จึงพิจารณาตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี
การค้ าดังกล่าวทังจํานวนในปี พ.ศ. 2548 เป็ นจํานวนเงิน 3,438.22 ล้ านบาท
เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการอนุมตั ิให้ ยืนคําร้ องต่อศาลล้ มละลาย
กลางเพือขออนุมตั ิการขายลูกหนีการค้ ารายดังกล่าว โดยทีศาลมีคําสังอนุมตั ิการขายเมือวันที 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 จากนัน กิจการได้ ประกาศขายลูกหนีในหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที 23 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยมีบริ ษัท เค
วิน แอสโซซีเอทส์ จํากัด เป็ นผู้เสนอซือเพียงรายเดียว ดังนัน กิจการได้ ตกลงขายลูกหนีตามประกาศเป็ นจํานวนเงิน
0.20 ล้ านบาท ในวันที 6 เมษายน พ.ศ. 2558
บริ ษัทได้ รับชําระเงินเต็มจํานวนจากบริ ษัท เควิน แอสโซซีเอทส์ จํากัด เมือวันที 24 เมษายน พ.ศ. 2558
9

สินค้ าคงเหลือ

สินค้ าสําเร็ จรูป
สินค้ าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุสนเปลื
ิ อง
สินค้ าระหว่างทาง
อืน ๆ

10

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

-

567,765
1,004,922
3,147,634
2,629,696
2,750.00
305,519
7,658,286

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

90,000
(36,500)
53,500

90,000
(51,000)
39,000

-

23,000,000
(765,330)
275,948
22,510,618

เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ

เงินลงทุนเผือขาย
ตราสารทุน
หัก การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย
รวมตราสารทุน
หน่วยลงทุน - กองทุนเปิ ด
หัก ค่าเผือการด้ อยค่า
บวก การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย
รวมหน่วยลงทุน - กองทุนเปิ ด
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เงินลงทุนระยะยาวอืน - สลากออมสินพิเศษ
รวมเงินลงทุนเผือขายสุทธิ
เงินลงทุนทีถือไว้ จนครบกําหนด
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา
เงินลงทุนทัวไป
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ

พ.ศ. 2558
บาท
-

พ.ศ. 2557
บาท
12,896,750

53,500

35,446,368

14,208,300

-

14,261,800

10,000
35,456,368

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษัทวางหลักประกันการขอทุเลาการเสียภาษี อากรกับกรมสรรพากร เป็ นเงิน
ลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําจํานวน 14.21 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 1.75 ต่อปี และ
จะครบกําหนดในวันที 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 (วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทวางหลักประกันการขอทุเลา
การเสียภาษี อากรกับกรมสรรพากร เป็ นสลากออมสินพิเศษจํานวน 12.49 ล้ านบาท)
11

เงินลงทุนในสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพสุทธิ

ประมาณการกระแสเงินสดจากการรับชําระในอนาคต
หัก ค่าเผือการด้ อยค่า
รวม
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พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

58,825,797
58,825,797

-

12

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ

พ.ศ. 2558
เครื องตกแต่ ง
ทีดินและ

อาคารและ

และ

เครื องจักรและ

ส่ วนปรั บปรุ ง

ส่ วนปรั บปรุ ง

เครื องจักร

เครื องใช้

ยาน

อุปกรณ์

ทีดิน

อาคาร

และอุปกรณ์

สํานักงาน

พาหนะ

ระหว่ างติดตัง

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

124,374,495

213,611,618

222,335,412

17,027,651

2,602,001

-

579,951,177

(8,467,576) (172,585,936) (145,441,745)

(16,476,323)

(2,601,996)

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม

- (345,573,576)

115,906,919

41,025,682

76,893,667

551,328

5

-

234,377,601

115,906,919

41,025,682

76,893,667

551,328

5

-

234,377,601

-

-

15,421

-

-

-

15,421

(178,546)

-

(56,412,609)

(350,369)

(5)

-

(56,941,529)

(115,704,242)

(38,604,815)

(14,762,264)

(150,004)

-

- (169,221,325)

(24,131)

(2,420,867)

(5,719,107)

(50,955)

-

-

(8,215,060)

-

-

15,108

-

-

-

15,108

ราคาทุน

-

-

15,421

-

-

-

15,421

หัก ค่าเสือมราคาสะสม

-

-

(313)

-

-

-

(313)

ราคาตามบัญชีสุทธิ

-

-

15,108

-

-

-

15,108

ราคาตามบัญชีสุทธิ
สําหรั บปี สินสุดวันที 31
ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
การซือเพิมขึน
จําหน่ายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์
โอนสินทรัพย์ชําระหนีตามแผน
ฟื นฟูกิจการ (หมายเหตุ 15)
ค่าเสือมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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พ.ศ. 2557
ทีดินและ

เครื องตกแต่ ง

เครื องจักร

และ

และ

เครื องจักร

เครื องใช้

อุปกรณ์
ยานพาหนะ ระหว่ างติดตัง

อาคารและ

ส่ วนปรั บปรุ ง ส่ วนปรั บปรุ ง
ทีดิน

อาคาร

และอุปกรณ์

สํานักงาน

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

122,157,230

207,313,710

186,001,561

16,747,602

2,602,001

34,611,307

569,433,411

(8,402,737) (162,037,096) (135,583,283)

(16,370,360)

(2,601,996)

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม

- (324,995,472)

113,754,493

45,276,614

50,418,278

377,242

5

34,611,307

244,437,939

113,754,493

45,276,614

50,418,278

377,242

5

34,611,307

244,437,939

การซือเพิมขึน

-

-

-

8,411

-

12,917,968

12,926,379

จําหน่ายและตัดจําหน่ายสินทรัพย์

-

-

(2,406,524)

(2,089)

-

-

(2,408,613)

(64,839)

(10,548,840)

(9,858,462)

(105,963)

-

-

(20,578,104)

2,217,265

6,297,908

38,740,375

273,727

-

(47,529,275)

-

115,906,919

41,025,682

76,893,667

551,328

5

-

234,377,601

124,374,495

213,611,618

222,335,412

17,027,651

2,602,001

-

579,951,177

(8,467,576) (172,585,936) (145,441,745)

(16,476,323)

(2,601,996)

551,328

5

ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีต้นปี - สุทธิ

ค่าเสือมราคา
โอนเข้ า/โอนออก
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

13

115,906,919

41,025,682

76,893,667

- (345,573,576)
-

ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรั พย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีสําหรั บรายการขาดทุนทางภาษี ทียังไม่ได้ ใช้ ยกไปจะรับรู้ ได้ ไม่เกิ นจํานวนที
เป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าจะมีกําไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ ประโยชน์ทางภาษี นนั บริ ษัทมีรายการ
ขาดทุนทางภาษี ทียังไม่ได้ ใช้ ยกไปเพือหักกลบกับกําไรทางภาษี ในอนาคตเป็ นจํานวนเงิน 4,542.44 ล้ านบาท
ซึงจะสินสุดระยะเวลาการหักกลบกันระหว่างใน พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2557: 1,541.76 ล้ านบาท)
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234,377,601

14

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

เจ้ าหนีการค้ า
เงินรับล่วงหน้ า
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

15

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

3,773,997
3,773,997

4,200,095
371,533
10,931,177
15,502,805

หนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
เงินต้ น ดอกเบียค้ างจ่ าย

รวม

เงินต้ น
ชําระ โอนสินทรัพย์ ได้ รับการยกเว้ น
เพือชําระหนีสิน ตามแผนฟื นฟู
กิจการ

บาท

บาท

บาท

บาท

131,384,212

66,680,925

198,065,137

204,555,137

162,644,014

367,199,151

(39,492,035)

-

2,071,044,434

251,963,771

2,323,008,205

(72,311,568)

2,406,983,783

481,288,710

2,888,272,493

เพิมขึน

ดอกเบียค้ างจ่ าย
ชําระ

บาท

บาท

บาท

บาท

(8,157,612) (123,226,600)

-

3,652,385

(5,269,205)

(165,063,102)

ได้ รับการ
ยกเว้ นตาม
แผนฟื นฟู
กิจการ

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
เงินต้ น ดอกเบีย
รวม

บาท

บาท

บาท

(65,064,105)

-

-

-

3,298,930

- (165,942,944)

-

-

-

- (1,998,732,866)

2,693,080

- (254,656,851)

-

-

-

(119,961,215) (123,226,600) (2,163,795,968)

9,644,395

(5,269,205) (485,663,900)

-

-

-

เจ้ าหนีสถาบันการเงินทีมี
หลักประกัน(เจ้ าหนีกลุม่ ที 1)
เจ้ าหนีสถาบันการเงินทีไม่มี
หลักประกันเนืองจาก
นําท่วม(เจ้ าหนีกลุม่ ที 2)
เจ้ าหนีสถาบันการเงินทีไม่มี
หลักประกัน(เจ้ าหนีกลุม่ ที 3)
รวมหนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการ
- เจ้ าหนีสถาบันการเงิน

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษัทได้ ดําเนินการตามแผนฟื นฟูกิจการครบถ้ วนแล้ ว ดังนี
1. การโอนทีดินและอาคาร ซึงมีมลู ค่ารวม 154.31 ล้ านบาท เพือชําระเงินกู้จํานวน 123.23 ล้ านบาท จาก
เจ้ าหนีสถาบันการเงินทีมีประกัน (เจ้ าหนีกลุม่ ที 1) บริ ษัทบันทึกผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ดงั กล่าว
เพือชําระหนีตามแผนฟื นฟูกิจการจํานวน 31.08 ล้ านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
นอกจากนี บริ ษัทได้ ทําการโอนระบบสาธารณูปโภคและระบบดับเพลิงเพิมเติมภายใต้ บนั ทึกข้ อตกลงส่ง
มอบทรัพย์สนิ และออกจากทรัพย์ ลงวันที 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ให้ กบั เจ้ าหนีสถาบันการเงินทีมีประกัน
(เจ้ าหนีกลุม่ ที 1) บริ ษัทบันทึกผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ดงั กล่าวเพือชําระหนีตามแผนฟื นฟูกิจการ
จํานวน 14.91 ล้ านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
2. การชําระหนีเงินต้ นและดอกเบียค้ างจ่ายให้ กบั เจ้ าหนีสถาบันการเงินทีมีประกัน (เจ้ าหนีกลุม่ ที 1) เจ้ าหนี
สถาบันการเงินทีไม่มีประกัน เนืองจากทรัพย์หลักประกันเดิมเสียหายจากเหตุนําท่วม (เจ้ าหนีกลุ่มที 2)
เจ้ าหนีสถาบันการเงินทีไม่มีหลักประกัน (เจ้ าหนีกลุ่มที 3) และเจ้ าหนีการค้ า (เจ้ าหนีกลุม่ ที 4) ตามแผน
ฟื นฟูกิจการ รวมจํานวน 131.73 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นการจ่ายคืนให้ แก่กิจการทีไม่เกียวข้ องกัน จํานวน
125.23 ล้ านบาทและ กิจการทีเกียวข้ องกัน จํานวน 6.50 ล้ านบาท
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3. ตัดจําหน่ายเงินต้ นคงค้ างและดอกเบียค้ างจ่ายส่วนทีเหลือซึงได้ รับการยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ บริ ษัท
รับรู้กําไรจากการชําระหนีเงินกู้ในคราวเดียวตามแผนฟื นฟูกิจการ ดอกเบียค้ างจ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผน
ฟื นฟูกิจการ และค่าเช่าค้ างจ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการจํานวน 2,163.80 ล้ านบาท 485.66
ล้ านบาท และ 9.25 ล้ านบาท ตามลําดับ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4. เมือวันที 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผู้บริ หารแผนฟื นฟูกิจการดําเนินการร้ องขอต่อศาลล้ มละลายกลางให้ มี
คําสังยกเลิกแผนฟื นฟูกิจการ โดยศาลมีคําสังให้ ยกเลิกการฟื นฟูกิจการของบริ ษัทเมือวันที 22 มิถุนายน
พ.ศ. 2558
16

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

104,662
104,662

3,293,759
3,293,759

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

12,567,931
12,567,931

1,511,078
1,511,078

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

3,293,759
12,567,931
(15,757,028)
104,662

1,782,681
1,404,248
106,830
3,293,759

รายการเคลือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบีย
จ่ายผลประโยชน์
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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จํานวนทีรับรู้ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เป็ นดังนี

ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบีย

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

12,567,931
12,567,931

1,404,248
106,830
1,511,078

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

4,419,558
1,411
8,146,962
12,567,931

252,762
5,191
1,253,125
1,511,078

ค่าใช้ จ่ายทีรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุนข้ างต้ น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
รวม

สมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยทีใช้ ในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงั นี

อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อัตราตารางมรณะ
อัตราการทุพพลภาพ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557

ร้ อยละ 3.59
ร้ อยละ 6.00
ร้ อยละ 100 ของอัตรา
ตารางมรณะไทย ปี 2551
ร้ อยละ 10 ของอัตรา
ตารางมรณะไทย ปี 2551

ร้ อยละ 4.52
ร้ อยละ 5.00
ร้ อยละ 100 ของอัตรา
ตารางมรณะไทย ปี 2551
ร้ อยละ 10 ของอัตรา
ตารางมรณะไทย ปี 2551

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
การเพิมขึนของ
การเปลียนแปลง
การลดลงของ
ในข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
ข้ อสมมติ
ร้ อยละ
บาท
บาท
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน

0.5
0.5

(7,277)
7,721
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้ างต้ นนีอ้ างอิงจากการเปลียนแปลงข้ อสมมติ ขณะทีให้ ข้อสมมติอืนคงที ในทาง
ปฏิบตั ิสถานการณ์ ดงั กล่าวยากทีจะเกิดขึน และการเปลียนแปลงในข้ อสมมติอาจมีความสัมพันธ์ กนั ในการ
คํานวณการวิเคราะห์ ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกํ าหนดไว้ ทีมีต่อการเปลียนแปลงในข้ อ
สมมติหลักได้ ใช้ วิธีเดียวกับ (มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ คํานวณด้ วยวิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)) ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน)ในการ
คํานวณหนีสินบําเหน็จทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ระยะเวลาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คือ 28.39 ปี
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมือเกษี ยณอายุทีไม่มีการคิดลด

พ.ศ. 2558
บาท

17

ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะจ่ายชําระน้ อยกว่า 1 ปี

-

ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะจ่ายชําระระหว่าง 1 - 2 ปี

-

ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะจ่ายชําระระหว่าง 2 - 5 ปี

-

ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะจ่ายชําระเกินกว่า 5 ปี

9,010,296

รวมผลประโยชน์ทีคาดว่าจะจ่ายชําระ

9,010,296

ประมาณการหนีสินระยะยาว
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษัทได้ ประมาณการหนีสินทีเกิดจากการถูกประเมินภาษี ธุรกิจเฉพาะตามที
กล่าวไว้ ในหมายเหตุ 24 จํานวน 9.94 ล้ านบาท ( วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : จํานวน 9.94 ล้ านบาท )

144

รายงานประจําปี 2558

18

ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การลดทุน
เพิมทุนครังที 1
เพิมทุนครังที 2
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การลดทุน
การเพิมทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้น
บาท

จํานวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

รวม
บาท

50,009,637
429,000,000
143,442,636
622,452,273

500,096,370
(486,093,672)
120,120,000
40,163,938
174,286,636

475,000,000
(475,000,000)
-

975,096,370
(961,093,672)
120,120,000
40,163,938
174,286,636

50,009,637
50,009,637

500,096,370
500,096,370

475,000,000
475,000,000

975,096,370
975,096,370

การชดเชยผลขาดทุนสะสม
เมือวันที 22 มกราคม พ.ศ. 2558 ศาลล้ มละลายกลางมีมติให้ ลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วเพือชดเชย
ผลขาดทุนสะสม โดยการลดมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 0.28 บาท เป็ นผลให้
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 14.00 ล้ านบาท และมีห้ นุ สามัญ 50,009,637 หุ้น ซึงมีมลู ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท
บริ ษัทได้ จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมือวันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
นอกจากนี บริ ษัทโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 49.25 ล้ านบาท เพือชดเชยผลขาดทุนสะสมทังสิน 1,010.34
ล้ านบาท
การเพิมทุน
จากคําสังศาลล้ มละลายกลางดังกล่าว บริ ษัทได้ ดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนจาก 14.00 ล้ านบาท เป็ น 134.12
ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 429,000,000 หุ้น มีมลู ค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท
เมือวันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริ ษัทได้ รับชําระค่าหุ้นเพิมทุนจากผู้ถือหุ้นเป็ นเงินทังหมด 120.12 ล้ านบาท
ทังนี บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมือวันที 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็ นผลให้
บริ ษัทมีทนุ ทีออกและชําระแล้ ว 134.12 ล้ านบาท และมีห้ นุ สามัญทังสิน 479,009,637 หุ้น ซึงมีมลู ค่าทีตราไว้
หุ้นละ 0.28 บาท
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เมือวันที 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริ ษัทได้ รับชําระค่าหุ้นเพิมทุนจากผู้ถือหุ้นเป็ นเงินทังหมด 40.16 ล้ านบาท
ทังนี บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมือวันที 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็ นผล
ให้ บริ ษัทมีทนุ ทีออกและชําระแล้ ว 174.29 ล้ านบาท และมีห้ นุ สามัญทังสิน 622,452,273 หุ้น ซึงมีมลู ค่าทีตราไว้
หุ้นละ 0.28 บาท
19

สํารองตามกฎหมาย
ในระหว่างปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษัทโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 49.25 ล้ านบาท เพือ
ชดเชยผลขาดทุนสะสม
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษัทไม่มีทุนสํารองตามกฎหมาย (วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 : 49.25
ล้ านบาท)

20

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี ได้ จดั ประเภท
ตามลักษณะ ซึงรวมไว้ ในกําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้ จ่ายอืนและต้ นทุนทางการเงิน
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับพนักงาน
25,220,447

58,736,734

8,691,583

15,873,833

12,616,310

20,961,879

8,215,060

20,578,104

15,061,137

2,084,678

1,642,000

2,542,084

1,545,250
4,871,773
77,863,561

7,393,667
4,644,790
132,815,770

ค่าพลังงาน
วัตถุดิบใช้ ไป
ค่าเสือมราคา (หมายเหตุ 12)
ค่าสอบบัญชีและค่าทีปรึกษา
ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย
ค่าเช่า
ค่าใช้ จ่ายอืน
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21

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นทีแสดงไว้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพืนฐาน ซึงคํานวณโดย
การหารกํ า ไรสุท ธิ สํา หรั บ ปี ด้ ว ยจํ า นวนหุ้น ถัว เฉลียถ่ ว งนํ าหนัก ของหุ้น สามัญ ที ออกจํ า หน่า ยและถื อ โดย
บุคคลภายนอกในระหว่างปี
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
กําไรสําหรับปี ทีเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (ขันพืนฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญคงเหลือ (ขันพืนฐาน)
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

2,558,829,798
406,214,804

(87,721,9020)
50,009,637

6.30

(1.75)

บริ ษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557
22

รายการกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษัทมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์ตาม
สัญญาทีตกลงร่วมกันระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทเหล่านัน ซึงลักษณะของความสัมพันธ์ กบั กิจการทีเกียวข้ องกัน
รวมทังรายการทีมีสาระสําคัญสามารถสรุปได้ ดงั นี
รายชือบริ ษัท

ประกอบกิจการ

บริ ษัท พีบีแอล แมเนจเม้ นท์ จํากัด บริ หารหนีด้ อยคุณภาพ
บริ ษัท ไว โฮลดิง (888)จํากัด

บริ หารหนีด้ อยคุณภาพ

บริ ษัท พับบลิค ลอว์ จํากัด

บริ หารหนีด้ อยคุณภาพ

บริ ษัท พีเอ แมนเนจเม้ นท์ แอนด์
คอนซัลแทนต์ จํากัด
บริ ษัท คงไทยการกิจ จํากัด

ทีปรึกษาด้ าน
อสังหาริ มทรัพย์ และบริ การอืน
เช่าอสังหาริ มทรัพย์

บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด

ขายสินแร่ถ่านหินลิกไนท์

บริ ษัท เจทีเอส จํากัด

ให้ บริ การรับปรึกษาทาง
วิชาการ
ผลิตเหล็กก่อสร้ าง

บริ ษัท แอ็ดวานซ สตีล จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการและ/หรื อผู้บริ หารร่วมกัน
ตังแต่วนั ที 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
กรรมการและ/หรื อผู้บริ หารร่วมกัน
ตังแต่วนั ที 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
กรรมการและ/หรื อผู้บริ หารร่วมกัน
ตังแต่วนั ที 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
กรรมการและ/หรื อผู้บริ หารร่วมกัน
ตังแต่วนั ที 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
กรรมการและ/หรื อผู้บริ หารร่วมกัน
ถึงวันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
กรรมการและ/หรื อผู้บริ หารร่วมกัน
ถึงวันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
กรรมการและ/หรื อผู้บริ หารร่วมกัน
ถึงวันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
กรรมการและ/หรื อผู้บริ หารร่วมกัน
ถึงวันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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รายการบัญชีกบั กิจการทีเกียวข้ องกันทีมีสาระสําคัญทีเกิดขึนสําหรับปี มีดงั นี
22.1 เงินให้ ก้ ูยมื แก่ กิจการทีเกียวข้ องกัน
พ.ศ. 2558
ดอกเบียค้ าง
เงินต้ น
รับ
บาท
บาท

พ.ศ. 2557
ดอกเบียค้ าง
เงินต้ น
รับ
บาท
บาท

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวและดอกเบียค้ างรับ
บริ ษัท คงไทยการกิจ จํากัด
บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัด
บริ ษัท เจทีเอส จํากัด

-

-

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

-

- 423,104,223 490,520,839
- (423,104,223) (490,520839)

-

-

96,707,922
310,112,320
16,283,981

-

111,354,242
351,345,075
27,821,522

-

เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรับบริ ษัททีเกียวข้ องกันได้ นําไปใช้ ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้ อน
จากถ่านหิน ลิกไนท์ ภายใต้ ส ัมปทานจากรั ฐ บาลลาวของบริ ษัท ทีเกี ยวข้ องกัน อีกแห่งหนึง ปั จ จุบัน
สัมปทานถ่านหินได้ ถกู ยกเลิกแล้ ว และอยูร่ ะหว่างการดําเนินการทางกฎหมายต่อรัฐบาลลาวตามคําสัง
ของอนุญาโตตุลาการ
เมือวันที 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ศาลล้ มละลายกลางมีคําสังให้ บริ ษัท ไทยลาวลิกไนท์ จํากัดฟื นฟู
กิจการ ดังนัน เมือวันที 15 กันยายน พ.ศ. 2554 บริ ษัทได้ ยืนคําขอรับชําระหนี รวมถึงหนีทีบริ ษัท ไทย
ลาวลิกไนท์ จํ ากัด คําประกันหนีของบริ ษัท คงไทยการกิจ จํากัด และบริ ษัท เจทีเอส จํากัด จํานวน
ดังกล่าวข้ างต้ นด้ วย
เมื อวัน ที 26 มกราคม พ.ศ. 2558 กรมสรรพากรได้ อ นุมัติ ให้ กิจ การมีสิท ธิ จํ าหน่ายหนี สูญจาก
บัญชีลกู หนีบริ ษัทในเครื อและบุคคลทีเกียวข้ องโดยตรงในส่วนทีได้ ปลดหนีตามแผนฟื นฟูกิจการของ
ลูกหนีทีศาลได้ มีคําสังเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้ วยการล้ มละลาย เป็ นจํานวนเงิน 869.77 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 95.20 ของเงินต้ นหนีไม่มีประกัน ตามหนังสือตอบข้ อหารื อเลขที กค 0722/ภญ/1580
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เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการอนุมตั ิให้ ยืนคําร้ องต่อศาล
ล้ มละลายกลางเพือขออนุมตั ิการขายเงินให้ ก้ ยู ืมบริ ษัททีเกียวข้ องกัน ซึงประกอบด้ วย บริ ษัท คงไทยการ
กิจ จํากัด บริ ษัท ไทยลาวลิกไนต์ จํากัด และบริ ษัท เจทีเอส จํากัด โดยทีศาลมีคําสังอนุมตั ิการขายเมือ
วันที 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จากนัน กิจการได้ ประกาศขายเงินให้ ก้ ยู ืมกลุม่ ดังกล่าวในหนังสือพิมพ์
ระหว่างวันที 23 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยมีบริ ษัท เควิน แอสโซซีเอทส์ จํากัด เป็ นผู้เสนอซือเพียง
รายเดียว ดังนัน กิจการได้ ตกลงขายหนีตามประกาศเป็ นจํานวนเงิน 6.50 ล้ านบาท ในวันที 6 เมษายน
พ.ศ. 2558
บริ ษัทได้ รับชําระเงินเต็มจํานวนจากบริ ษัท เควิน แอสโซซีเอทส์ จํากัด เมือวันที 24 เมษายน พ.ศ. 2558
22.2 หนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการ - เงินกู้ยมื บริษัททีเกียวข้ องกัน

บริ ษัท แอ็ดวานซ สตีล จํากัด

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

-

6,500,000

22.3 เงินลงทุนในสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บริ ษัทมีการซือเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพ จากกิจการทีเกียวข้ องกัน ดังนี

บริ ษัท พีบีแอล แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท ไว โฮลดิง (888) จํากัด
รวม

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

15,466,523
24,697,415
40,163,938

-
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22.4 ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนสุทธิ
สําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บริ ษัทมียอดคงเหลือระหว่างกิ จการที
เกียวข้ องกัน ดังนี
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
บริ ษัท พีบีแอล แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท พับบลิค ลอว์ จํากัด
รวม

2,484,244
183,371
2,667,615

-

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

531,434
2,399,165
298,416
3,229,015

-

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

700,000
700,000

-

22.5 รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ก) รายได้ จากการบริการติดตามหนีสิน

บริ ษัท พีบีแอล แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท ไว โฮลดิง (888) จํากัด
บริ ษัท พับบลิค ลอว์ จํากัด
รวม
ข) ค่ าเช่ า

บริ ษัท พีเอ แมนเนจเม้ นท์ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จํากัด
รวม

22.6 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสําคัญของกิจการ
ค่าตอบแทนผู้บริ หารสําคัญของกิจการสําหรับแต่ละปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ.
2557 สรุปได้ ดงั นี
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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920,000
45,578
965,578

9,549,749
310,727
9,860,476

23

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงานทียกเลิกไม่ ได้

ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้ าปี
รวม
24

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2557
บาท

4,696,400
229,700
4,926,100

-

ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน
24.1 ในปี พ.ศ. 2553 บริ ษัทได้ รับหนังสือแจ้ งการประเมินภาษี ธุรกิจเฉพาะเพิมเติมจากกรมสรรพากรจํานวน
รวม 5.62 ล้ านบาท ซึงฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท ไม่เห็ นด้ วยกับการประเมิน ดังกล่าวและได้ ดําเนินการ
อุทธรณ์คดั ค้ านการประเมินดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีมติยกอุทธรณ์
ต่อมาวันที 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริ ษัทยืนฟ้ องกรมสรรพากรต่อศาลภาษี อากรกลางให้ เพิกถอน
การประเมินภาษี ธุรกิจเฉพาะดังกล่าวข้ างต้ น ในปี พ.ศ. 2556 ศาลได้ ตดั สินให้ บริ ษัทแพ้ คดี บริ ษัทได้ ยืน
อุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกา ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
24.2 ในปี พ.ศ. 2555 บริ ษัทได้ รับหนังสือแจ้ งการประเมินภาษี ธุรกิจเฉพาะเพิมเติมจากกรมสรรพากรจํานวน
8.58 ล้ านบาท ซึงบริ ษัทได้ ยืนคําร้ องขอทุเลาการเสียภาษี อากร และบริ ษัทยืนฟ้ องกรมสรรพากรต่อศาล
ภาษี อากรกลางให้ เพิกถอนการประเมินภาษี ธุรกิจเฉพาะดังกล่าวข้ างต้ น ในปี พ.ศ. 2557 ศาลภาษี
อากรกลางตัดสินให้ กรมสรรพากรเพิกถอนการประเมินภาษี ธุรกิจเฉพาะดังกล่าว กรมสรรพากรได้ ยืน
อุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกา ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
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เหตุการณ์ ภายหลังวันทีในรายงาน
25.1 เมือวันที 11 มกราคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทได้ เข้ าทําการลงทุนในบริ ษัท วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัด จํานวน
30.00 ล้ านบาท ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว โดยถือเป็ นการลงทุนในบริ ษัท
ย่อย ได้ ทําการแจ้ งจดทะเบียนหุ้นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ ว เมือวันที 11 มกราคม พ.ศ. 2559
บริ ษัท วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัด ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริ ษัทอืน โดยมีวตั ถุประสงค์จะลงทุนในธุรกิจ
บริ หารสินทรัพย์ การรับซือหรื อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หนีสิน หรื อรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องของบริ ษัท
บริ หารสินทรัพย์ สถาบันการเงินหรื อนิติบุคคลอืนทังในและต่างประเทศ และธุรกิจการให้ สินเชือ และ
สินเชือเช่าซือ และรวมถึงธุรกิจอืนทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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25.2 เมือวันที 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริ ษัท วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัดซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ เข้ าทํา
การลงทุนในบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์รีจินอล จํากัด จํานวน 25.00 ล้ านบาท ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว โดยถือเป็ นการลงทุนในบริ ษัทย่อย ของบริ ษัท วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัด โดยได้
ทําการแจ้ งจดทะเบียนหุ้นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ ว เมือวันที 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
บริ ษัทบริ หารสินทรัพย์รีจินอล จํากัด ประกอบธุรกิจบริ หารสินทรัพย์ภายใต้ ใบทะเบียนอนุญาตบริ ษัท
บริ หารสินทรัพย์ ฉบับที 006/2551 ซึงออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเมือวันที 10 พฤศจิกายน พ.ศ.
2551 กล่ า วคื อ การรั บ ซื อและรั บ โอนสิ น ทรั พ ย์ ด้ อยคุ ณ ภาพของสถาบัน การเงิ น รวมตลอดจน
หลัก ประกันของสินทรั พย์ นัน เพือนํามาบริ หารหรื อจํ า หน่า ยจ่ ายโอนต่อไป และทํ ากิ จ การทังปวงที
เกียวข้ องกับกิจการทีกล่าวมาข้ างต้ น ตามทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย
กําหนด
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