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หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 1
ขอมูลการจัดสรรหุนสามัญเพิม่ ทุน
1.

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อ :
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
สถานที่ตั้ง : 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท : 02-194-6975
แฟกซ :
02-541-4147

2.

วัน เดื อน ป และครั้ง ที่ข องการประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุ ม ผูถือหุ น ที่มี ม ติจั ด สรรหุ น
สามัญเพิ่มทุน
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน: การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562
เมื่อวันศุกรที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน:
การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรหุน
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563
สามัญเพิ่มทุน:
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 และ
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแกผูถือหุนเดิมจํานวนไมเกิน 1,867,356,819 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท เพื่อจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในสัดสวน 1 หุนสามัญเดิม ตอ 3 หุน
สามัญเพิ่มทุนใหม(เศษของหุนใหปดทิ้ง) (สามารถจองเกินสิทธิได) ในราคาเสนอขายหุนละ 0.05 บาท

3.

ประเภทของหุนเพิ่มทุน:

หุนสามัญเพิ่มทุน

ทุนจดทะเบียนชําระแลวกอนการเพิ่มทุน

174,286,636.44

ทุนที่จะชําระเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก ผูถือหุนเดิมในครั้งนี้
(ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจํานวน)

93,367,840.95 บาท

ทุนจดทะเบียนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม
ในครั้งนี้ (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจํานวน)

522,859,909.32 บาท

จํานวนหุนที่จะจัดสรร:

ไมเกิน 1,867,356,819 หุน

อัตราสวนการจองซื้อ:

1 หุ น สามั ญ เดิม ต อ 3 หุ น
สามัญเพิ่มทุนใหม

ราคาที่เสนอขาย:

0.05 บาทตอหุน
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4.

วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการจองหุนสามัญเพิ่มทุน
บริษัทไดกําหนดใหวันจันทรที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (Record Date)

5.

กําหนดการจองซื้อและรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุน
5.1 กําหนดวันจองซื้อและการรับชําระคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
วันที่ 11-14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 และวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 (รวม 5 วันทําการ) ในระหวางเวลา
09.00-15.00 น.
5.2 สถานที่รับจองซื้อและรับชําระคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ผูถือหุนสามารถติดตอจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ชั้น 6
544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท (66) 02-1946975
เจาหนาที่ที่ติดตอ: คุณกัญญณพัชญ วัชรปญญาภรณ
(*งดรับเอกสารการจองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุนทางโทรสารทุกกรณี*)
(**งดรับการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนผานระบบ DSS ของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด**)
5.3

วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
5.3.1 ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights
Offering)ในรอบแรกมีจํานวนมากกวาหรือเทากับหุนที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรหุน
ที่เหลือดังกลาวใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิและชําระคาจองซื้อหุนดังกลาวทั้งหมดทุกรายตามจํานวน
ที่แสดงความจํานงจองซื้อเกินกวาสิทธิ
5.3.2 ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Rights
Offering) ในรอบแรกมีจํานวนนอยกวาหุนที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินกวาสิทธิ จะจัดสรรหุนที่เหลือ
ดังกลาวใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามขั้นตอนดังตอไปนี้
(1) จัดสรรตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละราย โดยนําสัดสวนการถือ
หุนเดิมของผูท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวนหุนที่เหลือจะไดเปนจํานวนหุน
ที่ผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายมีสิทธิที่จะไดรับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุนจากการ
คํานวณใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรจะไมเกินจํานวนหุน
ที่ผูถือหุนแตละรายจองซื้อและชําระคาจองซื้อแลว
(2) ในกรณีที่ยังมีหุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ (1) ใหจัดสรรใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ
แตละราย และยังไดรับการจัดสรรไมครบตามสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ
แตละรายนั้นโดยนําสัดสวนการถือหุนเดิมของผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิแตละรายคูณดวยจํานวน
หุน ที่ เ หลื อ จะได เ ป น จํ า นวนหุ น ที่ ผู ที่ จ องซื้ อ เกิ น กว า สิ ท ธิ แ ต ล ะรายมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ จั ด สรร
(ในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณ ใหปดเศษของหุนนั้นทิ้ง) โดยจํานวนหุนที่มีสิทธิไดรับ
การจั ด สรรจะไม เ กิ น จํ า นวนหุ น ที่ ผู ถื อ หุ น แต ล ะรายจองซื้ อ และชํ า ระค า จองซื้ อ แล ว ทั้ ง นี้
ใหดําเนินการจัดสรรหุนใหแกผูที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามวิธีการในขอ (2) นี้ จนกระทั่งไมมีหุน
เหลือจากการจัดสรร
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การจัดสรรหุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิตามรายละเอียดขางตนไมวากรณีใด จะตองไมทําใหผูถือ
หุนที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิรายใดถือหุนของบริษัทในลักษณะที่เปนการฝาฝน
ขอจํากัดการถือหุนของคนตางดาวตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัท ซึ่งปจจุบันอนุญาตใหคน
ตางดาวถือหุนอยูในบริษัทไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท
5.3.3 เงื่อนไขการจองซื้ออื่น ๆ
1) ในกรณี ชํ า ระค า จองซื้ อ หุ น ด ว ยเช็ ค บุ ค คล หรื อ เช็ ค ธนาคาร (แคชเชี ย ร เ ช็ ค ) หรื อ ดร า ฟท
การชําระเงินคาจองซื้อจะสมบูรณก็ตอเมื่อธนาคารผูจายทําการขึ้นเงินตามเช็คเรียบรอยแลว
และการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณก็ตอเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อได
แลวเทานั้น
2) ผูถือหุนที่ไดทําการจองซื้อและชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนแลว จะไมมีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อ
3) หากผูถือหุนเดิมที่จองซื้อไมสามารถชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน หรือมิไดปฏิบัติตาม
วิธีการชําระเงินคาจองซื้อและดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดเพื่อให
สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อไดตามเงื่อนไข หรือบริษัทไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อได
(ไมวาในกรณีใดๆ ก็ตามดวยเหตุที่มิใชความผิดของบริษัท ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อตามที่กําหนด หรือจองซื้อดวยวิธีการอื่นที่มิไดกําหนดไวในหนังสือแจง
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ หรือนําสงเอกสารประกอบการจองซื้อไมครบถวน
บริษัทจะถือวาผูถือหุนเดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และบริษัทขอสงวน
สิทธิในการไมจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมรายดังกลาว
4) ในกรณีที่ผูจองซื้อ กรอกขอ มูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไมครบถว น ไมชั ดเจน หรือ ไม
สัมพันธกัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใชขอมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควร
ในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน อยางไรก็ตาม ในกรณีดังกลาว บริษัทมีสิทธิที่จะถือวาผูถือหุน
เดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไมจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่ มทุน ใหแกผูถือหุน เดิมรายดังกลาว ผูถือ หุน ที่มิไ ดใชสิท ธิจองซื้อ หรือมิไ ดใชสิทธิภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจะถือวาทานสละสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้
5) ในกรณี ห ากการจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ทั้ ง ในรอบแรก หรื อ การจั ด สรรให แ ก ผู ถื อ หุ น เดิ ม
ที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ ทําใหสัดสวนการถือหุนสามัญของผูถือหุนตางดาวเกินกวาจํานวนรอยละ
49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการไมจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนตางดาวดังกลาว โดยผูถือหุนตางดาวดังกลาวอาจไมไดรับการ
จัดสรร หรือไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพียงบางสวน และในกรณีเชนวานั้น บริษัทจะไม
ชดใชคาเสียหายใหแกผูถือหุนตางดาวรายดังกลาว และผูถือหุนตางดาวรายดังกลาวไมมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรร หรือไดรับการจัดสรรไมครบแกผูจองซื้อ (ตามที่ระบุในขอ 5.6)
6) ผูถือหุนเดิมจะเปนผูรับภาระคาใชจายและคาธรรมเนียมธนาคารอื่นๆ (ถามี)
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7)

8)

5.4

ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมไดรับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนมากกวา 1 เลขทะเบียน
ผูถือหุน ผูถือหุนเดิมจะตองเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจํานวนเลขทะเบียนผูถือหุน
ที่ผูถือหุนเดิมไดรับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน กลาวคือ เอกสารประกอบการ
จองซื้อ 1 ชุด ตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุนเทานั้น หากผูถือหุนเดิมจองซื้อดวยเลขทะเบียนผูถือหุน
หมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียน
ผูถือหุนเขาดวยกันเปนรายการเดียวกัน หรือระบุขอมูลดังกลาวในเอกสารประกอบการจองซื้อ
ชุดเดียวกัน ผูจองซื้ออาจไดรับ จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนไมครบตามสิท ธิทั้งหมดที่มีตามเลข
ทะเบียนผูถือหุนทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัท ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแกผูจองซื้อ ตามที่เห็นสมควร หรือไมจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูจองซื้อรายดังกลาว
ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไดจากเว็บไซตของบริษัท
(www.ventureinc.co.th)
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ การชําระเงินคาจองซื้อหุน
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น และเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ในการจองซื้ อ ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่ เ กิ ด ป ญ หา
อุปสรรค หรือขอ จํากัดในการดํา เนินงาน ทั้ง นี้เพื่อใหเกิดประโยชนตอการจองซื้อ หุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท

เอกสารประกอบการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจะตองยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
1) ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซื้ออยางถูกตอง
ครบถวน และชัดเจน โดยจะตองระบุจํานวนหุนที่ผูจองซื้อแตละรายตองการจองซื้อตามสิทธิ ตามที่
แสดงไวในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และตองระบุจํานวนหุนที่ผูจองซื้อตองการจองซื้อ
เกินกวาสิทธิของตนอยางชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อ และในกรณีที่ผูจองซื้อเปนนิติบุคคล
จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) ทั้งนี้
ผูถือหุนสามารถยื่นใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 1 ใบตอใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
1 ฉบับ เทานั้น
2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ ไทย) จํากัด
(สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1) ซึ่งเปนนายทะเบียนของบริษัทและไดจัดสงไปทางไปรษณีย ลงทะเบียนใหแก
ผูถือหุนเดิมพรอมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ผูถือหุนจะตองแยกกรอกใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ
ตอใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเทานั้น
3) หลักฐานการชําระเงิน เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียรเช็ค) หรือ ดราฟท
(กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถือหุน ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง
ของหลักฐานการชําระเงิน)
4) สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหนาแรก หรือสําเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน
บริษัทจะคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน สวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบตาม
จํานวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผานระบบการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจะตองแนบ
สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรก ประเภทออมทรัพย หรือสําเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน
โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเทานั้น พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
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5)

6)

7)

เอกสารประกอบการแสดงตน
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาบัตร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมี
บัตรประจํ า ตัว ประชาชน ใหแ นบสํา เนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเ ลขประจํ า ตั ว ประชาชน
13 หลัก พรอมลงนามรับ รองสํา เนาถูกตอ ง ในกรณีที่มีการเปลี่ ยนชื่อ /ชื่ อสกุล ซึ่ง ทํ า ใหชื่อ /
ชื่อสกุล ไมตรงกับชื่อผูถือหุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี
สิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (Record
Date) ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแนบสําเนาเอกสารที่ออกโดยหนวยงานราชการ เชน ทะเบียนสมรส ใบหยา ใบแจงเปลี่ยน
ชื่อ/ชื่อสกุล เปนตน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
บุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยไมเกิน 3
เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล นั้น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
สําเนาบัตรขาราชการ หรือ สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สําเนาใบตางดาว หรือ สําเนา
หนังสือเดินทาง (กรณีไมไดมีสัญชาติไทย) (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต า งประเทศ สํ า เนาหนั ง สื อ สํ า คั ญ การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท หรื อ หนั ง สื อ
บริคณหสนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบ
ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public
และรับรองความถูกตองโดยเจาหนาที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกลาวไดจัดทํา และมีอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ
หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนพรอมติดอากรแสตมป 30 บาท (ในกรณีที่มอบหมายใหผูรับมอบ
อํานาจมากระทําการแทน) พรอมแนบเอกสารประกอบการแสดงตนของผูมอบอํานาจและผูรับ มอบ
อํานาจ ตามขอ 5.4 ยอย 5 (แลวแตกรณี) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5)
สําหรับผูที่ประสงคจะฝากหุนสามัญเพิ่มทุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
ในนามผู จ องซื้ อ โปรดกรอกรายละเอี ย ดใน “เอกสารเพิ่ ม เติ ม ประกอบการจองหลั ก ทรั พ ย เ ฉพาะ
ผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account)” (สิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 4)
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5.5

วิธีการจองซื้อ และชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจะตองกรอกรายละเอียดใหถูกตอง ครบถวน และชัดเจน
พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โดยผูจองซื้อหรือผูรับมอบอํานาจตองยื่นเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ชําระเงินคาหุนเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ที่บริษัทภายในวัน และเวลาที่รับจองซื้อ และชําระ
เงินคาหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
การชําระดวยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียรเช็ค) หรือ ดราฟท (ลงวันที่และนําฝากภายใน
ระยะเวลาจองซื้อแตไมเกินวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ภายในเวลา 15:00 น.)
เช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียรเช็ค) หรือ ดราฟท ดังกลาวตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหัก
บัญชีในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการของวันที่ในเช็คเทานั้น โดยขีดครอมเพื่อเขาบัญชีโดยเฉพาะ
(Account Payee Only) สั่งจาย “บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” โดยเช็คดังกลาวจะตอง
ลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซื้อแตไมเกินวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 และนําฝากเขาบัญชี “บริษัท
เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ภายในระยะเวลาจองซื้อแตไมเกิน
วันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ภายในเวลา 15.00 น.
-

กําหนดการจองซื้อ กรณีชําระดวยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียรเช็ค) หรือ ดราฟท ระหวาง
วันที่ 11-14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 และวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ตั้งแตเวลา 09.00-15.00 น.

-

กรุณาจายเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียรเช็ค) หรือ ดราฟท จํานวน 1 ฉบับ ตอ 1 ใบจองซื้อ
ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือนอยกวาสิทธิ และกรณีจองซื้อเกินกวาสิทธิที่ไดรับจัดสรร

-

กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถือหุน (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สงมา
ดวยลําดับที่ 1) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของหลักฐานการ
ชําระเงิน
การโอนเงิน กรณีจองซื้อในวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 15.00 น. ผูจองซื้อ
ตองชําระเงินคาจองซื้อตามจํานวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงิน เทานั้น
รายละเอียดของบัญชีธนาคารที่ใช้ รับชําระค่ าจองซื้อ
ชื่อบัญชี
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร
ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)
สาขา
รัชดาภิเษก (อาคารกลาสเฮาส)
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี
014-3-00655-9

-

ผูจองซื้อหามโอนเงิน หรือ สั่งจายแคชเชียรเช็คลงวันที่กอนวันจองซื้อโดยเด็ดขาด

-

ผูจองซื้อที่ชําระเงินโดยการโอนเงินที่ธนาคารแลว ตองนําหลักฐานการโอนเงิน พรอมระบุชื่อ- นามสกุล
และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังใบโอนเงิน (Pay-in Silp) และเอกสารจองซื้อยื่น
ณ บริษัท ตามที่ระบุในขอ 5.2
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5.6

การคื น เงิ น ค า จองซื้ อ หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให แ ก ผู ถื อ หุ น เดิ ม ในกรณี ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรหุ น สามั ญ
เพิ่มทุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ หรือเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ในกรณีที่ผูถือหุนแสดงความจํานงจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิของตน และไดชําระเงินคาจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน ทั้งในสวนที่จองซื้อตามสิทธิ และสวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิของตน (Excess Right) ครบถวน
แลว แตไมไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิของตนตามที่แสดงความจํานง หรือ ไดรับจัดสรร
ไมครบตามจํานวนที่จองซื้อเกินกวาสิทธิ หรือในกรณีผูถือหุนชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนแตผูถือหุน
ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ บริษัทจะดําเนินการใหมีการคืนเงิน
คาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรร หรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยไมมี
ดอกเบี้ย และไมมีคาเสียหายใด ๆ ภายใน 10 วัน ทําการนับจากวันปดการจองซื้อ ผานระบบการโอนเงินเขา
บัญชีธนาคาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่ไมไดรับจัดสรร หรือไดรับ
การจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ ใหแก ผูจองซื้อภายในระยะเวลา 10 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อ
บริษัทจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจอง
ซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร หรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อและตองชําระคืน นับจากวันที่พน
กําหนดระยะเวลา 10 วันทําการดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืน
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรร
ไมครบตามจํานวนที่จอง โดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อไดตามที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตามที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดําเนินการคืนเงิน
คาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร หรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อเปนเช็คขีดครอมสั่งจาย
เฉพาะในนามของผูจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัท
ตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวน
การถือหุน (Rights Offering) (Record Date) ในวันจันทรที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 กรณีการรับคืนเงินเปน
เช็คนั้น ผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ ไมวากรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรไมครบ
ตามจํานวนที่จองซื้อผานระบบการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ ตามที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุน หรือสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนใหผูจองซื้อตามที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลผูถือหุนของบริษัทตาม
สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการ
ถือหุน (Rights Offering) (Record Date) ในวันจันทรที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 แลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับ
เงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร หรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อโดยชอบ และผูจอง
ซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ จากบริษัทอีกตอไป
5.7

การสละสิทธิการจองซื้อ
ผูถือ หุน ที่มิไ ด ใ ชสิ ท ธิจ องซื้อ หรือ มิไ ดใ ชสิท ธิภ ายในระยะเวลาที่กํ า หนด หรือ มิไ ด ชํา ระเงิน ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว หรือ บริษัทไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดตามระยะเวลา
ที่กําหนด บริษัทจะถือวาผูถือหุนสละสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
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5.8

วิธีการสงมอบหุนสามัญเพิ่มทุน
5.8.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย อ ยู บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การนํ า หุ น ที่ ไ ด รั บ จั ด สรรฝากไว กั บ “บริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” โดยศูนยรับฝากหลักทรัพย และบริษัทหลักทรัพยจะ
บันทึกยอด บัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 15
วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผูจองซื้อจะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตให
หุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
5.8.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ ไทย)
จํากัด” โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนเขาบัญชีดังกลาวในนามของ
ผูจองซื้อ และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ
ซึ่งในกรณีนี้ ผูจองซื้อจะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังจากที่
ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯได ก็ตอเมื่อ
ผูจองซื้อ โอนหุนออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 มาเขาสูบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยของตนเองกอน และหากผูจองซื้อตองการถอนหลักทรัพยดังกลาว สามารถติดตอ
ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง จะมี ค า ธรรมเนี ย มการถอนหลั ก ทรั พ ย ต ามอั ต ราที่ ศู น ย รั บ ฝาก
หลักทรัพยกําหนด (ทั้งนี้ ผูจองซื้อตองกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะ
ผูที่ประสงคนํา หลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) (สิ่งที่สงมา
ดวยลําดับที่ 4) ใหครบถวนและยื่นพรอมใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน)
5.8.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนในนามของผูจองซื้อ ศูนยรับฝากหลักทรัพยในฐานะ
นายทะเบียนของบริษัทจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรร
ทางไปรษณี ย ล งทะเบี ย น ตามชื่ อ และที่ อ ยู ที่ ป รากฏในฐานข อ มู ล ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ตาม
สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (Record Date) ในวันจันทรที่ 27 มกราคม พ.ศ.
2563 ภายใน 15 วัน นับแตวันปดการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับ
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้ออาจไดรับใบหุนภายหลัง
จากที่หุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน รายใดมิไดระบุวิธีการที่จะใหบริษัทสงมอบหลักทรัพยไวในใบจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.8.3 แทน
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(หนาแกไข)

5.9

ขอมูลสําคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
5.9.1 ผูถือหุนเดิมที่จองซื้อจะไดรับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจาหนาที่ผูรับจอง
ซื้อหุนเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
5.9.2 ผูถือหุนเดิมที่มิไดใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน หรือมิไดชําระเงินตามวันและเวลาที่กําหนด
หรือเช็คบุคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียรเช็ค) หรือดราฟท ที่สั่งจายไมสามารถเรียกเก็บเงิน
ไดตามวันที่ที่สั่งจ า ย บริษัทจะถือ วา เปน ผูถือหุน ดังกลาวสละสิทธิในการจองซื้อ หุนสามัญ
เพิ่มทุนในครั้งนี้
5.9.3 ชื่อผูจองซื้อ และชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยจะตองเปนชื่อเดียวกัน หากเปนเลขที่บัญชีที่
ซื้อขายหลักทรัพยของบุคคลอื่น จะทําใหไมสามารถฝากหุนสามัญเพิ่มทุนเขาบัญชีได ในกรณี
ดังกลาวบริษัทขอสงวนสิท ธิในการสงมอบหุน ผูสามั ญ เพิ่มทุน ดัง กล า ว โดยการออกใบหุน
ในนามผู จ องซื้ อ และจั ด ส ง ให กั บ ผู จ องซื้ อ ตามที่ อ ยู ที่ ป รากฎในสมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ หุ น ณ
วันกํ าหนดรายชื่อ ผูถือ หุน ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถื อหุน
(Rights Offering) (Record Date) ในวันจันทรที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 ภายใน 15 วันทําการ
นั บ จากวั น ป ด การจองซื้ อ ซึ่ ง ในกรณี นี้ ผู จ องซื้ อ จะไม ส ามารถขายหุ น ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้ออาจไดรับใบหุนภายหลังจากที่หุนของ
บริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯแลว ทั้งนี้ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอ
ความลาชาดังกลาวในทุกกรณี
5.9.4 หากจํานวนหุนที่ผูถือหุนระบุในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนมากกวาจํานวนเงินที่บริษัทไดรับ
ชําระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจํานวนเงินที่บริษัทไดรับจากการจองซื้อเปนหลัก
5.9.5 หากจํานวนหุนที่ผูถือหุนระบุในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนนอยกวาจํานวนเงินที่บริษัทไดรับ
ชําระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนแตละ
รายตามที่บริษัทเห็นสมควร
5.9.6 ผูถือหุนที่ใชสิทธิในการจองซื้อจะตองระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย (ตามที่ระบุไวดานหลังใบจอง)
ที่ผูถือหุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ประสงคจะใหโอนหุน
สามัญเพิ่มทุนที่ไดรับการจัดสรรเขาบัญชีดังกลาวใหถูกตอง โดยชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่
ระบุไวในใบจองซื้อจะตองเปนชื่อเดียวกันกับผูจองซื้อ หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย หรือเลขที่
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง หรือระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพยของบุคคลอื่น จะทําให
ไมสามารถโอนหุนสามัญเพิ่มทุน เขาบัญชีซื้อขายหลักทรัพยได ซึ่งในกรณีดังกลาว บริษัทจะไม
รับผิดชอบตอการสูญหายของหุนสามัญเพิ่มทุน หรือ ความลาชาในการติดตามหุนสามัญเพิ่ม
ทุนคืน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการสงมอบหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว โดยออกใบหุนตาม
จํานวนที่ไดรับการจัดสรรในนามของผูจองซื้อ และจัดสงใบหุนตามชื่อที่ปรากฏในฐานขอมูล
ผูถือหุนของบริษัทตามสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering) (Record Date) ในวันจันทรที่
27 มกราคม พ.ศ. 2563 ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ ซึ่งบริษัทจะไมรับผิดชอบ
ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถขายหุนที่ไดรับจัดสรรไดทันวันทําการแรกของการซื้อขาย
5.9.7 บริษัทอาจดําเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอนายทะเบียน โดยแบงออก
เปนงวด งวดละไมนอยกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่เสนอขาย
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6.

วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม
ในกรณีที่หุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Rights Offering)
ในครั้งนี้มีผูจองซื้อเต็มจํานวน บริษัทจะสามารถระดมทุนไดเปนจํานวนไมต่ํากวา 93 ลานบาท เพื่อรองรับการลงทุนใน
พอรตสินเชื่อดอยคุณภาพ และระบบการดําเนินงาน หรือการลงทุนในโครงการ/ธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อสงเสริมการ
เติบโตและความมั่นคงของบริษัท การชําระคืนเงินกูยืมที่มีอยูกับเจาหนี้ของบริษัท รวมทั้งใชเปนเงินทุนหมุนเวียน

7.

ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
7.1 เพื่อเปนการสรางความมั่นคงใหแกโครงสรางทางการเงินของบริษัท และทําใหบริษัทมีเงินทุนเพียงพอตอการ
รองรั บ การดํ า เนิ น งานและการขยายตั ว ของธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และการชํ า ระคื น เงิ น กู ยื ม ที่ มี อ ยู กั บ เจ า หนี้
ของบริษัท
7.2 มีสวนของผูถือหุนเปนไปตามเกณฑขอพนเหตุแหงการเพิกถอนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

8.

ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน
8.1 ภายหลังการเพิ่มทุนสําเร็จ บริษัทจะมีโครงสรางทางการเงินที่มั่นคงมากขึ้น และสามารถดําเนินและขยายธุรกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึง่ จะสรางเสถียรภาพใหกับเงินลงทุนของผูถือหุน
8.2 บริษัทกําหนดอัตราการจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เมื่อบริษัทมีกําไรสะสมผูถือหุนก็จะไดรับเงินปนผล

9.

ผลกระทบตอผูถือหุนที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามแผนของบริษัท
9.1 ผลกระทบทันทีจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนของผูถือหุน (Rights Offering)
9.1.1
การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสวนแบงกําไร หรือ
สิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
=
=

=
=

จํานวนหุนเสนอขาย RO
จํานวนหุนที่ออกจําหนายแลว + จํานวนหุนที่เสนอขาย RO
1,867,356,819
622,452,273 + 1,867,356,819
รอยละ 75.00

9.1.2

การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) – ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอการลดลงของราคาหุน (Price Dilution)
ไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากหุนถูกหามซื้อขาย

9.1.3

ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings per Share Dilution)
รอยละ 75.00 รายละเอียดการคํานวณตามขอ 9.1.1
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สวนที่ 2
ขอมูลเบื้องตนของบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
1.

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

ชนิดของหุน
ทุนจดทะเบียน
มูลคาที่ตราไวตอหุน
ทุนจดทะเบียนชําระแลว

2.

ดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินใหกับ
ลูกคาสถาบันรวมถึงลงทุนในบริษัทยอย
บมจ. 0107538000428 (เดิมเลขที่ บมจ. 565)
เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท: 0-2194-6900 โทรสาร: 0-2541-4147
Home Page: www.ventureinc.co.th
หุนสามัญ
697,146,545.76 บาท
0.28 บาท
ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน
174,286,636.44 บาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 622,452,273 หุน มูลคา
หุนละ 0.28 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแขงขัน
2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
จากมติคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติการหยุดดําเนินธุรกิจผลิตและและจําหนายชิ้นสวนอีเลคทรอนิคส
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และที่ประชุมผูถือหุน ไดมีมติใหดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้ และไดดําเนินการตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เปนตนมา ทําใหโครงสรางรายไดของบริษัท
ในป 2558 แบงเปน 2 ชวง คือชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม เปนรายไดจากธุรกิจผลิตและและจําหนายชิ้น
สวนอีเลคทรอนิคส และชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม เปนรายไดจากธุรกิจหนี้ดอยคุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้ โดยในชวงป 2558-2562 ที่ผานมาบริษัทมีเฉพาะรายไดจากธุรกิจหนี้ดอยคุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้
2.2

โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทจากธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน ตามงบการเงินรวม
สําหรับป 2559-2561 และงวด 9 เดือนแรกของป 2561 และ 2562 โดยจําแนกตามสวนธุรกิจ ประกอบดวย
รายไดตาง ๆ ดังตอไปนี้
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หนวย:ล านบาท
สายผลิตภัณฑ/กลุม ธุรกิจ

ป 2559
จํานวน

ป 2560

รอยละ

จํานวน

สําหรับงวด 9 เดือน

ป 2561

รอยละ

จํานวน

ป 2561

รอยละ

จํานวน

ป 2562

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1. รายไดจากธุรกิจหลัก
รายได ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในสิ นทรั พย ดอยคุ ณภาพ

30.06

55.62

2.35

9.28

0.28

1.71

0.08

0.66

-

-

รายได จากการบริ การติ ดตามหนี้สิน

23.98

44.38

22.98

90.72

16.14

98.29

12.13

99.34

15.17

100.00

รวมรายไดจากธุรกิจหลัก

54.04

100.00

25.33

100.00

16.42

100.00

12.21

100.00

15.17

100.00

2. รายไดอื่น ๆ

0.34

0.63

0.61

2.35

2.40

12.75

2.32

15.97

0.21

1.37

รวมทั้งสิน้

54.38

100.63

25.94

102.35

18.82

112.75

14.53

115.97

15.38

101.37

1/

1/

2.3

รายได อื่นๆ เชน เงินปนผลรับ, ดอกเบี้ยรับ และรายได อื่น ๆ เปนต น

การประกอบธุรกิจของบริษัท
2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ผลิตภัณฑและการใหบริการของบริษัท แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ตามลักษณะของรายได ดังนี้
1) ธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ
บริษัทลงทุนซื้อกองสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินที่เปนธนาคารพาณิชยเปนหลัก
มาบริหาร โดยจะยื่นประมูลราคาผานบริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
ที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อการประกอบธุรกิจตามพระราชกําหนดบริษัท
บริหารสินทรัพย พ.ศ. 2541 ใหดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพในกรณี
ที่ เ ป น การประมู ล สิ น ทรั พ ย ด อ ยคุ ณ ภาพจากธนาคารพาณิ ช ย ห รื อ สถาบั น การเงิ น ภายใต
การกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย ทั้งที่มีหลักประกันและไมมีหลักประกันเพื่อบริหาร
จัดการตอ รวมถึง การดําเนินคดี การขายทอดตลาดหลักประกัน การซื้อหลักประกันเขามาเปน
อสัง หาริมทรัพ ยเพื่อ การลงทุน เพื่อ ปรับ ปรุง และ/หรือ พั ฒนาเพื่ อขาย และเจรจาขอตกลง
ที่เหมาะสม
2)
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ธุรกิจใหบริการติดตามหนี้สิน
บริษัทและบริษัทยอย เปนผูใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ในสวนที่เปนหนี้ดอยคุณภาพที่เจาหนี้
ไมประสงคจะติดตามเอง หรือไมสามารถติดตามได เนื่องจากมีรายไดไมคุมกับตนทุนและ
ค า ใช จ า ยในการติ ด ตาม รวมถึ ง ต อ งใช ค วามเชี่ ย วชาญในการดํ า เนิ น การพอสมควร
หนี้ที่ใหบริการติดตามอยูในปจจุบันมีหลายประเภท เชน หนี้กลุมสินเชื่อสวนบุคคล หนี้เชาซื้อ
รถยนต หนี้เชา ซื้อเครื่อ งจักรกลการเกษตร หนี้กลุมผูใ หบริก ารโทรศัพ ทเคลื่อ นที่ เปน ตน
โดยผู ว า จ า งจะส ง รายชื่ อ และข อ มู ล ลู ก หนี้ ม าให บริ ษั ท จะทํ า การค น หาข อ มู ล ตรวจสอบ
ติดตามตัวลูกหนี้ และทําการเจรจาตอรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ภายใตกรอบเงื่อนไขที่บริษัทไดรับ
อนุญาตจากผูวาจาง โดยใชวิธีการติดตามเรงรัดหนี้ทางโทรศัพท (Phone Collection) ทั้งนี้
บริษัทจะไดรับคาบริการติดตามหนี้จากผูวาจางคิดเปนสัดสวนรอยละของมูลหนี้ที่ สามารถ
ติดตามและตกลงใหลูกหนี้มาชําระหนี้ได
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ทั้งนี้ ระยะเวลาในการติดตามหนี้แตละพอรตหนี้ จะมีระยะประมาณคราวละ 6-9 เดือน ขึ้นอยู
กับชนิดของหนี้เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาวาจาง บริษัทจะหยุดการติดตามหนี้และ
ทําการจัดสงขอมูลลูกหนี้รายที่ไมสามารถติดตามไดคืนใหแกผูวาจาง สําหรับลูกหนี้ที่ติดตาม
หนี้ไดและอยูในขั้นตอนการผอนชําระหนี้ บริษัทจะสามารถขยายเวลาในการดําเนินการเก็บหนี้
รายดังกลาวออกไปได
รายไดคาบริการติดตามหนี้ บริษัทจะไดรับในลักษณะสวนแบงผลผลประโยชน จากจํานวนเงิน
ที่จัดเก็บไดจากลูกหนี้ (Commission) ซึ่งรายไดดังกลาวจะขึ้นกับอัตราความสําเร็จในการ
ติดตามหนี้ (Success Rate) และอัตราคาบริการติดตามหนี้(Commission Rate) ที่ตกลงไวกับ
ผูวาจาง ซึ่งสรุปวิธีคํานวณไดดังนี้
รายได ค า บริ ก าร = มูลหนี้ที่ติดตาม X อัตราความสําเร็จในการติดตามหนี้ X
ติดตามหนี้

อัตราคาบริการติดตามหนี้ = เงินสดที่เก็บได X อัตราคาบริการติดตามหนี้

ทั้งนี้ หนี้แตละประเภทจะมีอัตราความสําเร็จในการติดตามหนี้และอัตราคาบริการ ติดตามหนี้
แตกตางกัน เชน หนี้คางชําระเปนเวลานานจะมีโอกาสติดตามชําระหนี้ไดยากจึงมีอัตรา
ความสําเร็จในการติดตามหนี้ต่ําแตก็มีอัตราคาบริการติดตามหนี้ที่สูง ทั้งนี้บริษัท มีอัตรา
ความสําเร็จในการติดตามหนี้ประมาณรอยละ 5 - 30 ของยอดมูลหนี้ที่ติดตาม และอัตรา
คาบริการติดตามหนี้เฉลี่ยอยูที่ประมาณรอยละ 5 - 15 ของจํานวนเงินที่จัดเก็บได หากไม
สามารถติดตามและจัดเก็บหนี้ดังกลาวได บริษัทจะเรียกเก็บเฉพาะคาใชจายในการติดตามหนี้
เชน คาโทรศัพทติดตาม คาดําเนินการติดตามภาคสนาม คาคัดสําเนาเอกสาร เปนตน
2.3.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
สภาพการแขงขันและคูแขงในอุตสาหกรรม
แมวาการแขงขันในธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้มีคอนขางสูง เนื่องจากมีบริษัทจํานวนมากดําเนิน
ธุ ร กิ จ ดั ง กล า วในอุ ต สาหกรรม โดยหากมุ ง เน น เพี ย งการเพิ่ ม อั ต ราการติ ด ตามหนี้ ด ว ยการใช
กระบวนการติดตามหนี้ที่ไมสุภาพ กาวราว ก็อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณของบริษัทผูวาจางและ
บริษัทที่ติดตามเรงรัดหนี้ดวยในระยะหลังผูวาจางจึงเริ่มใหความสําคัญกับกระบวนการติดตามหนี้
โดยจะพิ จ ารณาว า จ า งจากบริ ษั ท ที่ มี ค วามพร อ มของบุ ค ลากร ระบบการทํ า งานมี ม าตรฐาน
มีประสบการณแ ละผลงานในการติดตามหนี้ รวมถึง วิธีที่ใช ในการในการติดตามหนี้เหมาะสมกับ
ประเภทหนี้ที่จะติดตาม เปนตน อีกทั้ง การออกพระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนี้ที่เปนธรรม ซึ่งจะ
บังคับใหผูประกอบธุรกิจติดตามหนี้ทําการติดตั้งระบบอัดเสียงขณะสนทนากับลูกหนี้ ซึ่งคาดวาจะ
สงผลใหบริษัทในธุรกิจตองสรางกระบวนการติดตามที่เปนมาตรฐาน เพื่อสรางความเชื่อมั่น และสงผล
ตอการสรางฐานลูกคาที่กวางและมั่นคงขึ้น ซึ่งจําเปนตองใชเงินลงทุนระดับหนึ่ง เมื่อประกอบกับ
แนวโนมที่ผูว า จางมีการขายหนี้ดอ ยคุณภาพออกมามากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการเรง รัดหนี้
ตอภาพลักษณของบริษัททําใหบริษัทที่มีทุนมากกวาสามารถครองความไดเปรียบในธุรกิจใหบริการ
ติดตามเรงรัดหนี้และยังไดเปรียบในธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพควบคูไปดวย สําหรับธุรกิจใหบริการ
ติ ด ตามเร ง รั ด หนี้ และบริ ห ารหนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพ จะมี ก ลุ ม ผู ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มี ฐ านธุ ร กิ จ มาจากการ
รับบริการติดตามเรงรัดหนี้ และเปนที่ปรึกษากฎหมายดานการติดตามเรงรัดหนี้ เปนหลัก แลวจึงขยาย
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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ธุรกิจสูการบริหารหนี้ดอยคุณภาพอยางเต็มตัวซึ่งการดําเนินธุรกิจจะแตกตางจากกลุมบริษัทบริหาร
สินทรัพยซึ่งซื้อหนี้ดอยคุณภาพภาคธุรกิจมาบริหารจัดการ
ความเกี่ ย วโยงของบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย งข อ งในอุ ต สาหกรรมติ ด ตามเร ง รั ด หนี้ แ ละบริ ห ารหนี้
ดอยคุณภาพ
อุตสาหกรรมติดตามเรงรัดหนี้ และบริหารหนี้ดอยคุณภาพมีอุปสงคกลุมเดียวกัน โดยผูวาจาง ติดตาม
เรงรัดหนี้ หรือ ผูขายหนี้ดอยคุณภาพมักเปนกลุมสถาบันการเงิน กลุมผูใหบริการสินเชื่อสวนบุคคล
กลุมผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ เปนหลัก ซึ่งกลุมดังกลาวอาจเลือกใชวิธีการในการบริหารหนี้ตางกัน
ไดแก การติดตามหนี้ดวยหนวยงานภายในของบริษัทเอง หรือ การวาจางบริษัทภายนอกเปนผูติดตาม
การชําระหนี้ หรือ ขายหนี้ใหกับบริษัทภายนอกเพื่อนําไปบริหารตอไป
หนี้ดอยคุณภาพของกลุมผูขายมี 2 ประเภทหลักๆ คือ หนี้ดอยคุณภาพภาคผูบริโภค (Consumer
Loan) และหนี้ดอยคุณภาพภาคธุรกิจ (Corporate Loan) ซึ่งกลุมหนี้ที่บริษัทรับจางติดตามหนี้หรือ
บริษัทที่ซื้อหนี้เพื่อบริหาร จะเปนหนี้ดอยคุณภาพภาคผูบริโภค ซึ่งรวมถึงสินเชื่อที่อยูอาศัย (Housing
Loan) สินเชื่อบัตรเครดิต (Credit card Loan) สินเชื่อเชาซื้อ (Leasing) และสินเชื่อสวนบุคคล
(Personal Loan)
ปจจัยที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
ปริม าณมูลหนี้ ที่ มี ใ นระบบเศรษฐกิ จ และสั ดสว นหนี้ ด อ ยคุณ ภาพในระบบเศรษฐกิ จ เปน ตั ว บง ชี้
ถึงระดับปริมาณหนี้ดอยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง 2 ปจจัยไดรับอิทธิพลมาจากภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม
1. ปริมาณมูลหนี้ที่อยูในระบบเศรษฐกิจ จะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจอยู
ในช ว งเติ บ โต ย อ มทํ า ให ป ริ ม าณมู ล หนี้ ใ นระบบมี ม ากขึ้ น ซึ่ ง จะส ง ผลให ป ริ ม าณหนี้ ด อ ย
คุณภาพในระบบเศรษฐกิจมีจํานวนมากขึ้น
2. สัดสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ จะแปรผันตามอัตราสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบ
ซึ่งเปนคาผกผันตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงถดถอย อัตราสวนหนี้ดอย
คุณภาพในระบบจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบ
ดังนั้ น อุตสาหกรรมเรง รัดหนี้มี การเติบโตอยางมากในชวงเศรษฐกิจตกต่ําเนื่องจากอัตราสวนหนี้
ดอยคุณภาพภายในระบบจะเพิ่มขึ้น

แผนภาพแสดงความเกี ่ยวโยงของบริ ษทั ทีเ่ กี ่ยวข้องในอุตสาหกรรมติ ดตามเร่ งรัดหนีแ้ ละบริ หารหนีด้ อ้ ยคุณภาพ
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2.3.3 กลยุทธทางการตลาดของบริษัทมีดังนี้
ผลิตภัณฑ
ถึงแมวาผูประกอบหลายราย ทั้งผูประกอบการรายใหญ รายกลาง และรายเล็กในกลุม สํานักงาน
กฎหมายตางๆ มีโอกาสเกิดคูแขงขันรายใหมไดไมยากนัก แตในปจจุบันผูวาจางจะเนนคุณภาพและ
มาตรฐานในการติดตามหนี้ ที่ไมกอใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณของผูวาจาง มีบุคคลากรที่มี
คุณภาพ มีประสบการณ มีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงวิธีที่ใชในการในการติดตามหนี้
เหมาะสมกับประเภทหนี้ที่จะติดตาม และสามารถดําเนินการภายใตกรอบพระราชบัญญัติติดตามทวง
ถามหนี้ที่เปนธรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งจะบังคับใหผูประกอบธุรกิจติดตามหนี้ทําการติดตั้งระบบอัดเสียง
ขณะสนทนากั บ ลู ก หนี้ ซึ่ ง ส ง ผลให บ ริ ษั ท ในธุ ร กิ จ ต อ งสร า งกระบวนการติ ด ตามที่ เ ป น มาตรฐาน
เพื่อสรางความเชื่อมั่น ซึ่งจําเปนตองใชเงินลงทุนดานระบบในระดับหนึ่ง ทําใหบริษัทมีความพรอม
ในด า นการลงทุ น มี ค วามได เ ปรี ย บในธุ ร กิ จ ด ว ยที ม บริ ห ารของบริ ษั ท มี ป ระสบการณ ใ นงานด า น
สํานักงานกฎหมายและงานดานการติดตามหนี้ มานานกวา 20 ป จึงทําใหมีความรูและความชํานาญ
ในการบริหารการจัดเก็บหนี้ สามารถเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับประเภทหนี้และแตละพฤติกรรม
ของลูกหนี้ไดอยางเหมาะสม รวมถึงมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน บริษัทไดมีการกําหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานใหกับทีมงาน มีการจัดการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูและทักษะใหกับทีมงาน และมีการ
ทดสอบการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจไดวาผูปฏิบัติงานปฏิบัติไดตามมาตรฐานที่บริษัท
กําหนด มีคุณธรรมและจริยธรรมในการติดตามหนี้ อีกทั้งบริษัทยังมีระบบการบันทึกเสียงสนทนา
และได มี ก ารพั ฒ นาซอฟแวร เ ข า มาช ว ยในการบริ ห ารติ ด ตามหนี้ ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่ยังขาดในดานของประสบการณและเทคโนโลยีรองรับถือวาบริษัท
มีความไดเปรียบคอนขางมาก
นโยบายการตลาด
บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้สิน (Debt Collection Service) และธุรกิจรับ บริหารหนี้
ดอยคุณภาพ (Non-Performing Loans Management) เพื่อใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ตามเงื่อนไข และ
ลูกหนี้ไดรับการปรับปรุงสถานะหนี้สินจากหนี้คางชําระใหเปนหนี้ปกติหากปฏิบัติไดตามเงื่อนไขผอน
ปรนที่กําหนด โดยบริษัทมีนโยบายทางการตลาดคือเนนใหบริการแกลูกคาเดิมและขยายไปยังลูกคา
ใหม สําหรับลูกคาเดิม บริษัทสรางสัมพันธที่ดีดวยคุณภาพการบริการ และผลงานที่สงมอบ เพื่อให
ลูกคาพิจารณาใชบริการของบริษัทอยางตอเนื่อง สําหรับลูกคาใหม บริษัทจะดําเนินการติดตอ และ
Roadshow กับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน กลุมสถาบันการเงินกลุมผูใหบริการสินเชื่อสวนบุคคล
กลุ ม ผู ใ ห บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ กลุ ม ผู ใ ห บ ริ ก ารสาธารณู ป โภค กลุ ม ผู ข ายสิ น ค า เงิ น ผ อ น เป น ต น
เพื่อสรางโอกาสในการทําธุรกิจ
กลุมลูกคาเปาหมาย
ลั ก ษณะลู ก ค า และกลุ ม เป า หมาย ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารติ ด ตามเร ง รั ด หนี้ สิ น และธุ ร กิ จ บริ ห ารหนี้
ดอย คุณภาพ มีลูกคากลุมเปาหมายเดียวกัน คือ กลุมสถาบันการเงิน กลุมผูใหบริการสินเชื่อบุคคล
กลุมผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อและกลุมผูใหบริการสาธารณูปโภคตางๆ เปนตน ซึ่งโดยสวนใหญจะมี
นโยบายที่จะวาจางบริษัทภายนอกเปนผูติดตามหนี้ หรือ มีการขายหนี้ใหกับบริษัทภายนอกใหเปน
ผูรับไปบริหารตอการวาจางบริษัทภายนอกเปนผูติดตามการชําระหนี้ แมวาผูวาจางจะเปนผูรับตนทุน
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ในการติดตาม และมีภาระตองตั้งสํารองหนี้ดอยคุณภาพ แตก็มีโอกาสที่จะมีรายไดเพิ่มหากสามารถ
เรียกเก็บหนี้ไดมากกวาสํารองที่ตั้งไว และสามารถควบคุม หรือ ลดตนทุนและคาใชจายพนักงาน
ในสวนนี้ลงได นอกจากนี้ในสวนของการขายหนี้ใหกับบริษัทภายนอกเพื่อนําไปบริหาร ผูขายจะไดรับ
เงินจํานวนที่แนนอนโดยไมตองรับความเสี่ยงจากการติดตามเรงรัดหนี้ ในขณะที่ผูซื้อหนี้จะเปนผูรับ
ความเสี่ยงดังกลาวจากการลงทุนซื้อหนี้และมีภาระตองตั้งสํารองการดอยคา ซึ่งโดยปกติราคาซื้อขาย
จะมีสวนลดจากมูลหนี้เต็ม เพื่อใหผูซื้อมีโอกาสในการทํากําไรคุมกับตนทุนและคาใชจายในการติดตามหนี้
การจําหนายและชองทางการจําหนาย และใหบริการ
บริษัทมีการแบงกลุมพนักงานที่ทําหนาที่ในการติดตามหนี้สําหรับธุรกิจใหบริการติดตามหนี้ และธุรกิจ
บริหารหนี้ดอยคุณภาพอยางชัดเจน โดยในธุรกิจใหบริการติดตามหนี้พนักงานติดตามหนี้จะเจรจาให
ลูกหนี้มาชําระเงินผานชองทางที่ผูวาจางกําหนด สําหรับธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพลูกหนี้จะสามารถ
ชําระเงินตามจุดตางๆที่บริษัทกําหนด
2.3.4 การจัดหาผลิตภัณฑ
ลักษณะการไดมาของผลิตภัณฑ
1. การไดมาของผลิตภัณฑในธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
ธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพจะเกี่ยวของกับผูประกอบการหรือเจาหนี้กลุมที่มีหนี้ดอยคุณภาพ
ภาคผูบริโภค (Consumer Loan) เชนเดียวกับธุรกิจใหบริการติดตามหนี้สิน กลาวคือ กลุม
บริษัทที่ขายหนี้ดอยคุณภาพใหกับบริษัท กับกลุมบริษัทที่วาจางใหบริษัทติดตามเรงรัดหนี้ จะเปน
กลุมเดียวกัน แตการเลือกใชกลยุทธในการบริหารหนี้ของบริษัทเหลานั้นอาจแตกตางกันโดย
บางบริษัทอาจเลือกที่จะทําการติดตามหนี้เองในขณะที่บางบริษัทอาจจะตองการลดภาระ
หนี้สินดอยคุณภาพจึงขายหนี้กลุมดังกลาว ดังนั้น ในการจัดหาหนี้ดอยคุณภาพ เพื่อบริหารของ
บริษัท จึงขึ้นอยูกับนโยบายของผูวาจางหรือผูขายแตละราย หรือสถานการณของตลาดใน
ชวงเวลานั้นเปนหลัก อยางไรก็ดี บริษัท มีกลยุทธในการจัดหาหนี้ดอยคุณภาพเพื่อมาบริหาร
ทั้งการประมูลซื้อจากกลุมผูขายเดิมและขยายไปยังผูขายใหมสําหรับผูขายเดิม บริษัทจะเนน
การสรางสัมพันธอันดีเพื่อใหผูขายพิจารณาขายหนี้ใหแกบริษัทอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการ
เขาไปเสนอรับซื้อหนี้เอง หรือการเขารวมประมูลจากผูขายที่มีการขายหนี้เปนประจําอยาง
สม่ําเสมอ เชน กลุมสถาบันการเงิน และกลุมผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ เปนตน สําหรับผูขาย
ใหม บริษัทจะติดตามขอมูลกลุมเปาหมาย เชน กลุมสถาบันการเงิน กลุมผูใหบริการสินเชื่อ
สวนบุคคล กลุมผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ เปนตน เพื่อหาโอกาสเขาไปนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
ผลงานของบริษัทที่ผานมารวมถึงเสนอรับซื้อหนี้และ/หรือเขารวมประมูลรับซื้อหนี้ นอกจากนี้
บริษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกคาไปสูลูกหนี้ดอยคุณภาพที่มีหลักประกัน โดยการซื้อลูกหนี้ผาน
บริษัทบริหารสินทรัพยที่มีอยู
2.
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การไดมาของผลิตภัณฑในธุรกิจใหบริการติดตามหนี้สิน
ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารติ ด ตามเร ง รั ด หนี้ จ ะเกี่ ย วข อ งกั บ ผู ป ระกอบการหรื อ เจ า หนี้ ก ลุ ม ที่ มี ห นี้
ดอยคุณภาพภาคผูบริโภค (Consumer Loan) ซึ่งจําเปนตองติดตามเรงรัดลูกหนี้ใหมาชําระหนี้
โดยบริษัทเนนใหบริการแกลูกคาเดิมและขยายไปยังลูกคาใหม สําหรับลูกคาเดิม บริษัทจะเนน
การสรางสัมพันธอันดีกับลูกคาดวยบริการที่มีคุณภาพและประสบการณที่ยาวนาน เพื่อให
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ลูกคาพิจารณาใชบริการของบริษัทอยางตอเนื่อง สําหรับลูกคาใหม บริษัทจะติดตามขอมูลของ
กลุมลูกคาเปาหมาย เชน กลุมสถาบันการเงินกลุมผูใหบริการสินเชื่อสวนบุคคล กลุมผู
ใหบ ริการสินเชื่อ เชา ซื้อ กลุมผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร และกลุมผูใ หบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน เพื่อหาโอกาสเขาไปนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลงานของบริษัทที่ผาน
มาเพื่อเปดโอกาสในการทําธุรกิจ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ถึงแมวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะไมกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอมก็ตาม แตบริษัทก็มี
ความตระหนักและปลูกจิตสํานึกใหพนักงานใหความสําคัญและชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยเริ่ม
จากสิ่งแวดลอมภายในบริษัทโดยบริษัทกําหนดใหมีการทํากิจกรรม 5 ส. เปนประจําทุกป อีกทั้งมี
ควบคุมการใชอุปกรณสํานักงานภายใตงบประมาณที่ไดรับรณรงคใหมีการใชไฟฟาน้ําประปาอยาง
ประหยัดและลดการใชอุปกรณที่มีผลกอใหเกิดมลภาวะลดปริมาณการใชกระดาษโดยการนํากระดาษ
กลับมาใชใหมรวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบสื่อทางอีเล็กทรอนิกสมากขึ้น
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ กับ ความปลอดภัย สุ ข อนามัย ชุ ม ชนและสั ง คมโดยรอบ ดว ยตระหนัก ดี ว า
เราเปรียบเสมือนสวนหนึ่งของสังคม ที่จะรวมกาวเดินไปสูการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อความ
ยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงไดดําเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจ
ภายใตความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้
1. มุ ง มั่ น สนั บ สนุ น ให ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมของบริ ษั ท ควบคู ไ ปกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ความปลอดภัย และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. กําหนดใหความปลอดภัยในการทํางานถือเปนหนาที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานทุกคน
3. กําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับตองกระทําตนเปนแบบอยางที่ดี เปนผูนํา อบรม ฝกสอน
จูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
4. กําหนดใหพนักงานทุกคนตองคํานึง ถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนรวมงาน ตลอดจน
ทรัพยสินของบริษัท เปนสําคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
5. กําหนดใหพนักงานทุกคนตองดูแล ทําความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยในพื้นที่ที่
ปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ
6. มุงมั่นสนับสนุนใหมีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช วยกระตุนสงเสริมและพัฒนาจิตสํานึกของ
พนักงานใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน
7. มุงมั่นสนับสนุนใหมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอยาง
ตอเนื่อง
8. ใชท รัพ ยากรและพลั ง งานให มีป ระสิท ธิ ภ าพสู ง สุ ด รวมถึง ปอ งกั น มลภาวะทางน้ํ า อากาศ
ของเสีย และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ใหสงผลกระทบนอยที่สุดตอ
สิ่งแวดลอมและชุมชน
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2.4

การประกอบธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทยอย
(1) บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด (“VIC”) ประกอบธุรกิจถือหุนในบริษัทอื่น (holding company)
โดยมีวัตถุประสงคจะลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย การรับซื้อหรือรับ โอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
หนี้สิน หรือรับโอนสิทธิเรียกรองของบริษัทบริหารสินทรัพย สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในและ
ตา งประเทศ และธุ ร กิจ การใหสิ น เชื่อ และสิ น เชื่อ เช า ซื้ อ และรวมถึ ง ธุ รกิ จอื่ น ที่เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุร กิ จ
ของบริษัท
(2) บริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด (“RAM”) ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพยภายใตใบทะเบียน
อนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพย ฉบับที่ 006/2551 ซึ่งออกโดยธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2551 กลาวคือ การรับซื้อและรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน
รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้น เพื่อนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป และทํากิจการ
ทั้ ง ปวงที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กิ จ การที่ ก ล า วมาข า งต น ตามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด
(3) บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด (“SAP”) ประกอบธุรกิจบริการรับแทนตัวแทนเรียกเก็บหนี้หรือ รับ
ชําระ เงินเปน ผลประโยชน และจัดการทรัพยสินใหบุคคลอื่น
บริษัทรวม
บริษัท เอนี่เพย จํากัด (“ANYPAY”) ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนรับชําระคาสินคาและบริการผาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเทอรเน็ต และทางอิเล็กทรอนิกส

2.5

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยมี ท รั พ ย สิ น หลั ก ที่ ใ ช ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ซึ่ ง มี มู ล ค า สุ ท ธิ ต ามบั ญ ชี ณ วั น ที่
30 กันยายน พ.ศ. 2562 ดังนี้
1)

รายละเอียดที่ดินและอาคาร

ประเทสินทรัพย

ที่ตั้ง

ลักษณะกรรมสิทธิ์

เลขที่ 544 ซ.รั ชดาภิเษก 26 ถนนรั ชดาภิเษก เปนกรรมสิ ทธิ ของบริ ษัท เจ
อาคารสํ านักงาน และหองน้ํา

ภาระผูกพั น

มูลคาตามบัญชี ณ
วันที่ 30/9/62 (บาท)

สั ญญาเชา 2 ป เริ่ ม 1

แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง

เอสเอ ลอว เฟ รม แอนด แอ็ดไว มิ.ย. 2562 - 31 พ.ค.

กรุ งเทพมหานคร

เซอร จํากั ด

-

2564

อุปกรณสํานักงาน

บริ ษัท/บริ ษัทย อย

1,364,003

เครื่ องตกแต งสํ านักงาน

บริ ษัท/บริ ษัทย อย

597,387

ยานพาหนะ

บริ ษัทย อย

2,252,464

ส วนปรั บปรุ งอาคาร

บริ ษัท/บริ ษัทย อย

3,053,031

บริษัท ไดลงทุน ในอุปกรณแ ละระบบบริหารงานทางสารสนเทศ เพื่อ ปรับปรุง ประสิท ธิภ าพใหก าร
ดําเนินการธุรกิจของบริษัท
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2)

ทรัพยสินที่ไมมีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยที่ไมมีตัวตนสุทธิ จํานวน 7,588,461
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
มูลคาตามบัญชี (บาท)
สินทรัพย
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30/09/62
โปรแกรมคอมพิวเตอร

บริษัท/บริษัทยอย

-

4,013,274

เงินลงทุนของบริษัท
บริษัทมีเงินลงทุนในสินทรัพยดอยคุณภาพ-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 จํานวน 0.50 ลานบาท
มูลคาสินทรัพยสุทธิ
มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
31-ธ.ค.-59
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีรวม
(ลานบาท)
หัก หนี้สินจากภาระผูกพัน
(ลานบาท)
มูลคาสินทรัพยสุทธิตามบัญชีตอ
หุนเทากับ (บาท)
2.6

31-ธ.ค.-60

31-ธ.ค.61

30-ก.ย.-62

106.47

73.77

41.96

25.00

-16.97

-43.94

-52.01

-42.58

89.5

29.83

-10.05

-17.58

0.14

0.05

-0.02

-0.03

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัทลงทุนในบริษัทยอย คือ บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด
ประกอบธุรกิจ ดานการลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจาก
บริษัทบริหารสินทรัพย สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในและตางประเทศ และธุรกิจการใหสินเชื่อ
และสินเชื่อเชาซื้อ ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 หรือ คิดเปนมูลคาเงินตามวิธีราคาทุน เทากับ
50,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดลงทุนในบริษัท
ยอยอีก 2 บริษัท และ บริษัทรวม 1 บริษัท ไดแก
บริษัทยอย
1) บริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพยภายใตใบทะเบียนอนุญาต
บริษัทบริหารสินทรัพย ฉบับที่ 006/2551 ซึ่งออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย กลาวคือ การรับ
ซื้ อ และรั บ โอนสิ น ทรั พ ย ด อ ยคุ ณ ภาพของสถาบั น การเงิ น รวมตลอดจนหลั ก ประกั น ของ
สินทรัพยนั้น เพื่อนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป และทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับ
กิจการที่กลาวมาขางตน ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 หรือ คิดเปนมูลคาเงินลงทุนเทากับ
28,601,281.96 บาท ตามวิธีการตกลงรวมกันระหวางผูซื้อและผูขาย
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2)

บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด ประกอบธุรกิจบริการรับแทนตัวแทนเรียกเก็บหนี้หรือรับชําระ
เงินเปนผลประโยชน และจัดการทรัพยสินใหบุคคลอื่น ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 หรือ
คิดเปนมูลคาเงินตามวิธีราคาทุนเทากับ 4,162,699 บาท

บริษัทรวม
1) บริษัท เอนี่เพย จํากัด ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนรับชําระคาสินคาและบริการผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเทอรเน็ต และทางอิเล็กทรอนิกส ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 20.00 หรือ
คิดเปนมูลคาเงินลงทุนเทากับ 1,800,000.00 บาท ตามวิธีการตกลงรวมกันระหวางผูซื้อและ
ผูขาย
มูลคาเงินลงทุนสุทธิในบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ทุนชําระแลว
%การถือหุน
ชื่อบริษัท
(บาท)
ของบริษัท
บริษัทยอย
50,000,000
99.99
1. บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด
2. บริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด
25,000,000
99.99
3. บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด
3,000,000
99.99
บริษัทรวม
บริษัท เอนี่เพย จํากัด
10,000,000
20.00
3.

ลํา
ดับ

1

2
3

มูลคาเงินลงทุน
(บาท)
20,960,034.56
3,575,226.77
4,162,699.00
1,667,689.00

ขอมูลรายชื่อกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนใหญ
3.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสรางกรรมการบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย
กรรมการ จํานวน 8 ทาน มีกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรม คณะกรรม
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาและ
การบริหาร การบริหาร
รายชื่อ
(ตําแหนง)
(ตําแหนง)
พิจารณา
ความเสี่ยง (ตําแหนง)
คาตอบแทน
(ตําแหนง)
(ตําแหนง)
ประธาน
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
นายสักกะพงษ บุญมี
กรรมการ
กรรมการบริษัท
บริหารความ
บริหาร
เสี่ยง
กรรมการ
นายชะฤทธิ์
พงศอนุตรี
กรรมการบริษัท
บริหาร
กรรมการ
นายจักรพันธุ
ปาจารย
กรรมการบริษัท
บริหาร
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ลํา
ดับ

4

รายชื่อ

นายธีรธัช

โปษยานนท

5

นายวีระพล

หรือตระกูล

6

นายพลาคม

ชัยกิตติศิลป

7

8

นางฐิติภรณ

นส.จารุวรรณ

ศิลปรัศมี

ไชยยนต

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาและ
(ตําแหนง)
(ตําแหนง)
พิจารณา
คาตอบแทน
(ตําแหนง)
ประธาน
ประธาน
กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ กรรมการ
และพิจารณา
ตรวจสอบ
คาตอบแทน
กรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการอิสระ
และพิจารณา
ตรวจสอบ
คาตอบแทน
กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรม
การบริหาร
ความเสี่ยง
(ตําแหนง)

คณะกรรม
การบริหาร
(ตําแหนง)

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการสรรหา
และพิจารณา
คาตอบแทน
กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการ
บริหาร

3.2

คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะผูบริหารระดับสูงของบริษัท ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 4 คน
ดังมีรายชื่อตอไปนี้
ลําดับ
รายชื่อ
ตําแหนง
1 นายสักกะพงษ
บุญมี
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2 นางสาวจารุวรรณ
ไชยยนต
กรรมการผูจ ัดการ และรักษาการผูอํานวยการฝายสนับสนุนการบริหาร
3 นางสาวนันทนชาอร วุฒิตระกูล
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
4 นายประยูร
ปลอดสุทธิ์
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
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3.3

ผูถือหุนใหญ
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก โดยนับรวมหุนของผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 ณ วันปดสมุด
ทะเบียนผูถือหุนครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดังนี้

ลําดับ
1

ชื่อ - สกุล

%

นายจักรพันธุ ปาจารย

114,500,000

18.39

ครอบครัวพงศอนุตรี

114,331,000

18.37

นายชะฤทธิ์ พงศอนุตรี

100,000,000

16.07

นางสาวดนิตา พงษอนุตรี

14,331,000

2.30

3

นางสวางจิต ถาวงศ

94,500,000

15.18

4

นายบัณฑิต โชติวิทยะกุล

35,860,659

5.76

5

นายภาณุมาศ วุฒิภกั ดี

28,612,500

4.60

6

นางอรพินทร ประกิตสุวรรณ

23,688,528

3.81

7

นายเชษฐพงศ ชัยคณารักษกูล

21,516,395

3.46

8

นางสาวสุภาวรรณ ธรรมสาโร

20,134,816

3.23

9

นายพิสิฐ บวรเศรษฐนันท

15,725,843

2.53

10

นายทานันทรัชช กิจศรีโอภาค

15,100,000

2.43

รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก

483,969,741

77.75

ผูถือหุนอื่นๆ

138,482,532

22.25

622,452,273

100.00

2

รวม

4.

จํานวนหุน

ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจายปนผลในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
4.1 ประวัติการเพิ่มทุนของบริษัทในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทุน อีกจํานวน 522,859,909.32 บาท
จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํ า นวน 174,286,636.44 บาท เป น ทุ น จดทะเบี ย นใหม จํ า นวน
697,146,545.76 บาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 1,867,356,819 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 0.28 บาท รวมทั้งสิ้น 522,859,909.32 บาท
4.2

ประวัติการจายเงินปนผล
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทไมมีการประกาศจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน เนื่องจากบริษัทมีผล
ขาดทุน บริษัทจึงยังคงไมเขาเกณฑในการตั้งสํารองตามที่กฎหมายกําหนด จึงทําใหบริษัทไมสามารถ
จัดสรรเงินกําไร เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลใหผูถือหุนได ทั้งนี้ นโยบายการ
จายเงินปนผลของบริษัท กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี
เงินไดและหักสํารองตามกฎหมายในแตละป (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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5.

ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทยอย
บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด (“VIC”)
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว: กอตั้งบริษัทดวยทุน 30 ลานบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 50 ลานบาท
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจถือหุนในบริษัทอื่น (holding company)
โดยมีวั ต ถุป ระสงคจ ะลงทุ น ในธุ รกิ จ บริห ารสิน ทรัพ ย การรั บ ซื้อ หรือ รับ โอน
สิ น ทรั พ ย ด อ ยคุ ณ ภาพ หนี้ สิ น หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งของบริ ษั ท บริ ห าร
สินทรัพย สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในและตางประเทศ และธุรกิจการ
ใหสินเชื่อ และสินเชื่อเชาซื้อ และรวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
โครงสรางการถือหุน:
ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563
ลําดับ
รายชื่อ
จํานวนหุน (หุน )
รอยละ
1
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน)
4,999,996
100
2
นายสุทธิพงษ ศรีสุนทรตระกูล
1
0
3
นายนิทัศน วัฒนกุล
1
0
4
นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน
1
0
5
นายวินเซ็นต หยวน ซัน ลี
1
0
รวมทั้งสิ้น
5,000,000
100
บริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด (“RAM”)
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว: 25 ลานบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุ ร กิ จ บริ ห ารสิ น ทรั พ ย ภ ายใต ใ บทะเบี ย นอนุ ญ าตบริ ษั ท บริ ห าร
สินทรัพย ฉบับที่ 006/2551 ซึ่งออกโดยธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2551 กลาวคือ การรับซื้อและรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของ
สถาบันการเงิน รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้น เพื่อนํามาบริหารหรือ
จําหนายจายโอนตอไป และทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับกิจการที่กลาวมา
ข า งต น ตามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง ธนาคารแห ง ประเทศไทย
กําหนด
โครงสรางการถือหุน:
ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563
ลําดับ
รายชื่อ
จํานวนหุน (หุน )
รอยละ
1
บริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด
2,499,997
100
2
นายวริก เรจินอลด นีล
1
0
3
นายสุทธิพงษ ศรีสุนทรตระกูล
1
0
4
นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน
1
0
รวมทั้งสิ้น
2,500,000
100

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

ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

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

จํานวนหุน (หุน )
29,998
1
1
30,000

รอยละ
100
0
0
100

บริษัทรวม
บริษัท เอนี่เพย จํากัด (“ANYPAY”)
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว: 10 ลานบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนรับชําระคาสินคาและบริการผาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเทอรเน็ต และทางอิเล็คทรอนิกส
โครงสรางการถือหุน:
ลําดับ
1
2
3

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563

รายชื่อ
นายธเนศพล ฤทธีภมร
นายทานันทรัชช กิจศรีโอภาค
บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด
รวมทั้งสิ้น

จํานวนหุน (หุน )
400,000
400,000
200,000
1,000,000

รอยละ
40
40
20
100
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สวนที่ 3 ขอมูลทางการเงิน
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
1.

งบการเงินรวม ป 2559 – 2561 และงวด 9 เดือนของป 2562
1.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
เงินลงทุนระยะยาวที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้
ดอยคุณภาพ - สุทธิ
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หน่วย:บาท

31 ธันวาคม 2559
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบแลว
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%
จํานวน
%

13,159,916
4,617,052
16,339,543

12.36
4.34
15.35

674,709
12,262,701
-

0.91
16.62
-

2,155,017
2,723,452
-

5.14
6.49
-

756,677
1,667,689
3,509,884
-

3.03
6.67
14.04
-

14,208,300
2,363,089
50,687,900

13.35
2.22
47.61

12,937,410

17.54

4,878,469

11.63

5,934,250

23.74

34,701,699

32.59

15,404,882
23,602,440

20.88
31.99

15,979,576
1,954,689

38.08
4.66

2,753,700
498,340

11.02
1.99

73,000
-

0.07
-

60,500
1,600,000

0.08
2.17

50,500
1,667,689

0.12
3.97

47,800
-

0.19
-

30 กันยายน 2562
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%
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สินทรัพย
เงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ
สวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

31 ธันวาคม 2559
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%
8,076,778
7.59
6,937,952
6.52
5,989,947
5.63
55,779,376
52.39
106,467,276

100.00

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบแลว
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%
จํานวน
10,867,628
14.73
8,816,916
8,152,268
11.05
7,744,258
1,149,068
1.56
866,993
60,836,786
82.46
37,080,621
73,774,196

100.00

41,959,090

%
21.01
18.46
2.07
88.37

100.00

30 กันยายน 2562
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%
7,266,885
29.07
7,588,461
30.35
909,793
3.64
19,064,979
76.26
24,999,229

100.00
หน่วย:บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

31 ธันวาคม 2559
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบแลว
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%
จํานวน
%

30 กันยายน 2562
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน สวนที่ครบกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
หนี้สินจากคดีความ

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5,727,778
-

5.38
-

4,532,945
8,296,945
12,351,000
480,736

6.14
11.25
16.74
0.65

4,769,890
30,693,501
508,478

11.37
73.15
1.21

3,525,739
36,924,711
530,331

14.10
147.70
2.12

-

-

15,998,421
-

21.69
-

14,137,149

33.69

-

-
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน

31 ธันวาคม 2559
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%
650,373
0.61
6,378,151
5.99

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบแลว
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%
จํานวน
%
41,660,047
56.47
50,109,018 119.42

30 กันยายน 2562
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%
40,980,781
163.93

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

656,733
9,936,256
10,592,989

0.62
9.33
9.95

2,165,407
110,217
2,275,624

2.94
0.15
3.08

1,656,928
239,672
1,896,600

3.95
0.57
4.52

1,256,404
341,436
1,597,840

5.03
1.37
6.39

รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน

16,971,140

15.94

43,935,671

59.55

52,005,618

123.94

42,578,621

170.32

ทุนเรือนหุน – หุนสามัญมูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนเรือนหุน – หุนสามัญมูลคาหุนละ 0.28 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
ขาดทุนสะสม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน (ขาดทุนสะสมเกินทุน)

174,286,636
(84,773,565)
(17,000)
89,496,136

163.70
(79.62)
(0.02)
84.06

174,286,636
(144,418,938)
(29,500)
29,838,525

236.24
(195.76)
(0.04)
40.45

174,286,636 415.37
(184,293,991) (439.22)
(39,500)
(0.09)
(10,046,528) (23.94)

174,286,636
(191,824,155)
(42,200)
(17,579,392)

697.17
(767.32)
(0.17)
(70.32)

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

106,467,276

100.00

73,774,196

100.00

24,999,229

100.00

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

41,959,090

100.00
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หน่วย:บาท

1.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบกําไรขาดทุน

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบแลว
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%
จํานวน
%

31 ธันวาคม 2559
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%

30 กันยายน 2562
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%

รายได
รายไดจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้
ดอยคุณภาพ
รายไดจากการบริการติดตามหนี้สิน

30,055,399

55.62

2,353,587

9.29

279,032

1.70

2,172

0.01

23,980,984

44.38

22,975,838

90.71

16,135,188

98.30

15,171,580

99.99

รวมรายได

54,036,383

100.00

25,329,425

100.00

16,414,220

100.00

15,173,752

100.00

ตนทุนการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้เงินใหกูยืมจาก
การซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ตนทุนการบริการติดตามหนี้สิน

(3,446,196)

(6.38)

(5,196,892)

(20.52)

(2,260,278)

(13.77)

(588,022)

(3.88)

(13,496,443)

(24.98)

(16,196,097)

(63.94)

(12,922,977)

(78.73)

(9,800,438)

(64.59)

รวมตนทุน

(16,942,639)

(31.35)

(21,392,989)

(84.46)

(15,183,255)

(92.50)

(10,388,460)

(68.46)

37,093,744

68.65

3,936,436

15.54

1,230,965

7.50

4,785,292

31.54

335,608

0.62

612,286

2.42

2,395,180

14.59

213,322

1.41

(64,065,031)

(118.56)

(27,987,133)

(110.49)

(18,615,027) (113.41)

(9,996,166)

(65.88)

(107.05)

(18,631,619) (113.51)

(151,388)

(1.00)

กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร
คาเผื่อการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อ
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน

-

(27,114,751)

-

-

ตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

-

(3,656,845)

คาใชจายจากการแพคดีภาษีอากร

-

(6,062,165)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2,889,000)

(17.60)

-

(14.44)

(2,064,577)

(12.58)

(517,456)

(23.93)

-

(3.41)

-

หน้า 30

งบกําไรขาดทุน
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวม
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

31 ธันวาคม 2559
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%
(26,635,679)

(49.29)

(26,635,679)

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบแลว
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%
จํานวน
%
(194,576)
(0.77)
(1,168,664)
(7.12)

(49.29)

(132,311)

(60,466,748)

(238.72)

(99,947)

(0.39)

(60,566,695)

(239.12)

30 กันยายน 2562
ตรวจสอบแลว
จํานวน
%
(1,863,768)
(12.28)

(0.81)

-

(39,875,053) (242.93)

(7,530,164)

(39,875,053) (242.93)

(49.63)

(7,530,164)

(49.63)

หน้า 31

หน่วย:บาท

1.3 งบกระแสเงินสดรวม
สําหรับงวดบัญชี
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปรายการปรับกระทบ
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายไดจากเงินใหสินเชื่อแกสินทรัพยดอยคุณภาพ
คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บันทึก (กลับรายการ) คาเผื่อสํารองหนี้สูญรายไดดอกเบี้ยคางรับจาก
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ขาดทุนจากการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กําไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพยดอยคุณภาพ
สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ตัดจําหนายสินทรัพย
ตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ
ประมาณการผลประโยชนพนักงาน
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินจากกิจกรรมดําเนินงาน

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม 2560

สําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

30 กันยายน 2561

30 กันยายน 2562

(26,635,679)

(60,466,748)

(39,875,053)

(37,090,840)

(7,530,164)

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

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

(279,032)
2,110,920
264,050
-

(80,328)
1,574,005
144,897
-

(2,172)
1,553,631
355,797
-

28,077,633

(1,934,034)

-

-

-

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

29,048,785
374,790
194,576

18,631,619
132,311
3,017,400
2,064,577
129,455
1,168,664

18,660,127
3,017,400
2,038,106
97,091
629,158

151,388
517,456
101,764
1,863,768

(22,759,659)

(33,042,151)

(12,635,089)

(11,010,384)

(2,988,532)
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สําหรับงวดบัญชี
งบกระแสเงินสด
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินจากคดีความ
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจาการรับชําระเงินใหกูยืม
เงินสดจายจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทรวม
เงินสดจายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิจากเงิน
สดที่ไดมา
เงินสดจายจากการซื้ออุปกรณ
เงินสดจายจากการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2559

31 ธันวาคม 2560

สําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

30 กันยายน 2561

30 กันยายน 2562

3,628,554
4,209,456
(2,363,089)
(156,284)

259,404
2,677,638
(1,196,582)
4,739,412

7,474,672
3,295,164
(574,694)
282,075

6,044,145
2,615,213
549,735
(774,694)

(1,303,888)
1,307,133
13,225,876
(42,800)

1,249,760
562,309
(16,518)
(15,645,471)

164,703
6,062,165
(20,335,411)

(3,527,055)
(1,861,272)
(7,546,199)

(4,686,433)
(1,861,272)
(9,123,690)

(919,704)
(14,137,149)
(4,859,064)

25,090,300
641,314
-

(1,600,000)

(200,000)

-

-

(28,313,393)

(4,052,207)

-

-

-

(8,094,077)
(3,263,983)

(688,806)
(1,496,783)

(188,608)
(2,745,040)

(165,338)
(2,700,040)

(3,600)
(200,000)
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สําหรับงวดบัญชี
งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
จายชําระเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
จายตนทุนทางการเงิน
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสดรายการที่ไมกระทบเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
การซื้ออุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน
การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยยังมิไดชําระเงิน

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2559
(13,939,839)

31 ธันวาคม 2560

สําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561

30 กันยายน 2561

30 กันยายน 2562

(7,837,796)

(3,133,648)

(2,865,378)

(203,600)

(29,585,310)
42,745,226
13,159,916

4,532,945
18,073,000
(5,722,000)
(1,001,369)
(194,576)
15,688,000
(12,485,207)
13,159,916
674,709

(4,532,945)
35,413,086
(17,070,585)
(480,737)
(1,168,664)
12,160,155
1,480,308
674,709
2,155,017

17,696,636
(4,532,945)
(358,012)
(629,158)
12,176,521
187,453
674,709
862,162

6,231,210
(378,671)
(2,188,215)
3,664,324
(1,398,340)
2,155,017
756,677

19,500
284,872
155,150

(12,500)
160,500
-

(10,000)
-

10,900
-

2,700
-
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หน่วย:ล้านบาท

1.4 อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราสวนทางการเงิน

ป 2559

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่
ป 2560
ป 2561
9 เดือนแรก
ของป 2561

9 เดือนแรก
ของป 2562

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง

(เทา)

5.72

0.31

0.10

0.13

0.14

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

(เทา)

3.16

0.31

0.10

0.13

0.14

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

(เทา)

(2.68)

(0.85)

(0.16)

(0.20)

(0.11)

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (สุทธิคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

(เทา)

3.73

2.72

2.15

1.88

4.87

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (สุทธิคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

(วัน)

98

134

170

194

75

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ

(เทา)

0.10

0.22

1.16

6.68

1.18

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้

(เทา)

2.36

2.31

1.98

1.84

2.36

ระยะเวลาชําระหนี้

(วัน)

155

158

185

198

154

สุทธิคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(วัน)

(57)

(24)

(15)

(4)

(79)

อัตรากําไรขั้นตน

(%)

69.27

15.54

7.50

1.17

31.54

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(%)

(49.29)

(238.72)

(242.93)

(303.78)

(49.63)

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร

(%)

58.74

33.63

18.92

24.60

64.53

อัตรากําไรสุทธิ

(%)

(49.29)

(239.12)

(242.93)

(303.78)

(49.63)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

(%)

(29.76)

(101.51)

(402.94)

(328.60)

54.52

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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อัตราสวนทางการเงิน

ป 2559

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่
ป 2560
ป 2561
9 เดือนแรก
ของป 2561

9 เดือนแรก
ของป 2562

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

(%)

(7.39)

(67.21)

(68.91)

(63.51)

(22.49)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

(%)

(12.66)

(345.08)

(210.79)

(195.59)

(35.78)

อัตราการหมุนของสินทรัพย

(เทา)

0.61

0.28

0.28

0.21

0.45

อัตราสวนเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน

(เทา)

0.19

0.41

(3.06)

(4.14)

(2.10)

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย

(เทา)

0

0

0

0

0

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)

(เทา)

(0.97)

0

0

0

0

อัตราการจายเงินปนผล

(เทา)

0

0

0

0

0

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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