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ประวัติบริษัท
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท เซอรคิทอีเลคโทรนิคส อินดัสตรีส
จํากัด (มหาชน) กอตั้งเมื่อป 2527 ดวยทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท โดยกลุมผูถือหุนเดิม ไดแก บริษัท เจทีเอส
จํ า กั ด และกลุ ม ครอบครั ว งานทวี และภู ค าสวรรค ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน า ยชิ้ น ส ว นอี เ ลคทรอนิ ค ส
ประเภทแผงวงจรไฟฟา บริษัทเริ่มการผลิตและสงออกในป 2528 ดวยกําลังการผลิต 30 ลานชิ้นตอป เพื่อสงออก
ขายตางประเทศ และไดรับการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ตอมาในป 2539 บริษัทไดนําหุน
ของบริษัทเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ศาลมีคําสั่งใหบริษัทฟนฟูกิจการ และแตงตั้งบริษัทเปนผูจัดทําและ
บริ ห ารแผน ป จ จุ บั น บริ ษั ท อยู ใ นกลุ ม บริ ษั ท จดทะเบี ย นแก ไ ขการดํ า เนิ น งานไม ไ ด ต ามข อ กํ า หนด (NonPerforming Group) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในเดือนมีนาคม 2558 กลุมผูลงทุนใหม ไดแก บริษัท สยามโฮลดิ้ง กรุป จํากัด มีสัดสวนถือหุนจํานวน
229 ลานหุน หรือรอยละ 47.81 และกลุมบุคคลอีก 41 ราย คิดเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 120 ลานบาท
โดยแบงเปนสัดสวนการถือหุน จํานวน 200 ลานหุน หรือรอยละ 41.7 ตามลําดับ รวมจํานวนหุนของกลุม
ผูลงทุนใหมทั้งสิ้น จํานวน 429 ลานหุน หรือรอยละ 89.56 ไดพิจารณาแนวทางการดําเนินการของบริษัท
ในอนาคตเพื่อใหบริษัทมีธุรกิจหลักที่สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง มีรายไดเชิงพาณิชยที่เติบโตได
อยางมั่นคง
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการหยุดดําเนินกิจการ และ
พิจารณาเขาลงทุนในธุรกิจใหมที่สามารถสรางเสถียรภาพใหกับบริษัท เพื่อปองกันการถูกเพิกถอนออกจาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายตอทั้งผูถือหุนและบริษัท โดยไดรับสัตยาบัน
ในการหยุดดําเนินกิจการและจําหนายทรัพยสินที่ไมจําเปนตอการดําเนินกิจการของบริษัทตามมติการประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 แลว
ทั้งนี้ บริษัทไดใหความสนใจในธุรกิจบริหารหนี้และบริการติดตามหนี้สิน โดยเขาเจรจากับตัวแทนจาก
กลุมบริษัท พีบีแอล แมเนจเมนท จํากัด (“PBM”) และ บริษัท ไว โฮลดิ้ง (888) จํากัด (“WIH”) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจบริหารหนี้เชาซื้อรถยนตที่ประมูลมาจากสถาบันการเงิน และบริการติดตามหนี้สินใหแกลูกคาสถาบัน
ชั้นนําหลายแหง โดย PBM และ WIH มีบุคคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการบริหารหนี้และการใหบริการ
ติดตามหนี้สินมาเปนเวลานาน
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ศาลมีคําสั่งใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัท
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วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 มีมติใหเขาซื้อเงินลงทุนในพอรต
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ ประเภทสินเชื่อเชาซื้อรถยนตจาก PBM และ WIH โดยออกหุนเพิ่มทุนใหแกกลุมผูจองซื้อ
ซึ่งประกอบดวย ผูถือหุน และผูบริหารหลักของผูขายซึ่งมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในธุรกิจ
บริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินมาเปนเวลานาน เพื่อเขาเปนพันธมิตรในการลงทุนและรวม
บริหารธุรกิจของบริษัท จํานวน 143.44 ลานหุน คิดเปนรอยละ 23.04 และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของบริษัท
เพื่อรองรับการเขาลงทุนในธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ และบริการติดตามหนี้รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การประกอบธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้ และเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท เซอรคิท
อีเลคโทรนิคส อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) เปน “บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” โดยมีชื่อเปน
ภาษาอังกฤษวา “Venture Incorporation Public Company Limited” และใหเปลี่ยนแปลงชื่อยอหลักทรัพย
จากเดิม “CIRKIT” เปน “VI” พรอมทั้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานของบริษัทเปน เลขที่ 83 ซอยจัดสรร
แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ดําเนินการทางธุรกรรมโอนพอรตลูกหนี้ดอยคุณภาพ ประเภทสินเชื่อ
เชาซื้อรถยนตจาก PBM และ WIH มาเปนของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ผูบริหารหลักของ PBM ไดเขารวมเปนผูถือหุนในบริษัท และบริษัทยังไดวาจาง
ผูบริหาร และพนักงานของ PBM ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตาม
หนี้สินเพื่อดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินตอไป
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัทไดจัดตั้งบริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด (“VIC”) โดยมีทุนจดทะเบียน
ที่ชําระแลว 30 ลานบาท เปนบริษัทยอยเพื่อลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย และธุรกิจดานการเงิน โดยเมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 VIC ไดเขาซื้อหุนใน บริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด (“RAM”) คิดเปนรอยละ
100 ของหุนทั้งหมด โดย RAM สามารถประกอบธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพยภายใตใบทะเบียนอนุญาตซึ่งออก
โดยธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
เดือนกุมภาพันธ 2559 VIC ไดเขาซื้อหุนในบริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด (“RAM”) คิดเปนรอยละ
100 ของหุนทั้งหมด
เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2559 กลุมบริษัท ไดเขาประมูลซื้อหนี้และชนะการประมูลรวม 4 พอรตหนี้
ในนาม RAM ทั้งหมด ประกอบดวย หนี้เชาซื้อรถยนต หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ทําใหกลุมบริษัทมีหนี้
ดอยคุณภาพเพื่อมาบริหารจัดการเพิ่มขึ้น
เดือนสิงหาคม 2559 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานใหม เปนเลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26
ถนนรั ชดาภิ เษก แขวงสามเสนนอก เขตห ว ยขวาง กรุ งเทพมหานคร และมีก ารลงทุ นในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบบริหารองคกรใหม เพื่อใหการทํางานไดมาตรฐานระดับสากล เกิดประสิทธิภาพ มีการ
จัดการที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลและเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคารวมถึงสถาบันการเงินที่เชิญบริษัทเขา
รวมประมูลหนี้ดอยคุณภาพ
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 VIC ไดเขาซื้อหุนใน บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด (“SAP”) คิดเปน
รอยละ 100 ของหุนทั้งหมด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการรับแทนตัวแทนเรียกเก็บหนี้ใหบุคคลอื่น โดย SAP มีสัญญา
รับจางติดตามหนี้ใหแกองคกรอื่น 1 สัญญา
ในเดือนมีนาคม 2560 กลุมผูถือหุนรายใหญเดิมคือบริษัท สยามโฮลดิ้ง กรุป จํากัด โดยนายศาวิณ
เลาเศรษฐกุล และ MR. VINCENT YUAN SUN LEE ไดขายหุนใหแกกลุมผูลงทุนใหม ปจจุบันผูถือหุนรายใหญ
กลุมใหม ไดแก นายจักรพันธุ ปาจารย และ นางสวางจิต ถาวงศ มีสัดสวนการถือหุนรวมกัน จํานวน 209 ลานหุน
คิดเปนรอยละ 33.58
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 VIC ไดเขาซื้อหุนของบริษัท เอนี่เพย จํากัด (“ANYPAY”) คิดเปนรอยละ
20 ของหุ น ทั้ ง หมด ซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ เป น ตั ว แทนรั บ ชํ า ระค า สิ น ค า และบริ ก ารผ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อินเทอรเน็ต และทางอิเล็คทรอนิกส
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 บริษัทไดซื้อหุนเพิ่มทุนใน VIC อีกจํานวน 20 ลานบาท ทําให VIC
มีทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น 50 ลานบาท เพื่อเปนการขยายการลงทุนในธุรกิจการใหบริการสินเชื่อรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล และธุรกิจการใหบริการสินเชื่ออื่น ๆ ตามวัตถุประสงคของบริษัท
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สรุปขอมูลสําคัญทางการเงิน
สรุปขอมูลทางการเงิน/งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่น
ื - สุทธิ

2560
(ปรับปรุงใหม)

2559

ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพที่ถึงกําหนดชําระ
เงินลงทุนระยะยาวที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

2,155,017
2,723,452
-

674,709
12,262,701
-

13,159,916
4,617,052
16,339,543
14,208,300
2,363,089

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

4,878,469

12,937,410

50,687,900

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ - สุทธิ
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทยอย-สุทธิ
สวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

15,979,576
1,954,689
50,500
1,667,689
8,816,916
7,744,258
866,993

15,404,882
23,602,440
60,500
1,600,000
10,867,628
8,152,268
1,149,068

34,701,699
73,000
8,076,778
6,937,952
5,989,947

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

37,080,621

60,836,786

55,779,376

รวมสินทรัพย

41,959,090

73,774,196

106,467,276

4,769,890
30,693,501
508,478
14,137,149
50,109,018

4,532,945
8,296,945
12,351,000
480,736
15,998,421
41,660,047

5,727,778
650,373
6,378,151

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

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

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

52,005,618

43,935,671

16,971,140

174,286,636
(184,293,991)
(39,500)
(10,046,528)

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

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

41,959,090

73,774,196

106,467,276

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข องกัน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
หนี้สินจากคดีความ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน – หุนสามัญมูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนเรือนหุน – หุนสามัญมูลคาหุนละ 0.28 บาท
สวนเกินมูลคาหุน
ขาดทุนสะสม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน (ขาดทุนสะสมเกินทุน)
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 5

งบกําไรขาดทุน
รายได
รายไดจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
รายไดจากการบริการติดตามหนี้สิน
รวมรายได
ตนทุนการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ตนทุนการบริการติดตามหนี้สิน
รวมตนทุน
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร
คาเผื่อการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
คาใชจา ยจากการแพคดีภาษีอากร
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้ นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหมเข าไปไวในกําไรหรือขาดทุนใน
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงในมูลคาของเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเข าไปไวในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลังการวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

หนา 6

รายงานประจําป 2561

2561

2560
(ปรับปรุงใหม)

2559

279,032
16,135,188
16,414,220
(2,260,278)
(12,922,977)
(15,183,255)
1,230,965
2,395,180
(18,615,027)
(18,631,619)
(2,889,000)
(2,064,577)
(1,168,664)
(132,311)
(39,875,053)
(39,875,053)

2,353,587
22,975,838
25,329,425
(5,196,892)
(16,196,097)
(21,392,989)
3,936,436
612,286
(27,987,133)
(27,114,751)
(3,656,845)
(6,062,165)
(194,576)
(60,466,748)
(99,947)
(60,566,695)

30,055,399
23,980,984
54,036,383
(3,446,196)
(13,496,443)
(16,942,639)
37,093,744
335,608
(64,065,031)
(26,635,679)
(26,635,679)

(39,875,053)
(39,875,053)

(60,566,679)
(16)
(60,566,695)

(26,635,674)
(5)
(26,635,679)

(0.064)
622,452,273

(0.097)
622,452,273

(0.043)
622,452,273

(39,875,053)

(60,566,695)

(26,635,679)

(10,000)

(12,500)

19,500

-

921,306

-

(10,000)
(39,885,053)

908,806
(59,657,889)

19,500
(26,616,179)

(39,885,053)
(39,885,053)

(59,657,873)
(16)
(59,657,889)

(26,616,174)
(5)
(26,616,179)

2561

งบกระแสเงินสด

2560

2559

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปรายการปรับกระทบ

(39,875,053)

(60,466,748)

(26,635,679)

รายไดจากเงินใหสินเชื่อแกสินทรัพยดอยคุณภาพ

(279,032)

(2,353,587)

(30,055,399)

คาเสื่อมราคา
คาตัดจําหนาย

2,110,920
264,050

1,500,116
343,729

286,882
56,368

-

250,222

-

-

(1,934,034)

28,077,633

18,631,619

29,048,785

5,046,387

กําไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพยดอยคุณภาพ

-

-

(134,836)

สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ตัดจําหนายสินทรัพย

132,311
3,017,400

-

-

ตัดจําหนายภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

2,064,577

-

-

-

-

30,396

129,455
1,168,664

374,790
194,576

568,589
-

(12,635,089)

(33,042,151)

(22,759,659)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

7,474,672

259,404

3,628,554

ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ

3,295,164

2,677,638

4,209,456

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

(574,694)
-

(1,196,582)
-

(2,363,089)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

282,075

4,739,412

(156,284)

(3,527,055)

164,703

1,249,760

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

-

562,309

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

-

-

(16,518)

(1,861,272)
(7,546,199)

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

(15,645,471)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บันทึก (กลับรายการ) คาเผื่อสํารองหนี้สูญรายไดดอกเบี้ยคางรับจาก
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ขาดทุนจากการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ

ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายอุปกรณ
ประมาณการผลประโยชนพนักงาน
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินจากกิจกรรมดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หนี้สินจากคดีความ
เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 7

งบกระแสเงินสด

2561

2560

2559

(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจาการรับชําระเงินใหกูยืม

-

-

25,090,300

เงินสดจายจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ

-

-

641,314

(200,000)

(1,600,000)

-

-

(4,052,207)

(28,313,393)

(188,608)

(688,806)

(8,094,077)

เงินสดจายจากการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

(2,745,040)

(1,496,783)

(3,263,983)

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน

(3,133,648)

(7,837,796)

(13,939,839)

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น

(4,532,945)

4,532,945

-

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข องกัน

35,413,086

18,073,000

-

(17,070,585)

(5,722,000)

-

(480,737)

(1,001,369)

-

จายตนทุนทางการเงิน

(1,168,664)

(194,576)

-

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

12,160,155

15,688,000

-

1,480,308

(12,485,207)

(29,585,310)

674,709

13,159,916

42,745,226

2,155,017

674,709

13,159,916

(10,000)

(12,500)

19,500

การซื้ออุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน

-

160,500

284,872

การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยยังมิไดชําระเงิน

-

-

155,150

เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทรวม
เงินสดจายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิจากเงินสดที่ไดมา
เงินสดจายจากการซื้ออุปกรณ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข องกัน
จายชําระเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้ น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสดรายการที่ไมกระทบเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย

หนา 8

รายงานประจําป 2561

อัตราสวนทางการเงิน

2561

2560

2559

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง

(เทา)

0.10

0.31

5.72

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว

(เทา)

0.10

0.31

3.16

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด

(เทา)

(0.16)

(0.85)

(2.68)

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (สุทธิคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

(เทา)

2.15

2.72

3.73

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (สุทธิคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

(วัน)

170

134

98

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ

(เทา)

1.16

0.22

0.10

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้

(เทา)

1.98

2.31

2.36

ระยะเวลาชําระหนี้

(วัน)

185

158

155

สุทธิคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(วัน)

(15)

(24)

(57)

อัตรากําไรขั้ นตน

(%)

7.50

15.54

69.27

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(%)

(242.93)

(238.72)

(49.29)

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร

(%)

18.92

33.63

58.74

อัตรากําไรสุทธิ

(%)

(242.93)

(239.12)

(49.29)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน

(%)

(402.94)

(101.51)

(29.76)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย

(%)

(68.91)

(67.21)

(7.39)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร

(%)

(210.79)

(345.08)

(12.66)

อัตราการหมุนของสินทรัพย

(เทา)

0.28

0.28

0.61

อัตราสวนเงินกูยืมตอสวนของผูถือหุน

(เทา)

(3.06)

0.41

0.19

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย

(เทา)

0

0

0

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)

(เทา)

0

0

(0.97)

อัตราการจายเงินปนผล

(เทา)

0

0

0

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการ
ป 2561 ที่ ผ า นมา ที ม ผู บ ริ ห ารชุ ด ใหม ที่ มี ค วามถนั ด ด า นการตลาด มี ป ระสบการณ ด า นการบริ ห ารหนี้
ดอยคุณภาพ และเชี่ยวชาญในงานบริการติดตามทวงถามหนี้ ไดระดมสมองเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา
จุดออน จุดแข็ง เพื่อที่จะแกไขสถานการณใหบริษัทกลับมาเปนปกติ ไดมีการวางแผน วิเคราะห จัดลําดับ
เพื่อจัดการในสิ่งที่จําเปนและเรงดวน อาทิ เชน การปรับโครงสรางองคกร เพื่อลดการซ้ําซอนและเทอะทะ
ซึ่งทําใหพนักงานทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดคาใชจายที่ไมกอใหเกิดรายได วิเคราะหความถนัด
หาศักยภาพขององคกร เพื่อที่จะปรับ ลด ยกเลิกงานที่ไมถนัด หรือมีผลตอบแทนไมเหมาะสม อีกทั้งไดมุงเนน
ติ ด ต อ นํ า เสนองานให แ ก ลู ก ค า กลุ ม ใหม มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นสั ด ส ว นการจ า ยเงิ น เดื อ นและค า คอมมิ ช ชั่ น
ใหเปนสากล รวมถึงไดจัดการประชุมเพื่อสรางขวัญ กําลังใจ และปรับทัศนคติภายในองคกรใหมีเปาหมาย
รวมกัน เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคบริษัท เปนตน สิ่งเหลานี้คือสวนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนขนานใหญ
สงผลใหไตรมาส 3 ของป 2561 บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น และในไตรมาส 4 ก็เริ่มสงสัญญาณในทิศทาง
ที่เปนบวกชัดเจนขึ้นตามลําดับ
จากการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ในปที่ผานมา ทั้งเรื่องการลดคาใชจาย การหารายไดเพิ่มสรางประสิทธิผล
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ได ส ร า งวั ฒ นธรรมการมี ส ว นร ว มในองค ก ร ประกอบกั บ ภาวะเศรษฐกิ จ
ที่เริ่มจะเอื้ออํานวย ทําใหบริษัทมั่นใจวาในป 2562 นี้ ผลประกอบการของบริษัทจะดีขึ้นตามลําดับ อีกทั้งบริษัท
ยังมีแผนที่จะศึกษาหาผลิตภัณฑใหม ๆ ที่ตอบสนองกับความตองการของตลาดเพิ่มขึ้นอีกดวย
สุ ด ท า ยนี้ ใ นนามตั ว แทนคณะกรรมการบริ ษั ท ขอขอบพระคุ ณ ท า นผู ถื อ หุ น ลู ก ค า พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
ฝายบริหาร และพนักงานทุกทานที่มีสวนรวมในการสนับสนุนและเชื่อมั่นในทีมคณะกรรมการ พวกเราขอให
คํามั่นที่จะดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารดวยความซื่อสัตย มุงมั่นทุมเทอยางมืออาชีพ มีความ
รับผิดชอบตอสังคม และปกปองรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เพื่อใหบริษัทเติบโตอยางมี
เสถียรภาพและยั่งยืน

นายสักกะพงษ บุญมี
รองประธานคณะกรรมการบริษัท/
ประธานเจาหนาที่บริหาร
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รายงานประจําป 2561

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน โดยมีนายธีรธัช โปษยานนท
เป น ประธานกรรมการตรวจสอบ นายวี ร ะพล หรื อ ตระกู ล และนายพลาคม ชั ย กิ ต ติ ศิ ล ป เป น กรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ ง ทุ ก ท า นมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย โดยได
ปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ดวยความรู ความสามารถ ประกอบกับความ
รอบคอบและมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ
ในรอบป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น จํานวน 5 ครั้ง เปนการประชุมที่ผูบริหาร
ที่เกี่ยวของ ผูสอบบัญชี และผูรักษาการหัวหนางานตรวจสอบภายใน ใหขอมูลแกที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบไดชวยสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบได
เปนผลสําเร็จ พรอมทั้ง ติดตาม และสนับสนุนใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผลการปฏิบัติงาน และการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
1. รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินไตรมาส และงบการเงินประจําป
2561 โดยไดรวมประชุมเพื่อสอบถามและรับฟงคําชี้แจงจากผูสอบบัญชี และผูบริหารที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจ
วากระบวนการจัดทํางบการเงินของบริษัท และการเปดเผยขอมูลที่สําคัญมีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได
สอดคลองกับกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวของ และจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ไดเสนอใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท โดยใหมีการรายงานของฝายตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี และนําเสนอให
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทาน เพื่อใหมั่นใจวาการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ
ในการปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
3. การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอใหมีการ
ตรวจสอบภายในเพื่อประเมินความมีประสิทธิผลของหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยไดพิจารณาถึงแผนการ
ตรวจสอบภายในประจํ า ป ข อ มู ล จากรายงานผลการตรวจสอบ การติ ด ตามผล การแก ไ ขตามรายงาน
การตรวจสอบในประเด็ นที่ สํ า คั ญ เพื่ อ ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบจะให คํ า แนะนํ า ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
การปฏิบัติงานตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้ง ประเมินผลงานประจําป ของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน
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4. การกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไป
ตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
5. รายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดสอบทานและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนของ
บริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาว า การทํ า รายการมี ค วามสมเหตุ ส มผลตามเงื่ อ นไขที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ กํ า หนดไว
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสีย
6. การพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกัน
พิจารณาคัดเลือก โดยไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว
เห็ น ควรเสนอแต ง ตั้ ง ให “นายชั ย ยุ ท ธ อั ง ศุ วิ ท ยา ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต เลขที่ 3885 หรื อ
นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกําเนิด ผูสอบบัญชีรับ
อนุ ญ าต เลขที่ 5007 หรื อ นางสาวจารุ ณี น ว มแม ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต เลขที่ 5596” ของ สํ า นั ก งาน
เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2561 รวมทั้ง การพิจารณาเสนอคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชี ประจําป 2561 และใหนาํ เสนอตอคณะกรรมการบริษัท
โดยสรุปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนตามที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวา บริษัทมีการรายงานขอมูลทางการเงิน
ซึ่งไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอ และการดําเนินงานอยางถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพียงพอ รวมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปรงใสในการดําเนินงาน ตรวจสอบได และรักษาผลประโยชน ของผูมีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย

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

นายวีระพล

หรือตระกูล

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3.

นางฐิติภรณ

ศิลปรัศมี

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

4.

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

เลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีหนาที่ และความรับผิดชอบตามขอบังคับของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งเกี่ยวของกับนโยบายทรัพยากรบุคคล การสรรหากรรมการ นโยบายการกําหนดอัตรา
คาตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร รวมถึงผูบริหารระดับสูงตําแหนงอื่น ๆ ตาม
โครงสรางบริษัท รวมทั้ง ใหคําชี้แจงเกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงตอที่ประชุมผูถือหุน
ในเรื่ อ งการสรรหากรรมการบริ ษัท และผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง นั้ น คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนได
ดําเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด
โดยคํานึงถึงสัดสวน จํานวนและองคประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในดานตาง ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนด
กฎหมายเบื้องตน ขอบังคับของบริษัท และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องการกําหนดอัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง ตามที่ปรากฏรายละเอียดใน
รายงานประจําป เกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เห็นวา เหมาะสมสอดคล องกับหนา ที่และความรับ ผิดชอบ รวมทั้ง เปนไปตามหลักเกณฑข องบริษัทและคํา นึง ถึง
ผลประกอบการ สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจ

นายธีรธัช โปษยานนท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 13

คณะกรรมการบริษัท

นายสักกะพงษ บุญมี
รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจาหนาที่บริหาร

นายธีรธัช โปษยานนท
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชะฤทธิ์ พงศอนุตรี
กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร

หนา 14

นายวีระพล หรือตระกูล
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจักรพันธุ ปาจารย
กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร
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นางฐิติภรณ ศิลปรัศมี
กรรมการบริษัท/
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

นายพลาคม ชัยกิตติศิลป
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวจารุวรรณ ไชยยนต
กรรมการบริษัท/
กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผูจัดการ

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

ชนิดของหุน
ทุนจดทะเบียน
มูลคาที่ตราไวตอหุน
ทุนจดทะเบียนชําระแลว

ดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินใหกับลูกคา
สถาบันรวมถึงลงทุนในบริษัทยอย
บมจ. 0107538000428 (เดิมเลขที่ บมจ. 565)
เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท: 0-2541-4145-46 โทรสาร: 0-2541-4147-48
Home Page: www.ventureinc.co.th
หุนสามัญ
187,698,636.44 บาท
0.28 บาท
174,286,636.44 บาท (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562)

บริษัทยอย
บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด (“VIC”)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจถือหุนในบริษัทอื่น (holding company) โดยมีวัตถุประสงค
จะลงทุ น ในธุ ร กิ จ บริ ห ารสิ น ทรั พ ย การรั บ ซื้ อ หรื อ รั บ โอนสิ น ทรั พ ย ด อ ย
คุ ณ ภาพ หนี้ สิ น หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งของบริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย
สถาบั น การเงิ น หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ทั้ ง ในและต า งประเทศ และธุ ร กิ จ
การใหสินเชื่อ และสินเชื่อเชาซื้อ และรวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
0105559004617
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท: 0-2541-4149
ชนิดของหุน
หุนสามัญ
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
มูลคาที่ตราไวตอหุน
10 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
50,000,000 บาท (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562)
สัดสวนการถือหุนของบริษัท 99.99%

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 15

บริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด (“RAM”)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพยภายใตใบทะเบียนอนุญาตบริษัทบริหาร
สินทรัพย ฉบับที่ 006/2551 ซึ่งออกโดยธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2551 ไดแก การรับซื้อและรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ
ของสถาบันการเงิน รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้น เพื่อนํามา
บริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป และทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับ
กิจการที่กลาวมาขางตน ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคาร
แหงประเทศไทยกําหนด
เลขทะเบียนบริษัท
0105551101044
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท: 0-2541-4141-42 โทรสาร: 0-2541-4140
ชนิดของหุน
หุนสามัญ
ทุนจดทะเบียน
2,500,000 บาท
มูลคาที่ตราไวตอหุน
10 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
25,000,000 บาท (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562)
สัดสวนการถือหุนของบริษัท 99.99%
บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด (“SAP”)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจบริการรับแทนตัวแทนเรียกเก็บหนี้หรือรับชําระเงิน
เปนผลประโยชน และจัดการทรัพยสินใหบุคคลอื่น
เลขทะเบียนบริษัท
0105555100417
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท: 0-2541-4145-46 โทรสาร: 0-2541-4147-48
ชนิดของหุน
หุนสามัญ
ทุนจดทะเบียน
30,000 บาท
มูลคาที่ตราไวตอหุน
100 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
3,000,000 บาท (ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2562)
สัดสวนการถือหุนของบริษัท 99.99%

หนา 16
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บริษัท เอนี่เพย จํากัด (“ANYPAY”)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุ ร กิ จ เป น ตั ว แทนรั บ ชํ า ระค า สิ น ค า และบริ ก ารผ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเทอรเน็ต และทางอิเล็คทรอนิกส
เลขทะเบียนบริษัท
0105559154309
ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขที่ 53/43 ซอยลาดพราว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ชนิดของหุน
หุนสามัญ
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
มูลคาที่ตราไวตอหุน
10 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแลว
10,000,000 บาท (ณ วันที่ 8 มกราคม 2562)
สัดสวนการถือหุนของบริษัท 20.00%
ขอมูลบุคคลอางอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย

ผูสอบบัญชี

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท: 0-2009-9000 โทรสาร: 0-2359-1259
SET Contact center: 0 2009-9999
Home Page: http://www.set.or.th/tsd
นายชัยยุทธ
อังศุวิทยา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3885 และ/หรือ
นางณัฐสรัคร
สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 และ/หรือ
นางสาวดรณี
สมกําเนิด
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5007 และ/หรือ
นางสาวจารุณี นวมแม
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5596
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท
491/27 อาคารสีลมพลาซา ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท
: 0-2234-1676, 0-2234-1678

โทรสาร

: 0-2286-5050

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 17

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย ในการดําเนินงาน
บริ ษั ทมี วิ สั ย ทั ศน พั น ธกิ จ และ เป า หมาย ในการดํ าเนิ นธุ ร กิ จ บริ ห ารหนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพและบริ ก าร
ติดตามหนี้สิน ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนผูนําในธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้สิน และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ ดวยการดําเนินงานแบบ
มืออาชีพ และมีจริยธรรม”
ภารกิจ (Mission)
“มุงเนนการบริหารหนี้ดอ ยคุณภาพที่เปนเลิศ โดยการใหบริการดีเยี่ยมเพื่อชวยเหลือและปรับปรุง
สถานะ ของหนี้ดอยคุณภาพใหมีสถานะเปนปกติ และมุงเนนสรางความสัมพันธและดําเนินงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม ทั้งตอผูถือหุน คูคา ลูกคา คูแขง พนักงานและสังคม”
เปาหมาย (Target)
บริษัท มีเปาหมายตามแตละประเภทธุรกิจ ดังนี้
ธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้
 รักษาฐานลูกคาและยอดหนี้ติดตามในปจจุบันและนําเสนอบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้
บริษัทจะมุงขยายฐานลูกคากลุมใหมที่เปนองคกรและสถาบันการเงิน
 มุงเนนคุณภาพการใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพภายใตเปาหมาย
ที่จะทําใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด และตองไมมีขอรองเรียนคุณภาพการใหบริการจากลูกคา
 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในธุรกิจ โดยมีเปาหมายเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการติดตามเรงรัดหนี้สิน และสามารถนําเสนอขอมูลเชิงวิเคราะหใหกับลูกคา
ธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
 บริษัทดําเนินนโยบายขยายพอรตหนี้ดอยคุณภาพอยางระมัดระวัง (conservative)
 เรงเจรากับลูกหนี้เพื่อเปลี่ยนหนี้ดอยคุณภาพในพอรตเปนเงินสด
 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาฐานขอมูล ระบบติดตามหนี้ และการประเมิน
ผลงานการติดตามหนี้อยางอยางมีประสิทธิภาพ

หนา 18
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
 บริษัท เซอรคิทอีเลคโทรนิคสอินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิคส
ประเภทแผงวงจรไฟฟา (Integrated Circuit หรือ IC) เพื่อการสงออก
 บริษัทเริ่มเปดดําเนินการเมื่อป 2527 ดวยทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท และทําการผลิตในป 2528
ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ดวยกําลังการผลิตเริ่มแรก 30 ลานชิ้นตอป โดยไดรับการสงเสริม
การลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
 ในป 2538 เสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 12.5 ลานหุน แกประชาชนทั่วไป
 ในป 2539 บริษัทไดนําหุนของบริษัทเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทําให
สัดสวนการถือหุน ของกลุมผูบริหารกลุมเดิม (คือบริษัท เจทีเอส จํากัด, กลุมตระกูลงานทวี และภูคาสวรรค)
เปลี่ยนแปลงจากเดิมรอยละ 86.45 เปนรอยละ 24.85 และไดเริ่มกอสรางโรงงานแหงใหมที่สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ในป 2540 เริ่ ม ย า ยฐานการผลิ ต มาผลิ ต ณ โรงงานแห ง ใหม สวนอุ ต สาหกรรมโรจนะ
จ.พระนครศรีอยุธยา
 ในป 2544 บริษัทไดผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO14000 จาก TEI (THAILAND
ENVIRONMENT INSTITUE)
 ในป 2546 บริษัทไดผานการรับรองมาตรฐานสากล ISO/TS16949 ในเดือนตุลาคม 2546 จาก BVQI
 ในป 2547 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนชําระแลวเปน 500,096,370 บาท เนื่องจากการใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
 ในป 2548 บริษัทอยูระหวางทําแผนฟนฟูกิจการ ภายใตคําสั่งใหฟนฟูกิจการของศาลลมละลายกลาง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งใหบริษัทเปนผูจัดทําและบริหารแผนฟนฟูกิจการ
 21 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมเจาหนี้ไดมีมติเห็นชอบตามแผนฟนฟูกิจการ ตามที่ผูบริหารแผนเสนอ
และศาลลมละลายกลางเห็นชอบดวยแผนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2549
 22 กันยายน 2552 บริษัทไดรับเกียรติบัตรดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR DIW) จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม
 30 กันยายน 2553 ยื่นขอแกไขแผนฟนฟูกิจการ โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจาหนี้แลว
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ซึ่งศาลลมละลายกลางไดใหความเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการฉบับแกไข
แลวเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554
 16 มิถุนายน 2554 ไดจดทะเบียนยายที่ตั้งสํานักงานใหญ จากเดิมเลขที่ 5 สุขุมวิท 3 ซอยนานาเหนือ
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เปลี่ยนเปนที่โรงงานเลขที่ 45 หมู 12
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
 25 ตุลาคม 2554 ศาลลมละลายกลางเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการดําเนินการตามแผนฟนฟู
ออกไปอีก 1 ป จากวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เปนวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 19

 24 สิงหาคม 2555 บริษัทไดยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามแผนฟนฟูออกไปอีก 1 ป
อันเนื่องจากเหตุวิกฤติอุทกภัย โดยเจาหนี้ไดลงมติอนุมัติแผนฟนฟูกิจการ ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556 และ
ศาลเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556
 18 ตุลาคม 2555 บริษัทไดรับการแจงมติเลขที่ อก 0907/026518 ตามคําขอรับการสงเสริม
เลขที่ 1173/2555 ยื่นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555 สํานักงานโดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนไดพิจารณาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 มีมติอนุมัติใหการสงเสริม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม
พ.ศ. 2556 บริษัทไดรับบัตรสงเสริมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เลขที่ 2118(1)/2556 ตั้งแตวันที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนวันที่คณะกรรมการอนุมัติใหการสงเสริม
 1 พฤศจิกายน 2556 บริษัทไดยื่นคํารองขอขยายเวลาการปฏิบัติตามแผนฟนฟูไปจนถึงวันที่
24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ศาลลมละลายกลางเห็นชอบดวยแผนฟนฟูเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557
 25 กุมภาพันธ 2557 และวันที่ 2 เมษายน 2557 บริษัทไดยื่นแกไขเพิ่มเติมในสวนของการหา
ผูรวมทุน การซื้อคืนทรัพยสินหลักที่ไดโอนชําระหนี้ใหแกเจาหนี้ เงื่อนไขการชําระหนี้ที่ไมสอดคลองกับวิธีปฏิบัติ
ในการชําระหนี้ของลูกหนี้ เพื่อใหการฟนฟูกิจการของลูกหนี้สําเร็จลุลวงไปได เจาพนักงานพิทักษทรัพยจึงได
กําหนดนัดประชุมเจาหนี้ เพื่อพิจารณายอมรับขอเสนอขอแกไขแผนเพิ่มเติมของผูบริหารแผนในวันที่
10 เมษายน พ.ศ. 2557 ศาลมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 22 สิงหาคม 2557 บริษัทไดยื่นคําขอขอเสนอแกไขแผนฟนฟูระยะเวลาการชําระหนี้และขอขยาย
เวลาการปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เจาหนี้เห็นชอบแกไขแผนในวันที่
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ศาลฯมีคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกิจการเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558
 1 ธันวาคม 2557 บริษัทไดลงนามสัญญาการเขาลงทุน ระหวาง บริษัท สยามโฮลดิ้ง กรุป จํากัด
(“กลุมผูลงทุนใหม”) กับบริษัท
 9 กุมภาพันธ 2558 บริษัท สยามโฮลดิ้ง กรุป จํากัด และผูถือหุนของบริษัทเปาหมายไดลงนาม
ในบันทึกขอตกลงและความเขาใจเรื่องการนําธุรกิจของบริษัทเปาหมายเขาสูการพิจารณาของบริษัท
 5 มีนาคม 2558 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวเปลี่ยนแปลง
หนังสือบริคณหสนธิ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย โดยลดมูลคาที่ตราไวจากมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท
ตามแผนฟนฟูกิจการฉบับลาสุด
 19 มีนาคม 2558 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริ ค ณห ส นธิ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ชํ า ระแล ว กั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า
กระทรวงพาณิชย โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 429,000,000 หุน มีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท
เพื่อเสนอขายและจัดสรรใหแกกลุมผูลงทุนใหมทั้งหมด ในราคาหุนละ 0.28 บาท ตามแผนฟนฟูกิจการฉบับลาสุด
 20 มีนาคม 2558 ผูกลุมผูลงทุนใหมไดดําเนินการชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนเปนจํานวน 120 ลานบาท
ใหแกบริษัทโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริษัท นําเงินจํานวนดังกลาวไปชําระคืนใหแกเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการ
ฉบับลาสุด
หนา 20

รายงานประจําป 2561

 24 มีนาคม 2558 บริษัทไดชําระเงินคืนใหแกเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการฉบับลาสุดเรียบรอยแลว
 25 มีนาคม 2558 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย โดยระบุชื่อผูลงทุนใหมเปนผูถือหุนของบริษัทเรียบรอยแลว
 2 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการหยุดดําเนินกิจการ และพิจารณา
เขาลงทุนในธุรกิจใหมที่สามารถสรางเสถียรภาพใหกับบริษัท
 22 มิถุนายน 2558 ศาลมีคําสั่งใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัท
 28 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2558 ไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ
บริษัทจากเดิม “บริษัท เซอรคิทอีเลคโทรนิคส อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)” เปน “บริษัท เวนเจอร อินคอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)” อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 143.44 หุน เพื่อเสนอขายใหกับบุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 21.40 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท และเปลี่ยนแปลงธุรกิจเปนประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจ
บริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน พรอมทําการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของบริษัท ทําการ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท ตามการอนุมัติตามการอนุมัติดังกลาว
 30 ตุลาคม 2558 บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปนบริษัท เวนเจอร อินคอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) แลว และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท เปนบริษัท
เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อยอหลักทรัพยใหมจาก “CIRKIT” เปน “VI” โดยมี
ผลนับตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ บริษัทไดทําการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง
สํานักงานใหญของบริษัท จากเดิมเลขที่ 45 หมู 12 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนเลขที่ 83 ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
 2 พฤศจิกายน 2558 บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน
ใหกับลูกคาสถาบัน
 เดือนมกราคม 2559 บริษัทไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอยชื่อ บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด
(“VIC”) ซึ่งเปนบริษัทที่มีวัตถุประสงคจะลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย
 เดือนกุมภาพันธ 2559 VIC ไดเขาซื้อหุนในบริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด (“RAM”) คิดเปน
รอยละ 100 ของหุนทั้งหมด
 เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทไดเขาประมูลซื้อหนี้และชนะการประมูลรวม 4 พอรต
หนี้ในนาม RAM ทั้งหมด ประกอบดวยหนี้เชาซื้อรถยนต หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ทําใหกลุมบริษัทมี
หนี้ดอยคุณภาพเพื่อมาบริหารจัดการเพิ่มขึ้น
 เดือนสิงหาคม 2559 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงาน เปนเลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26
ถนนรั ชดาภิ เษก แขวงสามเสนนอก เขตห ว ยขวาง กรุ งเทพมหานคร และมีก ารลงทุ นในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบบริหารองคกรใหม เพื่อใหการทํางานไดมาตรฐานระดับสากล เกิดประสิทธิภาพมีการ
จัดการที่ดีตามระบบธรรมาภิบาล และเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา รวมถึงสถาบันการเงินที่เชิญบริษัท
เขารวมประมูลหนี้ดอยคุณภาพ
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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 วันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ไดอนุมัติให VIC ไดเขาซื้อหุนใน
บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด (“SAP”) คิดเปนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการรับแทน
ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ใหบุคคลอื่น ปจจุบัน SAP ไดมีสัญญารับจางติดตามหนี้ใหแกบริษัทอื่น 1 สัญญา
 ในเดือนมีนาคม 2560 กลุมผูถือหุนรายใหญเดิมคือบริษัท สยามโฮลดิ้ง กรุป จํากัด โดยนายศาวิณ
เลาเศรษฐกุล และ MR. VINCENT YUAN SUN LEE ไดขายหุนใหแกกลุมผูลงทุนใหม ปจจุบันผูถือหุนรายใหญ
กลุมใหม ไดแก นายจักรพันธุ ปาจารย และ นางสวางจิต ถาวงศ มีสัดสวนการถือหุนรวมกัน จํานวน 209 ลานหุน
คิดเปนรอยละ 33.58
 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 VIC ไดเขาซื้อหุนของบริษัท เอนี่เพย จํากัด (“ANYPAY”) คิดเปนรอยละ
20 ของหุ น ทั้ ง หมด ซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ เป น ตั ว แทนรั บ ชํ า ระค า สิ น ค า และบริ ก ารผ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อินเทอรเน็ต และทางอิเล็คทรอนิกส

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 บริษัทไดซื้อหุนเพิ่มทุนใน VIC อีกจํานวน 20 ลานบาท ทําให VIC
มีทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งสิ้น 50 ลานบาท เพื่อเปนการขยายการลงทุนในธุรกิจการใหบริการสินเชื่อรายยอย
เพื่อการประกอบอาชีพธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคล และธุรกิจการใหบริการสินเชื่ออื่น ๆ ตามวัตถุประสงคของบริษัท

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
นโยบายการแบงการดําเนินงานของบริษัทในกลุม บริษัทไดทําการเปดบริษัทยอยเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดยเมื่อวันที่ 11มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัทไดจัดตั้ง
บริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด (“VIC”) เปนบริษัทยอยเพื่อลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย และธุรกิจดานการเงิน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 VIC ไดเขาซื้อหุนในบริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด (“RAM”)
คิดเปนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมด และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เขาซื้อหุนใน บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส
จํากัด (“SAP”) คิดเปนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมด และวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ไดเขาซื้อหุนของบริษัท
เอนี่เพย จํากัด (“ANYPAY”) คิดเปนรอยละ 20 ของหุนทั้งหมด โดยสรุปขอมูลสําคัญของบริษัท ณ วันที่ 31
มีนาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
100%

บริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด

100%

บริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด
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100%

บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด

20%

บริษัท เอนี่เพย จํากัด

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอชั่น จํากัด (มหาชน) (“VI”)
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว: 174.28 ลานบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินใหกับลูกคาสถาบัน
รวมถึงลงทุนในบริษัทยอย
โครงสรางการถือหุน:
ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ลําดับ
รายชื่อ
จํานวนหุน (หุน) รอยละ
1 นายจักรพันธุ ปาจารย
114,500,000
18.39
ครอบครัวพงศอนุตรี
114,331,000
18.37
2
นายชะฤทธิ์ พงศอนุตรี
100,000,000
16.07
น.ส.ดนิตา พงศอนุตรี
14,331,000
2.30
3 นางสวางจิต ถาวงศ
94,500,000
15.18
4 นายพิสิฐ บวรเศรษฐนันท
35,860,659
5.76
5 นายบัณฑิต โชติวิทยะกุล
35,860,659
5.76
6 นายภาณุมาศ วุฒิภักดี
28,612,500
4.60
7 นางอรพินทร ประกิตสุวรรณ
23,688,528
3.81
8 นายเชษฐพงศ ชัยคณารักษกูล
21,516,395
3.46
9 นายทานันทรัชช กิจศรีโอภาค
15,100,000
2.43
10 นายกรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ
15,000,000
2.41
รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก
498,969,741
80.17
ผูถือหุนอื่นๆ (1,535 ราย)
123,482,532
19.83
รวมทั้งสิ้น
622,452,273 100.00

บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด (“VIC”)
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว: กอตั้งบริษัทดวยทุน 30 ลานบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 50 ลานบาท
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจถือหุนในบริษัทอื่น (holding company) โดยมีวัตถุประสงคจะลงทุน
ในธุรกิจบริหารสินทรัพย การรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ หนี้สิน หรือ
รับโอนสิทธิเรียกรองของบริษัทบริหารสินทรัพย สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอื่น
ทั้งในและตางประเทศ และธุรกิจการใหสินเชื่อ และสินเชื่อเชาซื้อ และรวมถึงธุรกิจ
อื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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โครงสรางการถือหุน:

ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ลําดับ
รายชื่อ
1
บมจ. เวนเจอร อินคอรปอรเรชั่น
2
นายสุทธิพงษ ศรีสุนทรตระกูล
3
นายนิทัศน วัฒนกุล
4
นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน
5
นายวินเซ็นต หยวน ซัน ลี
รวมทั้งสิ้น

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

บริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัด (“RAM”)
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว: 25 ลานบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพยภายใตใบทะเบียนอนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพย
ฉบับที่ 006/2551 ซึ่งออกโดยธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2551 กล า วคื อ การรั บ ซื้ อ และรั บ โอนสิ น ทรั พ ย ด อ ยคุ ณ ภาพของสถาบั น
การเงิน รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้น เพื่อนํามาบริหารหรือจําหนาย
จายโอนตอไป และทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับกิจการที่กลาวมาขางตน ตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด
โครงสรางการถือหุน:
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ลําดับ
รายชื่อ
จํานวนหุน (หุน)
รอยละ
1
บริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด
2,499,997
100.00
2
นายวริก เรจินอลด นีล
1
0.00
3
นายสุทธิพงษ ศรีสุนทรตระกูล
1
0.00
4
นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน
1
0.00
รวมทั้งสิ้น
2,500,000
100.00
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บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด (“SAP”)
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว: 3 ลานบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจบริการรับแทนตัวแทนเรียกเก็บหนี้หรือรับชําระเงินเปนผลประโยชน
และจัดการทรัพยสินใหบุคคลอื่น
โครงสรางการถือหุน:
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ลําดับ
รายชื่อ
จํานวนหุน (หุน)
รอยละ
1
บริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด
29,998
100.00
2
นายอนุศักดิ์ มนตขลัง
1
0.00
3
นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน
1
0.00
รวมทั้งสิ้น
30,000
100.00

บริษัท เอนี่เพย จํากัด (“ANYPAY”)
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว: 10 ลานบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนรับชําระคาสินคาและบริการผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอรเน็ต และทางอิเล็คทรอนิกส
โครงสรางการถือหุน:
ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
ลําดับ
รายชื่อ
จํานวนหุน (หุน)
รอยละ
1
นายธเนศพล ฤทธีภมร
400,000
40.00
2
นายทานันทรัชช กิจศรีโอภาค
400,000
40.00
3
บริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด
200,000
20.00
รวมทั้งสิ้น
1,000,000
100.00

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จากมติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารหยุ ด ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจํ า หน า ยชิ้ น ส ว นอี เ ลคทรอนิ ค ส
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติใหดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้
และไดดําเนินการตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เปนตนมา ทําใหโครงสรางรายไดของบริษัทในป 2558 แบงเปน
2 ชวง คือชวงเดือนมกราคม – ตุลาคม เปนรายไดจากธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนอีเลคทรอนิคส และชวงเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม เปนรายไดจากธุรกิจหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้ โดยในชวงป 2559-2561
ที่ผานมาบริษัทมีเฉพาะรายไดจากธุรกิจหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้ ซึ่งสามารถสรุปรายไดในระยะ 3 ป
ที่ผานมามีดังนี้

โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทจากธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน ตามงบการเงินรวม
โดยจําแนกตามสวนธุรกิจ ประกอบดวยรายไดตาง ๆ ดังตอไปนี้
สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจ
1. รายไดจากธุรกิจหลัก
รายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในสินทรัพย
ดอยคุณภาพ
รายไดจากการบริการติดตามหนี้สิน
2. รายไดอื่น ๆ1/
รวมทั้งสิ้น

2561
ลานบาท %

0.28
1.49
16.14 85.76
2.40 12.75
18.82 100.00
1/

2560
ลานบาท %

2.35
9.06
22.98 88.59
0.61
2.35
25.94 100.00

2559
ลานบาท %

30.06 55.27
23.98 44.10
0.34
0.63
54.38 100.00

รายได้อืน่ ๆ เช่น เงิ นปันผลรับ, ดอกเบีย้ รับ และรายได้อืน่ ๆ เป็ นต้น

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทดําเนินธุรกิจรับบริหารหนี้ดอยคุณภาพ โดยทําการซื้อหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัท
ตาง ๆ ที่มีนโยบายขายหนี้ดอยคุณภาพ สําหรับในสวนของสถาบันการเงินจะใชวิธีการประมูลขายหนี้ ซึ่งบริษัท
จะทําการศึกษาขอมูลหนี้ดอยคุณภาพในพอรตหนี้ที่เปดประมูล เชน ประเภทหนี้ และระยะเวลาคางชําระ เปนตน
เพื่อทําการวิเคราะหโอกาสในการไดรับชําระหนี้และเสนอราคาประมูลซื้อ โดยจะกําหนดเปนอัตราสวนจากมูลหนี้เต็ม
หรือขึ้นอยูกับขอกําหนดของผูขาย หากบริษัทเปนผูชนะการประมูล ก็จะสามารถเขาไปตรวจสอบรายละเอียดของหนี้
เชน สัญญาเงินกู อายุหนี้ และขอมูลลูกหนี้ เปนตน เพื่อสรุปรายการลูกหนี้ทั้งหมดที่จะรับโอน และเริ่มกระบวนการ
ติดตามเรงรัดหนี้เพื่อใหไดตามเปาหมายที่วางไว
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การดําเนินธุรกิจบริหารปรับปรุงหนี้ดอยคุณภาพ เปนผลจากการที่สถาบันการเงินมีนโยบายที่จะลดสัดสวน
หนี้ดอยคุณภาพและลดตนทุนในการติดตามหนี้ จึงมีนโยบายจําหนายหนี้ดอยคุณภาพดังกลาวออกจากบัญชี
โดยสถาบันการเงินจะเปดใหบริษัทที่เชี่ยวชาญในการติดตามหนี้มาประมูลซื้อหนี้ดอยคุณภาพในราคาที่มีสวนลด
จากมูลหนี้เต็มซึ่งผูประมูลจะมีภาระในการบริหารและรับความเสี่ยงจากการติดตามเรียกเก็บหนี้ที่ประมูลได
ทั้งนี้ บริษัทจะเขาประมูลซื้อหนี้เฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตามเรงรัดหนี้เทานั้น โดยจะเทียบเคียงขอมูล
ของหนี้ ที่ จ ะประมู ล ซื้ อ กั บ ข อ มู ล วิ เ คราะห ก ารจั ด เก็ บ หนี้ ที่ บ ริ ษั ท เคยให บ ริ ก ารติ ด ตามเร ง รั ด หนี้ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะ
คลายคลึงกัน เพื่อประมาณอัตราความสําเร็จในการติดตาม/จัดเก็บหนี้ (Success Rate) และคาใชจายในการ
จัดเก็บหนี้ตลอดระยะเวลาที่คาดวาจะเก็บหนี้ไดตามเปาหมาย ประกอบกับพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่บริษัทตองการ เพื่อประเมินและกําหนดราคาประมูลซื้อหนี้
ดานการบริหารและการติดตามหนี้ บริษัทจัดทําประมาณการการจัดเก็บหนี้เปนรายเดือน และติดตาม
เปรียบเทียบการจัดเก็บหนี้จริงกับประมาณการ หากจัดเก็บหนี้ไดต่ํากวาประมาณการ บริษัทมีมาตรการในการ
เพิ่มการติดตามหนี้ การตั้งสํารอง รวมถึงการปรับประมาณการ การจัดเก็บหนี้ใหเหมาะสมตามนโยบายของบริษัท
และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

ธุรกิจใหบริการติดตามหนี้สิน
บริษัทเปนผูใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ในสวนที่เปนหนี้ดอยคุณภาพ ที่เจาหนี้ไมประสงคจะติดตามเอง หรือ
ไมสามารถติดตามได เนื่องจากมีรายไดไมคุมกับตนทุนและคาใชจายในการติดตาม รวมถึงตองใชความเชี่ยวชาญ
ในการดําเนินการพอสมควร หนี้ที่ใหบริการติดตามอยูในปจจุบันมีหลายประเภท เชน หนี้กลุมสินเชื่อสวนบุคคล
หนี้เชาซื้อรถยนต หนี้เชาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร หนี้กลุมผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน โดยผูวาจาง
จะสงรายชื่อและขอมูลลูกหนี้มาให บริษัทจะทําการคนหาขอมูล ตรวจสอบ ติดตามตัวลูกหนี้ และทําการเจรจา
ตอรองใหลูกหนี้ชําระหนี้ภายใตกรอบเงื่อนไขที่บริษัทไดรับอนุญาตจากผูวาจาง โดยใชวิธีการติดตามเรงรัดหนี้
ทางโทรศัพท (Phone Collection) ทั้งนี้ บริษัทจะไดรับคาบริการติดตามหนี้จากผูวาจางคิดเปนสัดสวนรอยละของ
มูลหนี้ที่สามารถติดตามและตกลงใหลูกหนี้มาชําระหนี้ได
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการติดตามหนี้แตละพอรตหนี้ จะมีระยะประมาณคราวละ 6-9 เดือนขึ้นอยูกับชนิดของหนี้
เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาวาจาง บริษัทจะหยุดการติดตามหนี้และทําการจัดสงขอมูลลูกหนี้รายที่
ไมสามารถติดตามไดคืนใหแกผูวาจาง สําหรับลูกหนี้ที่ติดตามหนี้ไดและอยูในขั้นตอนการผอนชําระหนี้ บริษัท
จะสามารถขยายเวลาในการดําเนินการเก็บหนี้รายดังกลาวออกไปได
รายไดคาบริการติดตามหนี้ บริษัทจะไดรับในลักษณะสวนแบงผลประโยชน จากจํานวนเงินที่จัดเก็บไดจาก
ลูกหนี้ (Commission) ซึ่งรายไดดังกลาวจะขึ้นกับอัตราความสําเร็จในการติดตามหนี้ (Success Rate) และอัตรา
คาบริการติดตามหนี้ (Commission Rate) ที่ตกลงไวกับผูวาจาง ซึ่งสรุปวิธีคํานวณไดดังนี้
รายไดคาบริการติดตามหนี้ = มูลหนี้ที่ติดตาม X อัตราความสําเร็จในการติดตามหนี้ X อัตราคาบริการติดตามหนี้
= เงินสดที่เก็บได X อัตราคาบริการติดตามหนี้

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ หนี้แตละประเภทจะมีอัตราความสําเร็จในการติดตามหนี้และอัตราคาบริการติดตามหนี้แตกตางกัน
เชน หนี้คางชําระเปนเวลานานจะมีโอกาสติดตามชําระหนี้ไดยาก จึงมีอัตราความสําเร็จในการติดตามหนี้ต่ําแตก็มี
อัตราคาบริการติดตามหนี้ที่สูง ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราความสําเร็จในการติดตามหนี้ประมาณรอยละ 5-30 ของยอด
มูลหนี้ที่ติดตาม และอัตราคาบริการติดตามหนี้เฉลี่ยอยูที่ประมาณรอยละ 10 - 30 ของจํานวนเงินที่จัดเก็บได
หากไม สามารถติด ตามและจัดเก็ บ หนี้ดั งกลา วได บริ ษัทจะเรี ยกเก็ บ เฉพาะคา ใช จา ยในการติด ตามหนี้ เช น
คาโทรศัพทติดตาม คาดําเนินการติดตามภาคสนาม คาคัดสําเนาเอกสาร เปนตน

การตลาดและการแขงขัน
กลยุทธทางการตลาดของบริษัทมีดังนี้

ผลิตภัณฑ
ถึงแมวาจะมีผูประกอบใหมเกิดขึ้นหลายราย ทั้งรายใหญ รายกลาง และรายเล็ก จากกลุมสํานักงาน
กฎหมายต า งๆ แต ผู ว า จ า งจะเน น คุณ ภาพและมาตรฐานในการติ ด ตามหนี้ ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ
ภาพลักษณของผูวาจาง มีบุคคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ มีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงวิธีที่ใช
ในการติดตามหนี้เหมาะสมกับประเภทหนี้ และสามารถดําเนินการภายใตกรอบพระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนี้
ที่เปนธรรม พ.ศ. 2558 ซึ่งจะบังคับใหผูประกอบธุรกิจติดตามหนี้ทําการติดตั้งระบบอัดเสียงขณะสนทนากับลูกหนี้
ซึ่งสงผลใหบริษัทในธุรกิจนี้ตองสรางกระบวนการติดตามที่เปนมาตรฐาน เพื่อสรางความเชื่อมั่น ซึ่งจําเปนตองใช
เงินลงทุนดานระบบ ทําใหบริษัทมีความพรอมในดานการลงทุนมีความไดเปรียบในธุรกิจ ดวยทีมบริหารของบริษัท
มีประสบการณในงานดานสํานักงานกฎหมายและงานดานการติดตามหนี้มานานกวา 20 ป จึงทําใหมีความรูและ
ความชํานาญในการบริหารการจัดเก็บหนี้ สามารถเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับประเภทหนี้และพฤติกรรมของ
ลูกหนี้ไดอยางเหมาะสม รวมถึง มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน บริษัทไดมีการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ใหกับทีมงาน มีการจัดการฝกอบรม เพื่อเพิ่มความรูและทักษะใหกับทีมงาน และมีการทดสอบการปฏิบัติงานอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจไดวาผูปฏิบัติงานปฏิบัติไดตามมาตรฐานที่บริษัทกําหนดมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ติดตามหนี้ อีกทั้ง บริษัทยังมีการพัฒนาซอฟแวรเขามาชวยในการบริหารติดตามหนี้ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อ เปรียบเที ยบกับ บริษั ทอื่น ๆ ที่ ยังขาดในด านของประสบการณ และเทคโนโลยีร องรับถื อว า บริษัท มีค วาม
ไดเปรียบคอนขางมาก

นโยบายการตลาด
บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้สิน (Debt Collection Service) และธุรกิจรับบริหารหนี้
ดอยคุณภาพ (Non-Performing Loans Management) เพื่อใหเจาหนี้ไดรับชําระหนี้ตามเงื่อนไข และลูกหนี้ไดรับ
การปรับปรุงสถานะหนี้สินจากหนี้คางชําระใหเปนหนี้ปกติหากปฏิบัติไดตามเงื่อนไขผอนปรนที่กําหนด โดยบริษัท
มีนโยบายทางการตลาดคือเนนใหบริการแกลูกคาเดิมและขยายไปยังลูกคาใหม สําหรับลูกคาเดิม บริษัทสราง
สัมพันธที่ดีดวยคุณภาพการบริการและผลงานที่สงมอบ เพื่อใหลูกคาพิจารณาใชบริการของบริษัทอยางตอเนื่อง
สําหรับลูกคาใหม บริษัทจะดําเนินการติดตอ และ Roadshow กับกลุมเปาหมายตาง ๆ เชน กลุมสถาบันการเงิน
กลุมผูใหบริการสินเชื่อสวนบุคคล กลุมผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ กลุมผูใหบริการสาธารณูปโภค กลุมผูขายสินคา
เงินผอน เปนตน เพื่อสรางโอกาสในการทําธุรกิจ
หนา 28
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กลุมลูกคาเปาหมาย
ลักษณะลูกคาและกลุมเปาหมาย ธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้สิน และธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
มีลูกคากลุมเปาหมายเดียวกัน คือ กลุมสถาบันการเงิน กลุมผูใหบริการสินเชื่อบุคคล กลุมผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ
และกลุ ม ผู ใ ห บ ริ ก ารสาธารณู ป โภคต า ง ๆ เป น ต น ซึ่ ง โดยส ว นใหญ จ ะมี น โยบายที่ จ ะว า จ า งบริ ษั ท ภายนอก
เปน ผูติดตามหนี้ หรือ มี การขายหนี้ให กับ บริษั ทภายนอกใหเ ปน ผูรับ ไปบริห ารตอ การวา จา งบริ ษัท ภายนอก
เป น ผู ติ ด ตามการชํ า ระหนี้ แม ว า ผู ว า จ า งจะเป น ผู รั บ ต น ทุ น ในการติ ด ตาม และมี ภ าระต อ งตั้ ง สํ า รองหนี้
ดอยคุณภาพ แตก็มีโอกาสที่จะมีรายไดเพิ่มหากสามารถเรียกเก็บหนี้ไดมากกวาสํารองที่ตั้งไว และสามารถ
ควบคุ ม หรื อลดต นทุ น และค า ใชจ า ยพนัก งานในส ว นนี้ล งได นอกจากนี้ ใ นสว นของการขายหนี้ ให กับ บริ ษั ท
ภายนอกเพื่อนําไปบริหาร ผูขายจะไดรับเงินจํานวนที่แนนอนโดยไมตองรับความเสี่ยงจากการติดตามเรงรัดหนี้
ในขณะที่ผูซื้อหนี้จะเปนผูรับความเสี่ยงดังกลาวจากการลงทุนซื้อหนี้และมีภาระตองตั้งสํารองการดอยคา ซึ่งโดย
ปกติราคาซื้อขายจะมีสวนลดจากมูลหนี้เต็ม เพื่อใหผูซื้อมีโอกาสในการทํากําไรคุมกับตนทุนและคาใชจายในการ
ติดตามหนี้

การจําหนาย ชองทางการจําหนาย และใหบริการ
บริษัทมีการแบงกลุมพนักงานที่ทําหนาที่ในการติดตามหนี้สําหรับธุรกิจใหบริการติดตามหนี้ และธุรกิจ
บริหารหนี้ดอ ยคุณภาพตามผลิตภัณฑแตละประเภทอยางชัดเจน โดยในธุรกิจใหบริการติดตามหนี้พนักงาน
ติดตามหนี้ จะเจรจาใหลูกหนี้มาชําระเงินผานชองทางที่ผูวาจางกําหนด สําหรับธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
ลูกหนี้จะสามารถชําระเงินตามจุดตาง ๆ ที่บริษัทกําหนด

สภาพการแขงขันและคูแขงในอุตสาหกรรม
ถึงแมวาการแขงขันในธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้มีคอนขางสูง เนื่องจากมีบริษัทจํานวนมากดําเนิน
ธุรกิจดังกลาวในอุตสาหกรรม โดยหากมุงเนนเพียงการเพิ่มอัตราการติดตามหนี้ ดวยการใชกระบวนการติดตามหนี้
ที่ไมสุภาพ กาวราว ก็อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณของบริษัทผูวาจางและบริษัทที่ติดตามเรงรัดหนี้ดวย ในระยะ
หลังผูวาจางจึงเริ่มใหความสําคัญกับกระบวนการติดตามหนี้ โดยจะพิจารณาวาจางจากบริษัทที่มีความพรอมของ
บุคลากร ระบบการทํางานมีมาตรฐาน มีประสบการณและผลงานในการติดตามหนี้ รวมถึงวิธีที่ใชในการในการ
ติดตามหนี้เหมาะสมกับประเภทหนี้ที่จะติดตาม เปนตน อีกทั้งการออกพระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนี้ที่
เปนธรรม ซึ่งจะบังคับใหผูประกอบธุรกิจติดตามหนี้ทําการติดตั้งระบบอัดเสียงขณะสนทนากับลูกหนี้ ซึ่งคาดวา
จะสงผลใหบริษัทในธุรกิจตองสรางกระบวนการติดตามที่เปนมาตรฐาน เพื่อสรางความเชื่อมั่น และสงผลตอการ
สรางฐานลูกคาที่กวางและมั่นคงขึ้น ซึ่งจําเปนตองใชเงินลงทุนระดับหนึ่ง เมื่อประกอบกับแนวโนมที่ผูวาจาง
มี ก ารขายหนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพออกมามากขึ้ น เพื่ อ ลดความเสี่ ย งจากการเร ง รั ด หนี้ ต อ ภาพลั ก ษณ ข องบริ ษั ท
ทําใหบริษัทที่มีทุนมากกวาสามารถครองความไดเปรียบ ในธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ และยังไดเปรียบ
ในธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพควบคูไปดวย สําหรับธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
จะมี ก ลุ ม ผู ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ที่ มี ฐ านธุ ร กิ จ มาจากการรั บ บริ ก ารติ ด ตามเร ง รั ด หนี้ และเป นที่ ป รึ ก ษากฎหมายด า น
การติดตามเรงรัดหนี้ เปนหลัก แลวจึงขยายธุรกิจสูการบริหารหนี้ดอยคุณภาพอยางเต็มตัวซึ่งการดําเนินธุรกิจ
จะแตกตางจากกลุมบริษัทบริหารสินทรัพยซึ่งซื้อหนี้ดอยคุณภาพภาคธุรกิจมาบริหารจัดการ
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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สถานการณภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ผลการดําเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย ป 2561 สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยขยายตัวเพิ่มขึ้น
ตอเนื่องจากปกอ น สอดคลองกับทิศทางของเศรษฐกิจ ดานคุณภาพสินเชื่อคอนขางทรงตัว สวนหนึ่งเปนผล
จากการบริหารคุณภาพพอรตสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ขณะที่กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรายไดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและ
ค า ใช จ า ยการกั น สํ า รองที่ ล ดลง ทั้ ง นี้ ระบบธนาคารพาณิ ช ย มี เ สถี ย รภาพ โดยมี เ งิ น สํ า รอง เงิ น กองทุ น
และสภาพคลองอยูในระดับสูง สามารถรองรับการขยายตัวของสินเชื่อในระยะตอไปได โดยมีรายละเอียดดังนี้
สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชยขยายตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 4.4 ในปกอน มาอยูที่รอยละ 6.0 สอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นตอเนื่อง โดยการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นมาจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคในทุกพอรต ซึ่งสอดคลอง
กับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดี และสินเชื่อธุรกิจในหลายประเภทที่สวนใหญ มาจากการใชสินเชื่อของธุรกิจ
ขนาดใหญและ SME ที่วงเงินคอนขางสูง แมวาธุรกิจขนาดใหญบางสวนจะมีการระดมทุนผานตลาดตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
สินเชื่อธุรกิจ (รอยละ 65.9 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวรอยละ 4.4 โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ (ไมรวมธุรกิจ
การเงิน) ขยายตัวรอยละ 4.1 จากสินเชื่อภาคบริการในธุรกิจที่พักแรม ซึ่งสวนหนึ่งมาจากลูกหนี้บางรายที่ซื้อ
กิจการเครือโรงแรมในตางประเทศ ประกอบกับการขยายตัวของสินเชื่อในภาคพาณิชย และภาคอสังหาริมทรัพย
เปนหลัก สําหรับสินเชื่อธุรกิจ SME (ไมรวมธุรกิจการเงิน) ขยายตัวรอยละ 4.5 โดยยังขยายตัวดีในธุรกิจพลังงาน
อสังหาริมทรัพย และกอสราง สวนใหญจาก SME ที่มีวงเงินสินเชื่อสูง
สินเชื่ออุปโภคบริโภค (รอยละ 34.1 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอนในทุกพอรต มาอยูที่
รอยละ 9.4 โดยหลักจาก 1) สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยที่ขยายตัวสูงขึ้นตอเนื่อง และการปลอยสินเชื่อเพิ่มขึ้นในชวง
ไตรมาสสุดทายของปกอน มาตรการ Loan To Value (LTV) จะบังคับใชในเดือนเมษายน 2562 2) สินเชื่อรถยนต
ที่เพิ่มขึ้นสอดคลองกับยอดขายรถยนตที่เพิ่มขึ้น หลังสิ้นสุดระยะเวลาถือครอง 5 ปของมาตรการรถยนตคันแรก
และ 3) สินเชื่อสวนบุคคลทุกประเภท อาทิ สินเชื่อสวนบุคคลที่มีบานเปนหลักประกัน สินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อ
สวัสดิการ
คุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย ณ สิ้นป 2561 สัดสวนสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NonPerforming Loan: NPL) ตอสินเชื่อรวม อยูที่รอยละ 2.93 ใกลเคียงกับปกอนที่รอยละ 2.91 โดยมียอดคงคาง
NPL อยูที่ 443 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน 14 พันลานบาท ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงตอเนื่องมา
ตั้งแตสิ้นป 2559 สะทอนภาพรวมคุณภาพสินเชื่อที่เริ่มทรงตัว แมวาสวนหนึ่งเปนผลจากการปรับโครงสรางหนี้และ
การตัดหนี้สูญ สําหรับสัดสวนสินเชื่อจัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ (Special Mention Loan: SM) ตอสินเชื่อรวม
ปรับลดลงมาอยูที่รอยละ 2.42 จากรอยละ 2.55 ในปกอน โดยมียอดคงคางทั้งสิ้น 366 พันลานบาท ทั้งนี้ ระบบ
ธนาคารพาณิชยมีเงินสํารองอยูในระดับสูงที่ 668 พันลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน 67 พันลานบาท สงผลให
สัดสวนเงินสํารองที่มีตอเงินสํารองพึงกันเพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 193.3
ในป 2561 ระบบธนาคารพาณิชยมีกําไรสุทธิ 207.2 พันลานบาท ขยายตัวรอยละ 10.8 จากปกอนจากการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของรายได ด อกเบี้ ย ตามสิ น เชื่ อ ที่ ข ยายตั ว และการลดลงของค า ใช จ า ยการกั น สํ า รอง แม ว า รายได
คาธรรมเนียมชะลอตัวลงเนื่องจากการโอนเงินผานชองทางดิจิทัลซึ่งมีการยกเวนคาธรรมเนียมเรงตัวขึ้น ประกอบ
กับรายไดคานายหนาจากธุรกิจประกันและกองทุนรวมลดลง สงผลใหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยเฉลี่ย (Return
on Asset : ROA) เพิ่มขึ้นมาอยูที่รอยละ 1.11 จากรอยละ 1.04 ในปกอน ขณะที่อัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอ
สินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดดอกเบี้ยเฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) ทรงตัวที่รอยละ 2.73
หนา 30
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ระบบธนาคารพาณิชยมีเงินกองทุนทั้งสิ้น 2,569 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 117 พันลานบาท โดยเปน
ผลจากการจัดสรรกําไรเขาเปนเงินกองทุนเปนสําคัญ สงผลใหอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS ratio)
และอัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (Common Equity Tier 1: CET1 ratio) เพิ่มขึ้นมาอยูที่
รอยละ 18.3 และ 15.8 ตามลําดับ
แผนภาพแสดงภาพรวมผลดําเนิ นงานของระบบธนาคารพาณิ ชย์ ปี 2561

ภาพแสดงสิ นเชื อ่ ระบบธนาคารพาณิ ชย์ :
การระดมทุนผ่านสิ นเชื อ่ ธนาคารพาณิ ชย์และตราสารหนีเ้ พิ่ มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิ จ

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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แผนภาพแสดงสิ นเชื อ่ ระบบธนาคารพาณิ ชย์ขยายตัวเพิ่ มขึ้นต่อเนือ่ งจากทัง้ สิ นเชื อ่ อุปโภคบริ โภคและสิ นเชื อ่ ธุรกิ จ

แผนภาพแสดงสิ นเชื อ่ ธุรกิ จขยายตัวดี จากธุรกิ จขนาดใหญ่ในภาคบริ การ พาณิ ชย์ และอสังหาริ มทรัพย์
และ SME ทีว่ งเงิ นค่อนข้างสูงในบางประเภทธุรกิ จ

แผนภาพแสดงสิ นเชื อ่ อุปโภคบริ โภคขยายตัวเพิ่ มขึ้นในทุกพอร์ ตสิ นเชื อ่

หนา 32
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ภาพรวม NPL ทรงตัวโดย NPL สิ นเชื อ่ ธุรกิ จ SME ยังเพิ่ มขึ้น

แผนภาพแสดง NPL ของ SMEs ในหลายธุรกิ จยังอยู่ในระดับสูงส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยเชิ งโครงสร้าง
และรู ปแบบการทําธุรกิ จทีอ่ าจแข่งขันได้ยาก

ภาพรวม NPL สิ นเชื อ่ อุปโภคบริ โภคทรงตัว แต่ตอ้ งติ ดตามสิ นเชื อ่ ทีอ่ ยู่อาศัยและสิ นเชื อ่ รถยนต์ทีม่ ี NPL เพิ่ มขึ้น

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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แผนภาพแสดงเงิ นสํารองและเงิ นกองทุนอยู่ในระดับสูง

แผนภาพแสดงระบบธนาคารพาณิ ชย์มีกําไรสุทธิ เพิ่ มขึ้นจากรายได้ดอกเบี ย้ ทีเ่ พิ่ มขึ้นตามการเติ บโต
ของสิ นเชื อ่ ขณะทีค่ ่าใช้จ่ายกันสํารองลดลง ส่งผลให้อตั ราผลกํ าไรปรับดีขึ้น

แผนภาพแสดงรายได้ค่าธรรมเนียมชะลอตัวลง จากรายได้การโอนเงิ น
และรายได้ค่านายหน้าในธุรกิ จประกันและกองทุนรวมทีล่ ดลง
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แผนภาพแสดงระบบธนาคารพาณิ ชย์มีสภาพคล่องเพียงพอสนับสนุนการขยายตัวของสิ นเชื อ่

ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปจจัยที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
ปริมาณมูลหนี้ที่มีในระบบเศรษฐกิจ และสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ เปนตัวบงชี้ถึงระดับ
ปริมาณหนี้ดอยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง 2 ปจจัยไดรับอิทธิพลมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
1. ปริมาณมูลหนี้ที่อยูในระบบเศรษฐกิจ จะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจอยูในชวง
เติบโต ยอมทําใหปริมาณมูลหนี้ในระบบมีมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหปริมาณหนี้ดอยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจมีจํานวน
มากขึ้นดวย
2. สัดสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ จะแปรผันตามอัตราสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบซึ่งเปน
คาผกผันตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงถดถอย อัตราสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบจะเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบ
ดั ง นั้ น อุ ต สาหกรรมเร ง รั ด หนี้ มี ก ารเติ บ โตอย า งมากในช ว งเศรษฐกิ จ ตกต่ํ า เนื่ อ งจากอั ต ราส ว นหนี้
ดอยคุณภาพในระบบเพิ่มขึ้น
แผนภาพแสดงความเกี ่ยวโยงของบริ ษัททีเ่ กี ่ยวข้องในอุตสาหกรรมติ ดตามเร่ งรัดหนีแ้ ละบริ หารหนีด้ อ้ ยคุณภาพ

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 35

การจัดหาผลิตภัณฑ
ลักษณะการไดมาของผลิตภัณฑ
1. การไดมาของผลิตภัณฑในธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
ธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพจะเกี่ยวของกับผูประกอบการ หรือเจาหนี้กลุมที่มีหนี้ดอยคุณภาพ
ภาคผูบริโภค (Consumer Loan) เชนเดียวกับธุรกิจใหบริการติดตามหนี้สิน กลาวคือ กลุมบริษัทที่ขาย
หนี้ดอยคุณภาพใหกับบริษัท กับกลุมบริษัทที่วาจางใหบริษัทติดตามเรงรัดหนี้ จะเปนกลุมเดียวกัน แตการเลือกใช
กลยุทธในการบริหารหนี้ของบริษัทเหลานั้นอาจแตกตางกัน โดยบางบริษัทอาจเลือกที่จะทําการติดตามหนี้เอง
ในขณะที่บางบริษัทอาจจะตองการลดภาระหนี้สินดอยคุณภาพจึงขายหนี้กลุมดังกลาว ดังนั้น ในการจัดหาหนี้
ดอยคุณภาพเพื่อบริหารของบริษัท จึงขึ้นอยูกับนโยบายของผูวาจางหรือผูขายแตละราย หรือสถานการณของ
ตลาดในชวงเวลานั้นเปนหลัก อยางไรก็ดี บริษัทมีกลยุทธในการจัดหาหนี้ดอยคุณภาพเพื่อมาบริหาร ทั้งการ
ประมูลซื้อจากกลุมผูขายเดิมและขยายไปยังผูขายใหม สําหรับผูขายเดิมบริษัทจะเนนการสรางสัมพันธอันดีเพื่อให
ผูขายพิจารณาขายหนี้ใหแกบริษัทอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการเขาไปเสนอรับซื้อหนี้เอง หรือการเขารวมประมูล
จากผูขายที่มีการขายหนี้เปนประจําอยางสม่ําเสมอ เชน กลุมสถาบันการเงิน และกลุมผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ
เปนตน สําหรับผูขายใหม บริษัทจะติดตามขอมูลกลุมเปาหมาย เชน กลุมสถาบันการเงิน กลุมผูใหบริการสินเชื่อ
สวนบุคคล กลุมผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ เปนตน เพื่อหาโอกาสเขาไปนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลงานของบริษัท
ที่ผานมา รวมถึง เสนอรับซื้อหนี้ และ/หรือ เขารวมประมูลรับซื้อหนี้ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกคา
ไปสูลูกหนี้ดอยคุณภาพที่มีหลักประกัน โดยการซื้อลูกหนี้ผานบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีอยู
2.

การไดมาของผลิตภัณฑในธุรกิจใหบริการติดตามหนี้สิน
ธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้จะเกี่ยวของกับผูประกอบการหรือเจาหนี้กลุมที่มีหนี้ดอยคุณภาพ
ภาคผูบริโภค (Consumer Loan) ซึ่งจําเปนตองติดตามเรงรัดลูกหนี้ใหมาชําระหนี้ โดยบริษัทเนนใหบริการแก
ลูกคาเดิมและขยายไปยังลูกคาใหม สําหรับลูกคาเดิมบริษัทจะเนนการสรางสัมพันธอันดีกับลูกคาดวยบริการ
ที่มีคุณภาพและประสบการณที่ยาวนาน เพื่อใหลูกคาพิจารณาใชบริการของบริษัทอยางตอเนื่อง สําหรับลูกคาใหม
บริษัทจะติดตามขอมูลของกลุมลูกคาเปาหมาย เชน กลุมสถาบันการเงิน กลุมผูใหบริการสินเชื่อสวนบุคคล
กลุมผูใหบริการสินเชื่อเชาซื้อ กลุมผูใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร และกลุมผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
เปนตน เพื่อหาโอกาสเขาไปนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับผลงานของบริษัทที่ผานมา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ถึงแมวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะไมกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอสิ่งแวดลอมก็ตาม แตบริษัทมีความ
ตระหนักและปลูกจิตสํานึกใหพนักงานใหความสําคัญและชวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจากสิ่งแวดลอม
ภายในบริษัท โดยบริษัทกําหนดใหมีการทํากิจกรรม 5 ส. เปนประจําทุกป อีกทั้งมีควบคุมการใชอุปกรณสํานักงาน
ภายใต ง บประมาณที่ ไ ด รั บ รณรงค ใ ห มี ก ารใช ไ ฟฟ า น้ํ า ประปา อย า งประหยั ด และลดการใช อุ ป กรณ ที่ มี ผ ล
กอใหเกิดมลภาวะลดปริมาณการใชกระดาษโดยการนํากระดาษกลับมาใชใหมรวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ
สื่อทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
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บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ความปลอดภั ย สุ ข อนามั ย ชุ ม ชนและสั ง คมโดยรอบ ด ว ยตระหนั ก ดี ว า เรา
เปรียบเสมือนสวนหนึ่งของสังคม ที่จะรวมกาวเดินไปสูการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืนสืบไป
บริษัทจึงไดดําเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบ
ตอชุมชนและสังคมโดยรวม 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 และขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. กําหนดให ความปลอดภั ยในการทํางาน การใชทรั พยากร และการจัดการไมให มีผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมถือเปนหนาที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
3. กําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับตองกระทําตนเปนแบบอยางที่ดี เปนผูนํา อบรม ฝกสอน จูงใจ
ใหพนักงานปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
4. กําหนดใหพนักงานทุกคนตองคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนรวมงาน ตลอดจนทรัพยสิน
ของบริษัท เปนสําคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
5. กํ า หนดให พ นั ก งานทุ ก คนต อ งดู แ ล ทํ า ความสะอาด และความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยในพื้ น ที่
ที่ปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ
6. มุงมั่นสนับสนุนใหมีกิจกรรมความปลอดภัยที่ชวยกระตุนสงเสริมและพัฒนาจิตสํานึกของพนักงาน
ใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน
7. มุงมั่นสนับสนุนใหมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอยาง
ตอเนื่อง
8. ใชทรัพยากรและพลังงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงปองกันมลภาวะทางน้ํา อากาศ ของเสีย
และมลภาวะอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท ใหสงผลกระทบนอยที่สุดตอสิ่งแวดลอมและชุมชน

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท/กลุมบริษัท
1. การเปลี่ ย นแปลงนโยบายของภาครั ฐ ที่ อ าจส ง ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น งาน เช น
พระราชบั ญ ญั ติ ติ ด ตามทวงถามหนี้ ที่ เ ป น ธรรม ส ง ผลให ก ารติ ด ตามหนี้ เ ป น ไปได ย ากขึ้ น อย า งไรก็ ต าม
การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายและขอบังคับใชเวลามากและยุงยาก รวมถึงการทําประชาพิจารณ ซึ่งบริษัทมี
การปกปองความเสี่ยงโดยการปรับกระบวนการตามหนี้ใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับตลอดเวลา
2. การเปลี่ยนนโยบายการจัดการหนี้ดอยคุณภาพและอํานาจตอรองของผูวาจาง หากผูวาจาง
เปลี่ยนนโยบายโดยดําเนินการติดตามหนี้เอง เนื่องจากตองการที่จะควบคุมกระบวนการในการติดตามหนี้
เพื่อลดความเสี่ยงดานภาพลักษณของผูวาจาง ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียรายไดจากการใหบริการ
ติดตามเรงรัดหนี้และอาจประสบปญหาการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้ ผูวาจางรายใหญในตลาดโดยสวนใหญ
จะเปนผูประกอบการรายใหญในอุตสาหกรรม ทําใหมีอํานาจในการกําหนดราคาคาจาง ลักษณะของพอรต
ลูกหนี้ที่วาจาง ปริมาณลูกหนี้ที่วาจางและระยะเวลาจาง จึงมีผลตอผลประกอบการของธุรกิจโดยตรง บริษัท
เนนคุณภาพ มาตรฐาน ระบบในการติดตามที่ดี และมีผลงานเปนที่ยอมรับของผูวาจาง จึงคาดวาจะไดรับ
การมอบหมายงานจากผูวาจางอยางตอเนื่อง
3. ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารติ ด ตามหนี้ มี ผู ป ระกอบการจํ า นวนมาก อาจส ง ผลให เ กิ ด การแข ง ขั น
ดานอัตราคาบริการติดตามหนี้ (Commission Rate) เนื่องจากเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมมากนักและ
มีโครงสรางการดําเนินธุรกิจที่ไมซับซอน มีโอกาสเกิดผูประกอบการรายใหมไดไมยาก ทําใหอาจเกิดภาวะการ
แขงขันที่สูงและอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการ อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาจะมีความเสี่ยงจากการ
แข ง ขั น ไม ม ากนั ก เนื่ อ งจากผู ว า จ า งของบริ ษั ท ส ว นใหญ เ ป น สถาบั น การเงิ น และผู ป ระกอบการรายใหญ
ซึ่งใหความสําคัญกับคุณสมบัติของผูประกอบการ คุณภาพการใหบริการและความเสี่ยงตอภาพลักษณของ
ผูวาจาง
4. ความเสี่ยงจากการถูกฟองรองดําเนินคดีจากลูกหนี้ อันเปนผลจากการติดตามเรงรัดหนี้ของ
บริษัท ซึ่งอาจทําใหเกิดขอขัดแยงกับลูกหนี้ที่ถูกติดตามหนี้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกกลาวหาวามีการ
ดําเนินธุรกิจไมเหมาะสมจนอาจเสื่อมเสียถึงภาพลักษณของบริษัท จากการเจรจากับลูกหนี้ที่มีอาจมีการโตแยง
หรือสรางความไมพึงพอใจแกผูถูกติดตามหนี้ เปนตน อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการปกปองความเสี่ยงนี้ โดยการ
จัดใหมีการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ เชน จัดอบรมใหรูจักกับ พรบ.ติดตามหนี้ การสนทนาติดตามหนี้ที่เปนธรรม
ตลอดจนมีการอัดเทปการสนทนาเพื่อปกปองการฟองรองที่ไมเปนธรรม หรือการโตแยงระหวางลูกหนี้และทีม
ตามเก็บหนี้ของบริษัท
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5. ความเสี่ยงจากการเก็บการชําระคืนหนี้ไมไดตามเปาหมาย ในระยะเวลาที่เหมาะสมจน
ทําใหการเกิดคาใชจายที่ใชในการดําเนินการบานปลาย (Cost Overrun) และการเสื่อมถอยลงของ
ความสามารถในการชํ า ระหนี้ ข องลู ก หนี้ จนทํ า ให ผ ลตอบแทนของการลงทุ น ซื้ อ พอร ต ลู ก หนี้ สิ น เชื่ อ ด อ ย
คุณภาพต่ําลง
6. ความเสี่ยงจากการแขงขันในอุตสาหกรรม ธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพเปนธุรกิจที่ยังมี
คูแขงขันไมมากนักจึงมีความเสี่ยงที่ผูประกอบการรายใหมจะเขามาแขงขันในธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และอาจสงผล
ใหเกิดการแขงขันดานราคาประมูลซื้อ ซึ่งผูประกอบการรายใหมที่เขามาแขงขันอาจเปนบริษัทขามชาติหรือ
ผูดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานกฎหมาย ผูฟองรองคดี ผูใหบริการติดตามเรงรัดหนี้ เปนตน นอกจากนี้
บริษัทยังมีความเสี่ยงที่ผูจําหนายหนี้จะดําเนินการติดตามหนี้เอง หรือวาจางบุคคลภายนอกในการติดตามหนี้
แทนการจําหนายหนี้ใหแกบุคคลภายนอก อยางไรก็ดี บริษัทคาดวาจะมีความเสี่ยงไมมากนักที่ผูประกอบการ
รายใหมจะเขามาแขงขันในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเขามาดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
มีคุณ สมบัติ หลั ก ๆ ที่สํา คัญ คื อ ตอ งมี ระดับ เงิน ทุน ที่เ พีย งพอ มี ความสามารถ และประสบการณ ใ นการ
พิ จ ารณา และกํ า หนดราคาซื้ อ หนี้ และมี ศั ก ยภาพในการติ ด ตามหนี้ ซึ่ ง หากผู ป ระกอบการรายใหม ไ ม มี
คุณสมบัติดังกลาวอาจทําใหศักยภาพในการแขงขันไมเทาเทียมกับผูประกอบการรายเดิมที่มีอยู
สําหรับกรณีที่เกรงวา ผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของรายอื่น ๆ จะเขามาดําเนินธุรกิจบริหารหนี้ดอย
คุณภาพเพิ่มบริษัทคาดวาสํานักงานกฎหมายผูฟองรองคดีอาจเขามาแตเนนไปที่กลุมหนี้ที่ตองการนําไป
ฟองรองดําเนินคดีมากกวา ซึ่งตางจากบริษัทที่เนนกลุมหนี้ เพื่อการติดตามและเรงรัดหนี้ สําหรับผูติดตามและ
เรงรัดหนี้ โดยปกติจะดําเนินการติดตามเรงรัดหนี้ที่ใหบริการแกผูวาจางอยูแลว สําหรับความเสี่ยงที่ผูจําหนาย
หนี้ จ ะดํ า เนิ น การติ ด ตามหนี้ เ องหรื อ ว า จ า งบุ ค คลภายนอกในการติ ด ตามหนี้ แ ทนการจํ า หน า ยหนี้ ใ ห แ ก
บุคคลภายนอกนั้น บริษัทคาดวาผูวาจางจะยังคงจําหนายหนี้สินดอยคุณภาพใหแกบุคคลภายนอก เนื่องจาก
ปริมาณยอดคงคางสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชยยังเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และผูขายยังมีความตองการ
ลดตนทุนในการติดตามหนี้และลดสัดสวนหนี้สงสัยจะสูญลง
7. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีตอสังคม บริษัทดําเนิน
ธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพโดยการจัดเก็บและติดตามหนี้ทั้งที่บริษัทติดตามเองและวาจางใหบุคคลภายนอก
ดําเนินการ (Outsource) ทําใหในการเจรจากับลูกหนี้อาจมีการโตแยงหรือสรางความไมพึงพอใจแกผูที่ถูก
ติดตามหนี้ ทําใหบริษัทมีความเสี่ยงจะถูกกลาวหาหรือถูกจัดรวมวามีการดําเนินธุรกิจไมเหมาะสมจนอาจเสื่อม
เสียถึงภาพลักษณของบริษัทได อยางไรก็ดี บริษัทมีนโยบายอยางเขมงวดในการติดตามเรงรัดหนี้ในลักษณะ
สุภาพและใหเกียรติลูกหนี้ โดยบริษัทกําหนดนโยบายชวงเวลาโทรติดตามเรงรัดหนี้ตั้งแตเวลา 9.00 น.จนถึง
20.00 น. เฉพาะวันจันทรถึงวันศุกร และมาตรการอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้
ที่ออกโดยธนาคารแหงประเทศไทย
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8. ความเสี่ยงจากการถูกเพิกถอนสถานะจากการเปนบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดประกาศใหหลักทรัพยของบริษัทอยูในกลุมที่แกไขการดําเนินงานไมไดภายในกําหนด
(Non Performing Group: NPG) โดยไดประกาศชื่อเปนบริษัทที่อยูใน NPG ระยะที่1 เมื่อวันที่10 มีนาคม พ.ศ.
2554 NPG ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 NPG ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมี
ความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนจากการเปนบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทไดทําหนังสือขอขยายระยะเวลาและ
ชี้ แ จงเพิ่ ม เติ ม ในการฟ น ฟู กิ จ การเพื่ อ แก ไ ขเหตุ แ ห ง การเพิ ก ถอนออกไปแล ว 4 ครั้ ง ซึ่ ง ครั้ ง ล า สุ ด ตลาด
หลักทรัพยฯไดใหเวลาบริษัทในการแกไขเหตุแหงการเพิกถอนเพิ่มเติมจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตอมา
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีหนังสือแจงการปรับปรุงแนวทางการ
ดํ า เนิ น การและการดํ า เนิ น การของตลาดหลั ก ทรั พ ย กั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ที่ เ ข า ข า ยอาจถู ก เพิ ก ถอน
โดยกําหนดระยะเวลาการฟนฟูกิจการออกเปน 2 ชวง คือ (1) ชวงดําเนินการใหเหตุเพิกถอนหมดไป และ (2) ชวง
ดําเนินการใหหลักทรัพย มีคุณสมบัติครบถวนเพื่อกลับมาซื้อขายได (Resume Stage) โดยมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เปนตนไป
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัทไดสงหนังสือขอขยายเวลาบริษัทเขาสูชวงดําเนินการใหมี
คุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) เนื่องจากบริษัทอยูระหวางดําเนินการใหมีคุณสมบัติเพื่อ
กลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดสงหนังสือแจงชื่อ
หลักทรัพยของบริษัทเขาสูชวงดําเนินการใหมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) โดยใหระยะเวลา
ดําเนินการเพื่อกลับมาซื้อขายไดจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
โดยสรุปสถานะปจจุบันและแผนการดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาเพื่อกลับมาซื้อขายไดดังนี้
ความคืบหนาในการดําเนินการ
เกณฑการพิจารณาการกลับมาซื้อขาย
1. สวนของผูถือหุน > 50 ลานบาท

ตามงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บริษั ท มี สว นผูถื อ หุ นจํ า นวน (10.05)
ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทอยูระหวางปรับปรุงสถานะการเงิน
เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ

2. มีกําไรสุทธิ และกําไรสุทธิในงวดสะสม จากการ
ดําเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลัก ซึ่งจะ
ดําเนินการตอไปอยางตอเนื่องในอนาคต ภายใต
การจัดการของผูบริหารสวนใหญกลุมเดียวกัน อยูระหวางการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
มาอยางตอเนื่องไมนอยกวา 1 ป กอนยื่นคําขอ
(พิ จ ารณาจากงบการเงิ น ประจํ า ป หรื อ งบ
การเงิ น 4 ไตรมาสที่ ผ า นการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชี)
หนา 40
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เกณฑการพิจารณาการกลับมาซื้อขาย

ความคืบหนาในการดําเนินการ

3. ปรับโครงสรางหนี้ไดมากกวารอยละ 75 ของมูล

บริษัทไดดําเนินการปรับโครงสรางหนี้และไดชําระหนี้
ทั้ ง หมดภายใต แ ผนฟ น ฟู กิ จ การในเดื อ นมี น าคม
พ.ศ. 2558

หนี้ทั้งหมด
4. ตลท.เห็นวาบริษัทมีฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงาน ที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัท

บริษัทอยูระหวางปรับปรุงฐานะทางการเงินและผลการ

ไปอยางตอเนื่อง โดยพิจารณากระแสเงินสดของ ดําเนินงาน
กิจการประกอบดวย
5. มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการดํารง
โปรดพิ จ ารณาเกณฑ ก ารดํ า รงสถานะเป น บริ ษั ท
สถานะเปนบริษัทจดทะเบียนกอนขอพนเหตุเพิก
จดทะเบียน*
ถอนยกเวนเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย
6. สําหรับบริษัทจดทะเบียนที่ฟนฟูกิจการตาม
กฎหมายวาดวยลมละลาย บริษัทตองออกจาก
การฟนฟูกิจการผานศาล

*เกณฑคุณสมบัติตามเกณฑการดํารงสถานะ

ศาลไดมีคําสั่งใหยกเลิกการฟนฟูกิจการของบริษัทแลว
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ความคืบหนาในการดําเนินการ

1. การบริหารงาน ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม
ตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
- มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม หรือ
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
ที่จะไดรับความไววางใจใหบริหารกิจการ
ตาม พรบ.มหาชน ต.ล.ท. หรื อ ตาม
หลักเกณฑที่ ก.ล.ต. กําหนด
- ไม เ ป น บุ ค คลที่ ฝ า ฝ น ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทมี
ประกาศ คํ า สั่ ง มติ ค ณะกรรมการ หรื อ คุณสมบัตติ ามที่กําหนด
ข อ ตกลงการจดทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย กั บ
ต.ล.ท. ตลอดจนหนังสือเวียนที่กําหนดให
ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบรายแรงตอสิทธิ
ประโยชนหรือการตัดสินใจของผูถือหุนหรือ
ผู ล งทุ น หรื อ การเปลี่ ย นแปลงในราคา
หลักทรัพย
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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*เกณฑคุณสมบัติตามเกณฑการดํารงสถานะ

ความคืบหนาในการดําเนินการ

2. มีระบบกํากับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการอิสระ (> 1/3 ของจํานวน
มีการแตงตั้งกรรมการอิสระซึ่งทําหนาที่เปนกรรมการ
BOD และมีอยางนอย 3 คน คุณสมบัติตาม ตรวจสอบ 3 ท า น ตามคุ ณ สมบั ติ ข อง ก.ล.ต. และ
ก.ล.ต.)
ต.ล.ท.
- คณะกรรมการตรวจสอบ (อยางนอย 3 คน
คุณสมบัติตาม ต.ล.ท.)
บริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง สํ า นั ก งาน เอ.เอ็ ม .ที . แอสโซซิ เ อท
3. มีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับ
ความเปนชอบจาก ก.ล.ต. แลว
4. มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control)
ป จ จุ บั น บริ ษั ท อยู ร ะหว า งปรั บ ปรุ ง ระบบการควบคุ ม
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ ก.ล.ต.

ภายใน เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในประกาศ ก.ล.ต.

5. บริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอยตองไมมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน ตามที่กําหนด

ไมมี

ในประกาศ ก.ล.ต.
6. การกระจายผูถือหุนรายยอย
- จํานวนผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 150 ราย
- อัตราสวนการถือหุนของผูถือหุนรายยอย

เปนไปตามเกณฑ

ไมนอยกวา 15% ของทุนชําระแลว
7. มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

หนา 42
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อยูระหวางดําเนินการจัดตั้ง

ขอพิพาททางกฎหมาย
คดีภาษีธุรกิจเฉพาะ
ในป พ.ศ. 2553 บริษัทไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมจากกรมสรรพากร จํานวนรวม
5.62 ลานบาท ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไมเห็นดวยกับการประเมินดังกลาวและไดดําเนินการอุทธรณคัดคาน
การประเมินดังกลาว ในป พ.ศ. 2555 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีมติยกอุทธรณ
ตอมาวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริษัทยื่นฟองกรมสรรพากรตอศาลภาษีอากรกลางใหเพิกถอน
การประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกลาวขางตน ในป พ.ศ. 2556 ศาลไดตัดสินใหบริษัทแพคดี บริษัทไดยื่นอุทธรณ
ตอศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ศาลภาษีอากรกลางไดอานคําพิพากษาของศาลฎีกา โดยศาลฎีกา
มีคําพิพากษาใหยกฟองโจทก และคดีถึงที่สุดแลว โดยบริษัทไดตั้งประมาณการหนี้สินดังกลาวไวตามหมายเหตุ
20 ตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในป พ.ศ. 2555 กลุมกิจการไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมจากกรมสรรพากร
จํานวน 8.58 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดยื่นคํารองขอทุเลาการเสียภาษีอากร และบริษัทยื่นฟองกรมสรรพากรตอ
ศาลภาษีอากรกลางใหเพิกถอนการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกลาวขางตน
ในป พ.ศ. 2557 ศาลภาษีอ ากรกลางตั ดสินใหกรมสรรพากรเพิ กถอนการประเมิ นภาษี ธุรกิจเฉพาะ
ดังกลาว กรมสรรพากรไดยื่นอุทธรณตอศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ศาลภาษีอากรกลางไดอานคําพิพากษาของศาลฎีกา โดยศาลฎีกา
มีคําพิพากษาใหคดีถึงที่สุดแลว โดยใหบริษัทชําระภาษีธุรกิจเฉพาะพรอมเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และภาษีสวนทองถิ่น
ใหแกกรมสรรพากร เปนจํานวนทั้งสิ้น 9.86 ลานบาท (รวมเงินเพิ่มและภาษีสวนทองถิ่นตามการคํานวณใหมแลว)
ตอมาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทไดรับหนังสือแจงภาษีอากรจากกรมสรรพากรใหบริษัท
ชํ าระภาษี ธุ รกิ จเฉพาะพร อมเบี้ ยปรั บเงิ นเพิ่ มและภาษี ส วนท องถิ่ นให แก กรมสรรพากร เป นจํ านวนทั้ งสิ้ น
8.00 ลานบาท
ดังนั้นในไตรมาส 2 ป 2561 บริษัทจึงปรับปรุงหนี้สินจากคดีความลดลงจํานวน 1.86 ลานบาท
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัทไดจายชําระหนี้สินจาก 2 คดีความดังกลาวขางตนทั้ง จํานวน
14.13 ลานบาทใหแกกรมสรรพากรแลว

คดีศาลแรงงาน
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 อดีตพนักงานของบริษัท ไดฟองบริษัทเปนจําเลยเกี่ยวกับเรื่องการเลิกจาง
เปนจํานวนเงินประมาณ 0.15 ลานบาท และเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ศาลแรงงานกลางไดมีคําพิพากษา
อันเปนที่สุดแลว ใหยกฟองคดีดังกลาว
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โครงสรางการถือหุน
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
จากคํ าสั่ งศาลล มละลายกลางดั งกล าว บริ ษั ท เซอร คิ ทอี เลคโทรนิ คส อิ นดั สตรี ส จํ ากั ด (มหาชน)
(CIRKET) ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14.00 ลานบาท เปน 134.12 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ
ใหมจํานวน 429,000,000 หุน มีมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 CIRKET ไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนจากผูถือหุนเปนเงินทั้งหมด 120.12
ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558
เปนผลใหบริษัทมีทุนที่ออกและชําระแลว 134.12 ลานบาท และมีหุนสามัญทั้งสิ้น 479,009,637 หุน ซึ่งมี
มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (VI) (เดิมชื่อ
CIRKET) ไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนจากผูถือหุนเปนเงินทั้งหมด 40.16 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทไดดําเนินการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เปนผลใหบริษัทมีทุนที่ออกและ
ชําระแลว 174.29 ลานบาท และมีหุนสามัญทั้งสิ้น 622,452,273 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 0.28 บาท
ทั้งนี้ บริษัทมีตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียน คือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ผูถือหุน
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (VI) (เดิมชื่อ CIRKIT) ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางผูถือหุนของบริษัท ตามที่บริษัทไดสงหนังสือแจงไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่
9 มีนาคม 2561 แลวนั้น โดยรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก พรอมสัดสวนที่ถือตอจํานวนหุนทั้งหมด
ที่ชําระแลว ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีรายชื่อดังตอไปนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
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รายชื่อ
นายจักรพันธุ ปาจารย
ครอบครัวพงศอนุตรี
นายชะฤทธิ์ พงศอนุตรี
นางสาวดนิตา พงศอนุตรี
นางสวางจิต ถาวงศ
นายพิสิฐ บวรเศรษฐนันท
นายบัณฑิต โชติวิทยะกุล
นายภาณุมาศ วุฒิภักดี
นางอรพินทร ประกิตสุวรรณ
นายเชษฐพงศ ชัยคณารักษกูล
รายงานประจําป 2561

จํานวนหุน (หุน)
114,500,000
114,331,000
100,000,000
14,331,000
94,500,000
35,860,659
35,860,659
28,612,500
23,688,528
21,516,395

รอยละ
18.39
18.37
16.07
2.30
15.18
5.76
5.76
4.60
3.81
3.46

ลําดับ
9
10

รายชื่อ
นายทานันทรัชช กิจศรีโอภาค
นายกรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ
รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก
ผูถือหุนอื่นๆ (1,535 ราย)
รวมทั้งสิ้น

จํานวนหุน (หุน)
15,100,000
15,000,000
498,969,741
123,482,532
622,452,273

รอยละ
2.43
2.41
80.17
19.83
100.00

การออกหลักทรัพยอื่น
---- ไมมี ---

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได และหักสํารอง
ตามกฎหมายในแตละป (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
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โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ
CIRKIT) มีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย กรรมการที่มีสวนรวมในการบริหาร 4 ทาน และกรรมการอิสระ 4 ทาน ดังนี้
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง
รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจาหนาที่บริหาร

1.

นายสักกะพงษ

บุญมี

2.

นายชะฤทธิ์

พงศอนุตรี

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

3.

นายจักรพันธุ

ปาจารย

4.

นางสาวจารุวรรณ

ไชยยนต

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร/กรรมการบริห ารความเสี่ยง/
กรรมการผูจัดการ

5.

นางฐิติภรณ

ศิลปรัศมี

6.

นายธีรธัช

โปษยานนท

7.

นายวีระพล

หรือตระกูล

8.

นายพลาคม

ชัยกิตติศิลป
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รายงานประจําป 2561

กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชะฤทธิ์ พงศอนุตรี หรือ นายสักกะพงษ บุญมี
หรือนายจักรพันธุ ปาจารย กรรมการสองในสามลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
1) ดําเนินธุรกิจตามกฎหมายและวัตถุประสงค ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของ
บริษัท รวมทั้ง ดําเนินการตามมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษาผลประโยชนของบริษัท
และผูถือหุน
2) เลือกกรรมการผูจัดการใหญ พรอมทั้งประเมินผล รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้งกรรมการ และ/หรือ
ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท จํ า นวนหนึ่ ง ให เ ป น ฝ า ยบริ ห าร เพื่ อ ดํ า เนิ น การอย า งหนึ่ ง อย า งใดหรื อ หลายอย า งได
เพื่อปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งมีอํานาจแตงตั้งประธานเจาหนาที่บริหาร
และคณะกรรมการอื่น ๆ เชน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามความเหมาะสม รวมทั้งมี
อํานาจแตงตั้งและมอบอํานาจใหบุคคลอื่นใดดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได โดยอยู
ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ และมีอํานาจยกเลิก เพิกถอน แกไข หรือเปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวได
ตามที่เห็นสมควร
3) พิจารณาและทบทวนวัตถุประสงค เปาหมายทางการเงิน และแผนการดําเนินงานของบริษัท
ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการไดกําหนด และระเบียบของบริษัท อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) ใหคําแนะนําและคําปรึกษากับฝายบริหาร เพื่อใหดําเนินการใหเปนไปตามระบบการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
พิจารณาและสอบถามความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
พิจารณาและรับรองรายงานทางการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
พิจารณาและสอบทานรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันใหเปนไปตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พิจารณาใหมีการเปดเผยขอมูลของบริษัท ตอสาธารณะชนใหถูกตองครบถวน โปรงใส
และตรงตามกําหนดเวลา
พิจารณาใหมีการดําเนินการตาม พรบ. ตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ และประกาศตาง ๆ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหถูกตอง
จัดใหมีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อชวยดําเนินการตาง ๆ ของ
คณะกรรมการและบริษัทตามที่กฎหมายกําหนด
5) พิจารณาอนุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเขารวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่น ๆ หรือ
ลงทุนในบริษัทหรือกิจการตาง ๆ
6) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของบริษัท
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7) พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สําคัญอันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดําเนินการนั้น ๆ
เพื่อใหเกิดประโยชนแกบริษัท เวนแตอํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจาก
ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ก อ น ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ก ารดํ า เนิ น การเรื่ อ งใดที่ ก รรมการท า นใด หรื อ ผู รั บ มอบอํ า นาจ
จากกรรมการหรื อ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง
(ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของกรรมการทานนั้น หรือผูรับมอบอํานาจจาก
กรรมการไมมีอํานาจในการอนุมัติการดําเนินการในรายการดังกลาว
ก) เรื่องใด ๆ ที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติที่ประชุมผูถือหุน
ข) เรื่ อ งใด ๆ ที่ ก รรมการมี ส ว นได เ สี ย และอยู ใ นข า ยที่ ก ฎหมายหรื อ ข อ กํ า หนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การดําเนินการเกี่ยวกับ
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น การได ม าหรื อ จํ า หน า ยไปซึ่ ง สิ น ทรั พ ย ที่ สํ า คั ญ ของบริ ษั ท ตามกฎเกณฑ ข อง
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่องดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของกรรมการที่เขารวมประชุมและจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญ
(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
(ค) การทําแกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวน
ที่สําคัญการมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค
จะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ
(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู
(ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
(ช) การอื่ น ใดที่ กํ า หนดไว ภ ายใต บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย และ/หรื อ
ข อ กํ า หนดของตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทย ให ต องได รั บความเห็ นชอบจากที่ ประชุ มคณะกรรมการ
และที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงดังกลาวขางตน
ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ หรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวน
ได เ สี ย หรื อ มี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน กั บ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย อ ยกรรมการ หรื อ ผู รั บ มอบอํ า นาจ
จากกรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หนา 48

รายงานประจําป 2561

การเลือกตั้งกรรมการบริษัท และการดํารงตําแหนง
การเลือกตั้งกรรมการบริษัทใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ใหกระทําตามหลักเกณฑ ดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เทากับ 1 หุน ตอ 1 เสียง
2. ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคน
หรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควรแตในการลงมติแตละครั้ง ผูถือหุนตองออก
เสียงดวยคะแนนเสียงที่มีตามขอ 1 ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได ดังนั้น ผูถือหุน
ไมสามารถแบงคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อใหผูใดมากนอยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่ง
แหงพรบ.บริษัทมหาชนฯ ได (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เทานั้น)
3. ในการออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง กรรมการให ใ ช เ สี ย งข า งมาก หากมี ค ะแนนเสี ย งเท า กั น
ใหผูเปนประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
4. ใหคณะกรรมการบริษัทมีวาระอยูในตําแหนงตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัท กรรมการ
ผูออกจากตําแหนงตามขอนี้จะเลือกตั้งใหเขารับตําแหนงอีกก็ได นอกจากพนจากตําแหนงตามวาระแลวกรรมการ
พนจากตําแหนงเมื่อ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
(ง) ที่ประชุมมีมติใหออก
(จ) ศาลมีคําสั่งใหออก
5. เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกของตนใหที่นายทะเบียนทราบดวยก็ได

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทอยางนอยทุก 3 เดือน
ในการประชุม กรรมการตองแสดงความเห็นและใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระ กรรมการควรเขาประชุมทุกครั้ง
นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัยซึ่งตองแจงตอเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา บริษัทตองรายงาน
จํานวนครั้งที่เขารวมประชุมของคณะกรรมการไวในรายงานประจําป ในการประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะตองจัดสงหนังสือเชิญประชุมแกกรรมการทุกทานเพื่อใหทราบถึงวันเวลา
สถานที่และวาระการประชุม โดยจัดสงเปนการลวงหนาอยางนอย 7 วัน และเปนผูรวบรวมเอกสารประกอบการ
ประชุมจากกรรมการ และฝา ยจัดการ เพื่อจั ดสงให คณะกรรมการลวงหนา เอกสารดังกล าวตอ งใหขอมู ล
ที่เพียงพอตอการตัดสินใจและใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระของคณะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
จะตองเปนผูบันทึกประเด็นในการประชุมเพื่อจัดทําเปนรายงานการประชุมซึ่งตองมีเนื้อหาสาระครบถวนและ
เสร็จสมบรูณภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันประชุมเสร็จสิ้นเพื่อเสนอใหประธานคณะกรรมการบริษัทลงนามและ
จะตองจัดใหมีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกตอการคนหา และรักษาความลับไดดี
กรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 49

การออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือเอาความเห็นที่เปนสวนเสียงขางมากเปนสําคัญ
ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด อยางไรก็ตาม
ความเห็นของกรรมการบริษัทคนอื่น ๆ ที่มิไดลงมติเห็นดวยใหระบุไวในรายงานการประชุม
บริษัทมีการประชุมของคณะกรรมการ ประจําป 2561 ดังตอไปนี้
การประชุมกรรมการบริษัทในป 2561
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
คณะกรรม
คณะกรรมการสรร
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
การตรวจสอบ/
หาและพิจารณา
บริหารความเสี่ยง/
บริษัท/ครั้ง
ครั้ง
คาตอบแทน/ครั้ง
ครั้ง
6/7
4/7
7/7
5/5
6/6
7/7
5/5
6/6
7/7
6/6
-

รายชื่อกรรมการ

1. นายสักกะพงษ
2. นายชะฤทธิ์
3. นายธีรธัช
4. นายวีระพล
5. นางฐิติภรณ

บุญมี
พงษอนุตรี
โปษยานนท
หรือตระกูล
ศิลปรัศมี

6. นายสมบัติ

สุนันทพงศศักดิ์

1/

7. นายอนุศักดิ์

มนตขลัง

2/

-

-

2/2

-

-

-

4/

4/5

3/4

-

-

5/ 7/

1/1

-

-

-

6/

ทัพพะรังสี

10. นายธีระชัย

สุริยะพงษ

2/6

-

-

-

8/

5/5

-

-

-

9/

2/2

-

-

-

1/1

1/1

-

-

ธนสุวิวัฒน
ปาจารย

13. น.ส.จารุวรรณ ไชยยนต

10/

ชัยกิตติศิลป

1 และ 2/
7/
8/

ลาออก 22 ก.พ. 61

3/

ลาออก 26 เม.ย. 61

4 และ 5/

ลาออก 31 ก.ค. 61 6/ลาออก 2 พ.ย. 61

ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที ่ 2/2561 เมื อ่ วันที ่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 แทน นายอนุศกั ดิ์ มนต์ขลัง

ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที ่ 2/2561 เมื อ่ วันที ่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 แทน นายสมบัติ สุนนั ทพงศ์ศกั ดิ์
9/
10/

หนา 50

-

-

9. นางเพ็ญนิภา

14 นายพลาคม

-

1/1

ตุลยานนท

12. นายจักรพันธุ

-

3/

8. นายนนทจิตร

11. นายนนทวัชร

1/1

ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที ่ 5/2561 เมื อ่ วันที ่ 9 สิ งหาคม 2561 แทน นายธี ระชัย สุริยะพงษ์

ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที ่ 6/2561 เมื อ่ วันที ่ 24 ตุลาคม 2561 แทน นางเพ็ญนิ ภา ทัพพะรังสี

รายงานประจําป 2561

ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ CIRKIT)
มีผูบริหารจํานวน 4 ทาน ดังนี้
รายชื่อผูบริหาร
ตําแหนง
1. นายสักกะพงษ
บุญมี
ประธานเจาหนาที่บริหาร/
รักษาการผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
2. นางสาวจารุวรรณ
ไชยยนต
กรรมการผูจัดการ/
รักษาการผูอํานวยการฝายสนับสนุนการบริหาร
3. นายประยูร
ปลอดสุทธิ์
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
4. นางสาวนันทชาอร
เกียรติวุฒิตระกูล
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
อํานาจหนาที่ของฝายบริหาร มีดังนี้
1. กําหนดเปาหมายของบริษัท พรอมทั้งแผนการดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
2. ดําเนินการ ดูแลบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน นโยบาย เปาหมาย ขอบังคับ และระเบียบ
บริษัทที่กําหนดไว
3. ดําเนินการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน
4. ดําเนินกิจการตาง ๆ ของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5. ตองไมประกอบกิจการ หรือรวมในกิจการใด ๆ อันเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแต
จะไดแจงใหผูบังคับบัญชารับทราบ และไดรับความเห็นชอบ

เลขานุการบริษัท
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ และตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการบริษัท
ไดมีมติแตงตั้งให นางสาวกัญญณพัชญ วัชรปญญาภรณ ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่
9 สิงหาคม 2561 โดยมีหนาที่ในการใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่คณะกรรมการตองทราบ
และปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้ง ดูแลกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการ เพื่อใหกรรมการสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง การจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท หนังสือ
นัดประชุมผูถือหุน รายงานการประชุมผูถือหุน และเก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการ
หรือผูบริหาร

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 51

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
1)

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
(ก) คาตอบแทนกรรมการ ประกอบดวยเบี้ยประชุม ซึ่งจายตามจํานวนครั้งที่เขาประชุม ดังนี้
การประชุมกรรมการบริษัทในป 2561
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการ
คณะกรรม
คณะกรรมการ คณะกรรม
บริษัท/ครั้ง
การตรวจสอบ/
สรรหาและ
การบริหาร
(เฉพาะครั้งที่
ครั้ง
พิจารณา
ความเสี่ยง/
1-3/2561)
(เฉพาะครั้งที่
คาตอบแทน/
ครั้ง
1/2561)
ครั้ง
40,000
-

รายชื่อกรรมการ

1. นายสักกะพงษ

บุญมี1/ 2/

2. นายชะฤทธิ์

พงศอนุตรี

3. นายธีรธัช
4. นายวีระพล
5. นางฐิติภรณ

โปษยานนท
หรือตระกูล
ศิลปะรัศมี

6. นายสมบัติ

สุนันทพงศศักดิ์

7. นายอนุศักดิ์
8. นายนนทจิตร
9. นางเพ็ญนิภา

มนตขลัง1/
ตุลยานนท
ทัพพะรังสี

10. นายธีระชัย

สุริยะพงษ1/ 2/

11. นายนนทวัชร

ธนสุวิวัฒน1/

12. นายจักรพันธุ

ปาจารย

(สําหรับประชุมครั้งที่ 1 และ 3)

20,000

1/

40,000

-

-

-

20,000

20,000
15,000
-

-

-

80,000
75,000
60,000

-

-

-

20,000

-

-

-

-

90,000
60,000
20,000

15,000

-

-

90,000
75,000

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

20,000

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(สําหรับประชุมครั้งที่ 3)

60,000
60,000
60,000
20,000
(สําหรับประชุมครั้งที่ 1)

(สําหรับประชุมครั้งที่ 3)

(สําหรับประชุมครั้งที่ 3)

13. น.ส.จารุวรรณ ไชยยนต1/
3/

14 นายพลาคม

รวม
คาตอบแทน
(บาท)

ชัยกิตติศิลป

เป็ นกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นค่าเบี ย้ ประชุม ตามมติ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจํ าปี 2561
2/

ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม เนือ่ งจากในขณะนัน้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทเท่านัน้
3/

กรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบเข้าใหม่

ทั้ ง นี้ เมื่ อ วั น ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 สํ า หรั บ การประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2561 กรรมการที่ ไ ด รั บ
คาเบี้ยประชุม แสดงเจตจํานงไมขอรับคาเบี้ยประชุมจนกวาบริษัทจะมีกําไร
(ข)

คาตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบริหาร

คาตอบแทน ป 2561

จํานวน (คน)

กรรมการบริหาร

5

ผูบริหาร

11
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จํานวนเงิน (บาท)
3,248,332.33

รายละเอียดคาตอบแทน
เงินเดือน

2)

คาตอบแทนอื่น
คาตอบแทนอื่นของกรรมการ
กรรมการไดรับสิทธิในการเบิกคารับรองในวงเงิน (บาทตอเดือน)
คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร

เงินกองทุนเลี้ยงชีพ

โครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตอผูบริหารและพนักงาน

โครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี

บุคลากร
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีพนักงานรวมทั้งหมด 43 คน
โดยในป 2561 บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไดจายผลตอบแทนใหแก
พนักงาน จํานวนทั้งสิ้น 22,881,119.12 บาท ซึ่งรวมเงินเดือน คาลวงเวลา คาคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เงินไดอื่น ๆ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บมจ. เวนเจอร
บจก.บริหารสินทรัพย
บจก. ทรัพยสิทธิ
รายการ/บริษัท
อินคอรปอเรชั่น
รีจินอล
เซอรวิส จํากัด
เงินเดือน
10,507,237.34
1,176,366.00
1,223,266.00
คาลวงเวลา
20,327.71
280.94
1 6,131.25
คาคอมมิชชั่น
8,093,819.07
43,266.79
10,225.78
คาตําแหนง
46,070.00
1,500.00
คาวิชาชีพ
108,006.54
92,000.00
เบี้ยเลี้ยง
44,400.00
เบี้ยขยัน
107,616.80
สวัสดิการ
35,197.91
คาน้ํามัน
39,665.00
เงินไดอื่นๆ
411,499.99
106,000.00
80,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
501,814.00
91,606.00
92,802.00
กองทุนเงินทดแทน
22,600.00
2,420.00
7,000.00
รวม
19,854,189.36
1,596,004.73
1,430,925.03

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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บุคลากรใน บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีพนักงาน ณ วันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2562 จํานวน 43 คน โดยแยกเปนฝาย ดังตอไปนี้
บริษัท เวนเจอร
บริษัท บริหาร
บริษัท ทรัพยสิทธิ
อินคอรปอเรชั่น
สินทรัพย
ฝาย
เซอรวิส จํากัด
จํากัด (มหาชน)
รีจินอล จํากัด
บริหาร
3
1
ปฏิบัติการ
26
1
พัฒนาธุรกิจ
สนับสนุนการบริหาร
4
3
1
บัญชีและการเงิน
4
รวม
37
3
3

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยบริษัทไดจัดใหมีการอบรมเพื่อสรางความรู
ความเขาใจถึงนโยบายของบริษัท และเพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหแกพนักงาน โดยหลักสูตรที่อบรมมี
ทั้งจากผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท พนักงานทุกคนรับทราบ
นโยบาย เปาหมาย ในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเต็มกําลัง และมีการพัฒนาตอเนื่อง
ดวยการรวมพลังรวมใจ สูวิสัยทัศนรวมกัน ดวยการอบรมสัมมนาโดยมุงเนนทรัพยากรบุคคลเปนหัวใจที่สําคัญ
ของบริษัทในการขับเคลื่อนทุก ๆ สวนในบริษัท อยางสม่ําเสมอและตอเนื่องเหมาะสมตาม Success Profile
รวมถึง การหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบตาม Career Path เพื่อใหพนักงานสามารถพัฒนาทักษะ
ความชํานาญ จากประสบการณในตําแหนงหนาที่ใหม ตลอดจนการแตงตั้ง เลื่อนระดับพนักงานใหเหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งการพัฒนาพนักงานใหเหมาะสมตามความสามารถ
นอกจากพนักงานจะมีความพรอมสํ าหรับการเติบ โต
และความตองการของพนักงานและองคกรนั้น
เปนผูบริหารระดับสูงของบริษัทแลว ยังจะนําบริษัทไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในที่สุด

ขอพิพาทแรงงานที่สําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 อดีตพนักงานของบริษัท ไดฟองบริษัทเปนจําเลยเกี่ยวกับเรื่องการเลิกจาง
เปนจํานวนเงินประมาณ 0.15 ลานบาท และเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ศาลแรงงานกลางไดมีคําพิพากษา
อันเปนที่สุดแลวใหยกฟองคดีดังกลาว

หนา 54

รายงานประจําป 2561

การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทมีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอยางเครงครัดมุงปฏิบัติใหเปนรูปธรรม
และตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อประโยชนตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทสําคัญยิ่งตอการบริหารของบริษัท โดยเปนผูกําหนดนโยบาย
กลไกการบริ ห ารและระบบการกํ า กั บ ดู แ ล ทํ า ให ภ ารกิ จ ของบริ ษั ท ดํ า เนิ น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลตรงตาม
วัตถุประสงคที่คณะกรรมการกําหนดอยูในแนวทางที่ผูถือหุนเห็นชอบ ถูกตองตามกฎหมายและเปนไปตาม
ขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกทานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประกอบกับแตละทานมาจาก
สายงานวิชาชีพที่หลากหลาย การประสานประสบการณตามกระบวนการกลั่นกรองนโยบายการดําเนินงาน
โดยมีเจตนารมณรวมกัน ที่จะกํากับดูแลใหการดําเนินงานของฝายบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในกรอบ
จริยธรรมองคกรของบริษัท ที่มุงเนนในความซื่อสัตยสุจริต และยึดมั่นในความถูกตองและเที่ยงธรรม และโดย
ความเคารพสิทธิของฝายบริหาร คณะกรรมการจะไมเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงานประจําวัน
คณะกรรมการบริษัท มุงพิทักษสิ ทธิ ลดความเสี่ ยง ดูแลผลตอบแทนใหแกผูถือหุ น รวมทั้งกําหนด
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการอภิบาลดูแลองคกรใหมีความโปรงใส เปดเผย และตรวจสอบได
เปนกลไกหลัก
บริษทั ยึดหลักการบรรษัทภิบาลอยางจริงจัง เพื่อเปนกรอบในการทําธุรกิจอยางมีคุณธรรมเพื่อภาพลักษณ
ที่ดี รวมทั้งใชในการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอยางใกลชิด นอกจากนั้น ยังวางนโยบายการให
ผลตอบแทนที่เหมาะสมแกคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเกิดการประสาน
ผลประโยชนรวมกันกับผูถือหุนอันจะนําไปสูการเพิ่มมูลคาการลงทุนแกผูถือหุนในที่สุด

คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม
เปนคณะกรรมการชุดยอย เพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยการศึกษารายละเอียดและ
กลั่ น กรองงานเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการชุ ด ย อ ยประกอบด ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที ่ 31 มี นาคม 2562 มี จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้

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

โปษยานนท
หรือตระกูล
ชัยกิตติศิลป

ตําแหนง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

1/

เป็ นกรรมการทีม่ ีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิ น
โดยมีนางสาวกัญญ์ ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ ทําหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1
สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ
ประจํ า ป โดยพิ จ ารณางบการเงิ น และรายงานทางการเงิ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหลั ก การบั ญ ชี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดํารงอยูของกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่สําคัญ รวมถึง
เหตุผลของฝายจัดการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายบัญชีกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพรแก
ผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไป
2
วางแนวทางและสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชี
ภายนอกและผูตรวจสอบภายในทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําป (Audit Plan) ของบริษัทและการ
ประเมินผลการตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในถึงปญหา หรือขอจํากัดที่เกิดขึ้นจากการ
ตรวจสอบงบการเงิน วางแผนการควบคุม การประมวลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส และการรักษาความปลอดภัย
ของขอมูลเพื่อปองกันการทุจริต หรือการใชคอมพิวเตอรไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก
และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง
โยกยายเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3
สอบทานการดําเนินการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ
ขอ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท รวมทั้ ง มี ห น า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบตามขอกําหนด และหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพยฯ
4
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของ
บริ ษัท รวมถึ งพิ จารณาเสนอค า ตอบแทนของผูส อบบั ญชี โดยคํา นึง ถึง ความนา เชื่ อถื อ ความเพีย งพอของ
ทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากร
ที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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5
พิจารณาใหความเห็นชอบรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ การไดมาหรือจําหนายสินทรัพย
ของบริษัทหรือบริษัทยอย รวมทั้งพิจารณาเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว
เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตอไป ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ และเพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท
6
จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกลาวจะตองมีขอมูลครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด และจะตองลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงานดังกลาวจะตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้เปนอยางนอย
 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของ
บริษัทถึงความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือได
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง
 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน
 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎบัตร (Charter)
 รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุน และผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมาย
7
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ คณะกรรมการบริ ษั ท ตามหน า ที่ แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท รวมทั้ ง มี ห น า ที่ ใ นการรายงานกิ จ กรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ หน า ที่ อื่ น ใดที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ต อ คณะกรรมการ
ของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบตองรายงานตอคณะกรรมการทันที ในกรณีดังตอไปนี้
 รายการที่มีหรืออาจกอใหมีความขัดแยงทางผลประโยชน
 ขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรองสําคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน
 ขอสงสัยวาอาจมีการฝาฝนกฎหมาย หรือขอกําหนดใด ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยฯ

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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 รายงานอื่นใดที่เห็นวาคณะกรรมการบริษัทควรทราบ หากคณะกรรมการตรวจสอบได
รายงานตอคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน
และไดมีการหารือรวมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารแลววาตองดําเนินการปรับปรุงแกไข เมื่อครบ
กําหนดเวลาที่กําหนดไวรวมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบ พบวา มีการเพิกเฉยตอการดําเนินการแกไข
ดั ง กล า ว โดยไม มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานสิ่ ง ที่ พ บดั ง กล า ว
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แลวแตกรณีได
8
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรียกขอขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ของบริษัทประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องตาง ๆ ได
ทั้งนี้ อํานาจของกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงอํานาจที่ทําใหกรรมการตรวจสอบหรือ
ผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติใหความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบทานนั้น
หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีสวนไดสวนเสียหรือ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของได
2.
ลําดับ
1.
2.
3.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที ่ 31 มี นาคม 2562 มี จํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ - สกุล
นายธีรธัช
โปษยานนท
นายวีระพล
หรือตระกูล
นางฐิติภรณ ศิลปรัศมี

ตําแหนง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

โดยมีนางสาวจารุวรรณ ไชยยนต์ ทําหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ดานการสรรหา
1) คัดเลือกและสรรหาบุ คคลที่ มีคุ ณสมบั ติเหมาะสมที่ จะทําหน าที่ เป นกรรมการของบริษั ท
หรือกรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ รวมถึงในกรณีที่ตําแหนงกรรมการของบริษัทวางลง โดยใชนิยาม
และคุณสมบัติของกรรมการ เปนเกณฑในการพิจารณา และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
และบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาแตงตั้ง
2) พิ จารณาและเสนอแนะให คณะกรรมการมี ขนาดและองค ประกอบที่ เหมาะสมกั บบริ ษั ท
โดยคํานึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการ ที่ตองประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ
ในดานตาง ๆ อยางเหมาะสม
3) วางแผนและดําเนินการสรรหาผูสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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4) คัดเลื อกและสรรหาบุ คคลที่ มีคุ ณสมบั ติ เหมาะสมที่ จะทํ าหน าที่ เป นพนั กงานของบริ ษั ท
ตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
5) คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน มี ห น า ที่ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจํา
ดานการพิจารณาคาตอบแทน
1) ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาคาตอบแทนในปจจุบันอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของบริษัท ตลอดจนมีความสอดคลองกับผลประโยชนของผูถือหุน
2) พิ จ ารณาการจ า ยค า ตอบแทน หรื อ ผลประโยชน อื่ น ๆ ของประธานเจ า หน าที่ บริ หาร
และผูบริหารระดับสูง ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนด และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร และผูบริหารระดับสูง สําหรับการจายคาตอบแทน หรือผลประโยชนอื่น ๆ
ของกรรมการให คณะกรรมการบริ ษั ท นํ าเสนอต อที่ ประชุ มผู ถื อหุ นของบริ ษั ท เพื่ ออนุ มั ติ โดยคํ านึ งถึ งป จจั ย
3 ประการ คือ
 แนวปฏิบัติที่บริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันใชในการจายคาตอบแทน
 ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท
 ความรับผิดชอบ ความรู ความสามารถ และประสบการณของผูที่มาดํารงตําแหนง
3) เปดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน และเปดเผยคาตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ
รวมถึง การจัดทํารายงานการกําหนดคาตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ไวในรายงานประจําป
4) พิจารณาคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมเพื่อจูงใจผูบริหารในระยะยาวที่มีความสอดคลอง
กับผลงานของบริษัทและผลประโยชนที่สรางใหกับผูถือหุน
5) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีความรับผิดชอบ
ตอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 3 ป การมอบอํานาจใหแกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะไมรวมถึงอํานาจในการอนุมัติ
รายการใดที่ อาจมี ความขั ดแย ง หรื อรายการใดที่ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค าตอบแทน หรื อบุ คคล
ที่เกี่ยวโยงกับคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดขัดแยงกับบริษัท
ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว ตามขอบังคับของ
บริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติ
ทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว
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3.
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที ่ 31 มี นาคม 2562 มี จํานวน 5 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ - สกุล
นายสักกะพงษ
นายธีรธัช
นายวีระพล
นายพลาคม
นางสาวจารุวรรณ

บุญมี
โปษยานนท
หรือตระกูล
ชัยกิตติศิลป
ไชยยนต

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวกัญญ์ ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ ทําหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิ จ ารณาสอบทาน และนํ า เสนอนโยบายและกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย ง ให แ ก
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาสอบทานและใหความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. กํากับดูแลกิจการการพัฒนา และการปฏิบัติตามนโยบาย และกรอบการบริหารความ
เสี่ยงอยางตอเนื่อง เพื่อใหกลุมบริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร และมีการปฏิบัติ
ตามอยางตอเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ติ ด ตามความเสี่ ย งที่ มี ส าระสํ า คั ญ
และดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวา องคกรมีการจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ และมีหนวยงาน
ตรวจสอบภายในเปนผูสอบทานเพื่อใหมั่นใจวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการ
ความเสี่ ย ง รวมทั้ ง การนํ า ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งมาปรั บ ใช อ ย า งเหมาะสม และมี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
ทั่วทั้งองคกร
6. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สําคัญอยาง
สม่ําเสมอ
7. ใหคําแนะนําและคําปรึกษากับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management
Committee : SRM) และ/หรือ หนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง
พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแตงตั้งอนุกรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพิ่มเติม หรือทดแทนในคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และ/หรือ หนวยงาน และ/หรือ คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงตามความ
เหมาะสม รวมทั้ง กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวัตถุประสงค
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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ทั้งนี้ ผูบริหาร และ/หรือ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ หนวยงาน และ/หรือ
คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผูตรวจสอบภายใน และ/หรือ ผูสอบบัญชี จะตอง
รายงานหรือ นําเสนอขอ มูลและเอกสารที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหบรรลุตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4.
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที ่ 31 มี นาคม 2562 มี จํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
ชื่อ - สกุล
นายสักกะพงษ
นายจักรพันธุ
นายชะฤทธิ์
นางสาวจารุวรรณ

บุญมี
ปาจารย
พงศอนุตรี
ไชยยนต

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวกัญญ์ ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ ทําหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบริ หาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตาม วัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย
ธุรกิจ ขอกําหนด ระเบียบ คําสั่ง ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทอนุมัติ
2. จัดทําและนําเสนอ นโยบายทางธุรกิจ ทิศทาง เปาหมาย แผนการดําเนินงาน และกลยุทธ
การดําเนินธุรกิจของบริษัท กําหนดแผนการเงิน งบประมาณประจําปของบริษัท การบริหารทรัพยากรบุคคล
การลงทุ น การขยายงาน การประชาสั ม พั น ธ การลงทุ น ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. มีอํานาจอนุมัติ และมอบอํานาจชวงอนุมัติการเบิกจาย เพื่อการจัดซื้อจัดจางซึ่งทรัพยสิน
ซื้อหนี้ดอยคุณภาพ และการทํารายการอื่นเพื่อประโยชนของบริษัท ซึ่งอํานาจการอนุมัติดังกลาวจะเปน
การอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการคา โดยมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 50 ลานบาท หรือเทียบเทา
ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแกไข บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจหรือการมอบ
อํานาจนั้น ๆ ไดตามที่เห็นสมควร
4. มีอํานาจในการอนุมัติการกูยืมเงิน การลงทุนในตราสารที่กระทรวงการคลัง หรือธนาคาร
พาณิชยรับรองหรือค้ําประกัน การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือการขอใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน
เพื่อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท การขอเปดบัญชีประเภทตาง ๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ในเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ รวมถึงเปนผูค้ําประกัน หรือการชําระเงิน เพื่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
โดยมีวงเงินในแตละรายการไมเกิน 350 ลานบาทหรือเทียบเทา
5. รับนโยบายของกรรมการบริษัท มากํา หนดทิศทาง แนวทาง เพื่อกํา หนดภารกิจหลั ก
(Mission) สําหรับฝายบริหาร และฝายจัดการ
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6. ควบคุ ม ตรวจสอบ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานของฝ า ยบริ ห าร และฝ า ยจั ด การ
และเสนอแนะแนวทางการแก ไ ขป ญ หา อุ ป สรรคต า งๆ เพื่ อ ให ผู บ ริ ห าร และฝ า ยจั ด การดํ า เนิ น การตาม
ยุทธศาสตร และแผนหลักที่วางไว และใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
7. ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเขาใจ สําหรับใชภายในบริษัท เพื่อใหแนใจวา
การดําเนินงานของบริษัท เปนไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชนของบริษัท รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัย
ภายในองคกร
8. กลั่นกรอง และเสนองบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และนําเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
9. จัดทํารายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ตลอดถึงงบการเงิน งบการลงทุน
และปญหาสําคัญหรือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ และ/หรือ อนุมัติ
10. ใหขอเสนอแนะและใหคําปรึกษาตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อการตัดสินใจดานธุรกิจ
ของบริษัท
11. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อนึ่ ง การอนุ มั ติ ร ายการดั ง กล า วข า งต น จะต อ งไม มี ลั ก ษณะเป น การอนุ มั ติ ร ายการที่ ทํ า ให
คณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอยหรือ
บริษัทที่เกี่ยวขอ ง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ประกาศ
คณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น และ/หรื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ) โดยคณะกรรมการบริ ห ารจะต อ งนํ า เสนอ
เรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมถือหุนเพื่อใหพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาว
ภายใตขอบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ยกเวน เปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติ
และเงื่อนไขการคาปกติซึ่งเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยฯ
5. คณะผูบริหาร ณ วันที ่ 31 มี นาคม 2562 ผูด้ ํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หาร 4 รายแรกของบริ ษัท
ตามคํานิ ยามของสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ “ก.ล.ต.” มี จํานวน 4 ท่าน
ดังนี ้
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1. นายสักกะพงษ

บุญมี

2.

นางสาวจารุวรรณ

ไชยยนต

3.
4.

นายประยูร
นางสาวนันทนชาอร

ปลอดสุทธิ์
เกียรติวุฒิตระกูล
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ตําแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร/
รักษาการผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ
กรรมการผูจัดการ/
รักษาการผูอํานวยการฝายสนับสนุนการบริหาร
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

อํานาจหนาที่ของฝายบริหาร มีดังนี้
1. กํ า หนดเป า หมายของบริ ษั ท พร อ มทั้ ง แผนการดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมาย
ที่กําหนดไว
2. ดําเนินการดูแลบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน นโยบาย เปาหมาย ขอบังคับ และ
ระเบียบบริษัทที่กําหนดไว
3. ดําเนินการบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท
และผูถือหุน
4. ดําเนินกิจการตาง ๆ ของบริษัท ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5. ตองไมประกอบกิจการหรือรวมในกิจการใด ๆ อันเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
เวนแตจะไดแจงใหผูบังคับบัญชารับทราบ และไดรับความเห็นชอบ

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
1.

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่สามารถแสดงความเห็นหรือรายงานขอเสนอแนะไดอยางเสรีตาม
ภารกิจที่ไดมอบหมาย โดยตองไมคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน หรือตําแหนงหนาที่
และมีความเปนอิสระ จากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคล
หรือกลุมบุคคลใด ทั้งนี้ ผูที่จะเปนกรรมการอิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระ
ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดไว ดังนี้
บทบาทและหนาที่ของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหนาที่เชนเดียวกับกรรมการคนอื่นในคณะกรรมการ
บริษัทแลว ยังมีบทบาทและหนาที่พิเศษในการรักษาความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะ
เพื่อรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยไมอยูภายใตอิทธิพลของกลุมบุคคลใด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระไว เทากับ
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 เรื่องคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระ กลาวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้
(1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูขออนุญาตบริษัท
ใหญ บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม ผู ถื อ หุ น รายใหญ หรื อ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม ของผู ข ออนุ ญ าต ทั้ ง นี้ ให นั บ รวม
การถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
(2) ไม เ ปน หรือ เคยเป นกรรมการที่ มี ส ว นร ว มบริ หารงาน ลูก จ าง พนัก งาน ที่ ปรึ ก ษาที่ ไ ด
เงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับ
เดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอ นวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว
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ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต
(3) ไม เ ป น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต
หรือบริษัทยอย
(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ
อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปน หรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของ
ผูขออนุญาต เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาต
ตอสํานักงาน
ความสัมพันธทางธุรกิจตามขอ 4 รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือ
รับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝาย
หนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวน
ใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม
แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาวใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม เ ป น หรื อ เคยเป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องผู ข ออนุ ญ าต บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ย บริ ษั ท ร ว ม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือ
หุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาตสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองป กอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(6) ไมเป นหรือ เคยเปนผู ใหบริ การทางวิช าชีพ ใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริ การเปนที่ป รึก ษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากผูขออนุญาต บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวมผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูขออนุญาต และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย
ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน
(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรั บการแต งตั้งขึ้นเพื่อเป นตัวแทนของกรรมการของผูข ออนุญ าต
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
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(8) ไม ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย า งเดี ย วกั น และเป น การแข ง ขั น ที่ มี นั ย กั บ กิ จ การของ
ผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
ผูขออนุญาตหรือบริษัทยอย
(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของผูขออนุญาต
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตามขอ (1) ถึง (9) แลว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของผูขออนุญาต
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
ผูขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได
ความในขอ (2) (4) (5) และ (6) ในสวนที่กําหนดใหพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ของผูขออนุญาตในชวงสองปกอนวันที่ยื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน ใหใชบังคับกับคําขออนุญาตที่ยื่นตอ
สํานักงานตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
ในกรณีที่บุคคลที่ผูขออนุญาตแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ (4) หรือ (6) ใหผูขออนุญาต
ได รั บ การผ อ นผัน ข อ ห า มการมี หรื อ เคยมีค วามสัม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให บ ริ ก ารทางวิช าชี พ เกิ น มู ล ค า
ดั ง กล า ว ก็ ต อ เมื่ อ ผู ข ออนุ ญ าตได จั ด ให มี ค วามเห็ น คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ แ สดงว า ได พิ จ ารณาตามหลั ก
ในมาตรา 89/7 แลววา การแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็น
ที่เปนอิสระ และจัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการ
อิสระดวย
(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาว
มีคุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผูขออนุญาตในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาว
เปนกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชนตามขอ (5) และ (6) คําวา “หุนสวน” หมายความวา บุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
สํานักงานสอบบัญชี หรือผูใหบริการทางวิชาชีพ ใหเปนผูลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงาน
การใหบริการทางวิชาชีพ (แลวแตกรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
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2.

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการบริษัท
การสรรหาบุ ค คลที่ จ ะดํา รงตํ า แหน ง กรรมการ บริ ษั ท จะพิ จ ารณาจากป จ จั ย หลายประการ
เชน ประสบการณ ความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที่เปน
ตัวแทน หรือไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุนจากนั้นคณะกรรมการจะเสนอชื่อตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณา
แตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดอยูในขอบังคับของบริษัท
ทั้งนี้ เงื่อนไขการสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัทตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทมีดังนี้
1) บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดยใหที่ประชุมใหญ
เปนผูพิจารณาเลือกตั้งและใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ และอาจเลือก
รองประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และตําแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได และกรรมการ
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
2) ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
ก. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
ข. ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
ค. บุ ค คลซึ่ ง ได ค ะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลํ า ดั บ ลงมาเป น ผู ไ ด รั บ การเลื อ กตั้ ง เป น
กรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้ ง
ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน
หนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียง
ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)
4) ในกรณี ที่ ตํ า แหน ง กรรมการว า งลงเพราะเหตุ อื่ น นอกจากถึ ง คราวออกตามวาระ
ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการ
เหลือนอยกวาสองเดือนบุคคล ซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระ
ที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
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การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด
1. ระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัทมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนดและ
ตองเปนผูที่มีวิสัยทัศน ความรู ความสามารถ และประสบการณ ความเหมาะสมกับองคกร โดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูสรรหาเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูที่มีความเหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงดังกลาว
บริษัทมีระบบและแผนงานเพื่อเตรียมความพรอมในการสืบทอดตําแหนงของผูบริหาร
ระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อทดแทนในกรณีที่ผูบริหารทานนั้น ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงานนั้นไดไมวาดวยสาเหตุใด ๆ ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาด
ความตอเนื่องในการบริหารจัดการบริษัท ดังนี้
เมื่อตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่บริหาร วางลงหรือ
ผูอยูในตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงได บริษัทจะมีระบบการใหผูบริหารในระดับใกลเคียง หรือ
ระดับรอง เปนผูรักษาการในตําแหนงจนกวาจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ
ที่บริษัทกําหนด และตองเปนผูที่มีวิสัยทัศน ความรู ความสามารถ และประสบการณ ความเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมองคกร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูสรรหาเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูที่มีความเหมาะสมใหดํารงตําแหนงแทนตอไป
2.

ระดับผูบริหาร
แผนกทรัพ ยากรบุคคลมี ห นา ที่ ใ นการพิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลภายในบริษั ท ที่มี ค วามรู
ความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับงานที่ตองรับผิดชอบในสายงานนั้น ๆ เพื่อทําหนาที่เปนผูบริหาร ทั้งนี้
ในกรณีที่ไมสามารถสรรหาบุคคลภายในที่เหมาะสมได ก็จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอก โดยจะ
พิจารณาจากบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และทัศนคติที่ดีตอองคกรเชนกัน และ
เสนอตอประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท มี ร ะบบและแผนงานเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการสื บ ทอดตํ า แหน ง ของ
ผูบริหารระดับระดับผูบริหาร เพื่อทดแทนในกรณีที่ผูบริหารทานนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงานนั้น
ไดไมวาดวยสาเหตุใด ๆ ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความตอเนื่อง ในการบริหารจัดการ
บริษัท ดังนี้
เมื่อตําแหนงระดับผูบริหารตั้งแตผูอํานวยการฝายขึ้นไปวางลง หรือผูอยูในตําแหนง
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงได บริษัทจะมีระบบการใหผูบริหารในระดับใกลเคียงหรือระดับรองเปนผู
รักษาการในตําแหนงจนกวาจะมีการสรรหา และคัดเลือกจากแผนกทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคคลทั้งจาก
ภายในองคกรและนอกองคกรที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสมกับตําแหนงเพื่อเสนอตอ
ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร พิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนตอไป

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริ ษั ท จะลงทุ น ในบริ ษั ท ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการประกอบธุ ร กิ จ เช น เดี ย วกั บ ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท
หรื อ กิ จ การที่ มี ลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั น หรื อ กิ จ การที่ ส นั บ สนุ น กิ จ การของบริ ษั ท อั น จะทํ า ให บ ริ ษั ท มี ผ ล
ประกอบการหรือผลกําไรเพิ่มมากขึ้นหรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัท โดยสามารถ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทใหมีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของบริษัท
ทั้งนี้ ในการกํากับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวมบริษัท จะสงกรรมการหรือผูบริหารที่มีคุณสมบัติและ
ประสบการณที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเพื่อเปนตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทยอยและบริษัทรวม
นั้น ๆ เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมดังกลาว
ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทจะตองทําหนาที่ในการกํากับดูแลบริษัทยอย และ/หรือ บริษัท
รวมใหบริหารจัดการหรือดําเนินงานตาง ๆ ตามนโยบายที่บริษัทกําหนด รวมถึงจะตองใชดุลยพินิจตามมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติในเรื่องที่สําคัญของบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสงู สุดแกบริษัท และเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัท

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใชขอ มูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดกําหนดไวเปน
ลายลักษณอักษร เชน จรรยาบรรณทางทางธุรกิจของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน และคูมือบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งจะมอบใหแกกรรมการผูบริหารและพนักงาน
เมื่อแรกเขาทํางาน โดยสรุปนโยบายสําคัญดังนี้
1. บริษัทไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวของของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กําหนดใหกรรมการและผูบริหารมีหนาที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย ตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยและใหแจงให
เลขานุการบริษัทรับทราบ เพื่อ จัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจํานวนหลักทรัพยของกรรมการและ
ผูบริหารเปนรายบุคคล เพื่อนําเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้น
ยังไดแจงบทลงโทษหากมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวดวย
2. บริษัทมีขอกําหนดหามนําขอมูลงบการเงิน หรือขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของ
บริษัทที่ทราบ เปดเผยแกบุคคลภายนอกหรือผูที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ และหามทําการซื้อขายหลักทรัพยในชวง
1 เดือน กอนที่ขอมูลงบการเงินหรือขอมูลอื่นที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท/กลุมบริษัทจะเผยแพร
ตอสาธารณชน และตองไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแตไดมีการ
เปดเผยขอมูลนั้นสูสาธารณะทั้งหมดแลว การไมปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวถือเปนการกระทําผิดวินัยของ
บริษัท หากกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ที่ไดลวงรูขอมูลภายในที่สําคัญ คนใดกระทําผิดวินัยจะไดรับโทษ
ตั้งแต การตักเตือน การตัดคาจาง การพักงานโดยไมไดรับคาจาง จนถึงการเลิกจาง
ทั้งนี้ แนวทางดังกลาวไดผานการใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว
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คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
บริษัทและบริษัทยอย จายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ในรอบป
บัญชี 2561 จํานวนเงิน 2,780,000.00 บาท ดังนี้
ป 2561
ป 2560
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส
แอสโซซิเอท
คูเปอร เอบีเอเอส จํากัด
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
2,070,000.00
3,180,000.00
บริษัทยอย
710,000.00
1,120,000.00
รวม
2,780,000.00
4,300,000.00
คาบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)
คาเดินทาง คาไปรษณีย คาถายเอกสาร คาโทรศัพท คาโทรสาร เปนตน จํานวนเงิน 53,862.00 บาท

การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการนําไปสูระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นตอทุกฝาย
ที่เกี่ยวของตั้งแต ผูถือหุน พนักงาน และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ รวมถึงสงผลใหธุรกิจมีความเจริญเติบโตอยาง
ยั่ง ยืน ภายใต การดํ า เนิ นงานอยา งมี จ รรยาบรรณและเป น ไปตามกฎหมายที่ เกี่ ย วขอ งบริ ษัท จึง ไดกํ า หนด
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดําเนินการที่มีอยูแลวใหมีเปนมาตรฐานที่ชัดเจนและ
สามารถนําไปสูการปฏิบัติของพนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเปนการเสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมการกํากับ
ดูแลกิจการอยางแทจริงโดยครอบคลุมหลักการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน
บริษัทใหความสําคัญในสิทธิของผูถือหุนโดยไมกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิดหรือริดรอน
สิทธิของผูถือหุนนอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานตาง ๆ ของผูถือหุน เชน สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิใน
การมีสวนแบงกําไรของบริษัท สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลของบริษัทอยางเพียงพอ สิทธิในการเขารวม
ประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แตงตั้งผูสอบบัญชี และเรื่อง
ที่มีผลกระทบตอบริษัท เชน การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือการแกไขขอบังคับ และหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัทการลดทุน หรือเพิ่มทุน เปนตน
การประชุ ม ผูถื อ หุ นเป น ชอ งทางสํ า คัญ ที่ ผู ถือ หุ น ของบริษั ท สามารถใช สิ ทธิ ข องตนในฐานะ
ผู ถื อ หุ น ได ด ว ยเหตุ นี้ บริ ษั ท จึ ง มี แ นวทางปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การประชุ ม ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรัพยฯกําหนดเพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
 จัดสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วันหรือ
ระยะเวลาอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมาย หรือ ประกาศที่ เ กี่ ย วข อ งกํ า หนดโดยจะระบุ วั น เวลา สถานที่ และวาระ
การประชุมตลอดจนขอมูลประกอบที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองตัดสินใจในที่ประชุมอยางครบถวน
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 ในกรณี ที่ ผู ถื อ หุ น ไม ส ามารถเข า ร ว มประชุ ม ได บริ ษั ท เป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น สามารถ
มอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขารวมประชุมแทนตนได โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใด
ที่บริษัทไดจัดสงไปพรอมหนังสือนัดประชุม
 บริษัทจะจัดสรรเวลาอยางเหมาะสมและสงเสริมใหผูถือหุนไดมีโอกาสในการซักถาม
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทได รวมทั้ง เปดโอกาส
ใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม
 บริษัทจะสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกทานเขารวมประชุมผูถือหุน และตอบขอซักถาม
ของผูถือหุน
 เมื่อการประชุมแลวเสร็จบริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุมครองสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม
ทั้งผูถือ หุน ที่เปนผูบ ริหารและผูถือ หุนที่ ไมเปนผู บริหารผูถื อหุนที่เป นคนไทยหรือผูถือหุ นตางชาติ ผูถือหุ น
รายใหญหรือผูถือหุนรายยอย โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมใหแกผูถือหุนที่ไมสามารถ
เขารวมประชุมดวยตนเองสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงแทน
ผูถือหุนได รวมถึงเปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนา
ในเวลาอันสมควร
การดําเนินการประชุมจะเปนไปตามขอบังคับของบริษัทตามลําดับวาระการประชุม โดยจะมีการ
เสนอรายละเอียดในแตละวาระอยางครบถวนพรอมแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน รวมทั้ง
จะไมเพิ่มวาระการประชุมที่ไมมีการแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญ
ที่ผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได กํ า หนดมาตรการป อ งกั น การใช ข อ มู ล ภายในโดยมิ ช อบ(Insider
Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รวมตลอดถึงคูสมรสและบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาวที่เกี่ยวของกับขอมูล รวมถึงไดกําหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
ของบริษัท หรือนําขอมูลของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวนตนไวแลวตามนโยบายการปองกันการนําขอมูล
ภายในไปใชประโยชน รวมทั้งหามมิใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท รวมถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกลาวซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินใหแก
สาธารณชนทราบ โดยบริษัทไดดําเนินการแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทเขาใจ และรับทราบเกี่ยวกับ
ภาระหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมซึ่ง ไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา
เจาหนี้ คูแขง ชุมชนและสังคม เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิขั้นพื้นฐานของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการคุมครอง
และดูแลเปนอยางดีตามขอกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจะดูแลผูมี
สวนไดเสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย ที่เกี่ยวของไมกระทําการใด ๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
โดยแนวปฏิบตั ิตอผูมีสวนไดเสียมีดังนี้
ผูถือหุน :

บริษัทมีความมุงมั่นที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส และมุงเนนพัฒนาองคกรใหมีการเติบโต
อยางยั่งยืนและตอเนื่อง เพื่อสรางอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมใหกับผูถือหุน และเพื่อเพิ่ม
มูลคาของบริษัท โดยการยึดมั่นการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

พนักงาน:

บริษัทตระหนักถึ งความสํา คัญของพนั กงานทุกคนในบริษัท ซึ่งมี สว นรวมในการขับเคลื่อ น
องคกรใหประสบความสําเร็จ โดยมุงเนนในการพัฒนาศักยภาพ และความรูความสามารถ
และทักษะของพนักงานอยางตอเนื่อง รวมถึง พิจารณาใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู
ความสามารถของพนักงานแตละคน ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน
โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งนี้ บริษัทไดถือปฏิบัติตอ
พนักงานทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรม

ลูกคา:

คูคาและ
เจาหนี้:
คูแขง:

บริษัทไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติตอลูกคาทุกราย โดยมีการแจงเงื่อนไขใหรับทราบ
อยางชัดเจนและเงื่อนไขดังกลาวเปนเงื่อนไขที่เปนธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังมุงมั่นในการให
การบริการลูกคา และใหคําแนะนําชวยเหลือแกลูกคาดวยความสุภาพออนโยน โดยไมนําขอมูล
ที่เปนความลับของลูกคามาใชเพื่อประโยชนของบริษัทและผูที่เกี่ยวของ
บริษัทไดปฏิบัติตอ คูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรมเสมอภาค ไมเอารัดเอาเปรียบ โดยปฏิบัติตาม
เงื่ อ นไขทางการค า และ/หรื อ ข อ ตกลงตามสั ญ ญาที่ ทํ า ร ว มกั น อย า งเคร ง ครั ด เพื่ อ พั ฒ นา
ความสัมพันธทางธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชนของทั้งสองฝาย
บริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะประพฤติ ต ามกรอบการแข ง ขั น ที่ ดี และตามกฎหมายที่ กํ า หนดไว
รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการแขงขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง

ชุมชนและ

บริษัทมุงมั่นจะปฏิบัติตามฎหมาย กฎระเบียบและขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มุงเนนการ

สังคม:

ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใหเกิดขึ้นภายในองคกรอยางตอเนื่อ ง
รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมและสังคม
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวนและโปรงใส ทั้งรายงานขอมูล
ทางการเงิน และขอมูลทั่วไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ
ตลอดจนขอมูลที่สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบตอกระบวนการตัดสินใจของ
ผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทเพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับบริษัททั้งหมดไดรับทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน
โดยบริ ษั ท มี น โยบายที่ จ ะเผยแพร ข อ มู ล สารสนเทศของบริ ษั ท ต อ ผู ถื อ หุ น นั ก ลงทุ น และสาธารณชน
ผานชองทางและสื่อการเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยฯ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและใหความสําคัญตอรายงานทางการเงิน
เพื่อ ใหแสดงถึงสถานะทางการเงิ น และผลประกอบการที่แ ทจ ริงของบริษั ท โดยอยูบ นพื้ นฐานของข อมู ล
ที่ถูกตองครบถวนและเพียงพอ ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในสวนของงานดานนักลงทุนสัมพันธนั้นบริษัทยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเนื่องจาก
กิจกรรมในเรื่องดังกลาวยังมีไมมากนัก จึงไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัททําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูถือหุน
ผูลงทุน นักวิเคราะห รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
รายงานทางการเงินและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและ
บริ ษัท ย อ ย และสารสนเทศทางการเงิน ที่ป รากฏในรายงานประจํ าป คณะกรรมการจึง ดู แลใหง บการเงิ น
ดังกลาวนอกจากจะจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว คณะกรรมการบริษัทยังไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินไวในรายงานประจําป
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบาย
คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน
(The Principles of Good Corporate Governance) ที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแก ผูถือหุน ผูลงทุน และที่เกี่ยวของ
นโยบายและการจายคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เสนอให
ผูถือหุนอนุมัติเปนรายป สําหรับคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปนั้น ๆ และให
อยูในระดับที่สามารถแขงขันไดในธุรกิจ
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นโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-corruption Policy)
บริษัทมีอุดมการณในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม
และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาล หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติ
ตอผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรมจึงไดจัดทํา “นโยบายตอตานคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณอักษรขึ้นเพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจและพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปชั่น
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ และใหมีการ
สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและ
ขอกําหนดในการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนด
ของกฎหมาย
2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตองไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ
กระทําอันเขาขายคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท ตองแจงใหผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
3. ผูกระทําคอรรัปชั่นจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกําหนด
และอาจไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
4. นโยบายต อ ต า นคอร รั ป ชั่ น นี้ ให ค รอบคลุ ม ถึ ง กระบวนการในการบริ ห ารงานบุ ค คล
ตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตําแหนงงาน การฝกอบรม การประเมินผล และการใหผลตอบแทน
โดยผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงาน เพื่อใหใชนโยบายนี้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูใน
ความรับผิดชอบ
5. เพื่อใหการดําเนินงานในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงวาจะเกิดคอรรัปชั่นมีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติ กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องดังตอไปนี้
5.1 การให มอบ หรือรับมอบ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ใหปฏิบัติตามระเบียบของ
บริษัทโดยเครงครัด
5.2 การให หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใส และถูกตอง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตองมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน
5.3 การดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจ การจัดซื้อจัดจาง หามใหหรือรับสินบนทุกชนิด
การติดตองานของบริษัทจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตย ตรวจสอบได และอยูภายใตกฎหมายและกฎเกณฑ
ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของ
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ
ในตําแหนงผูบริหารระดับสูงจากองคกรตาง ๆ จึงสามารถนําประสบการณความรูความสามารถมาพัฒนาและ
กําหนดนโยบายทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทและผูถือหุน โดยคณะกรรมการของบริษัทจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมของ
องค ก ร ตลอดจนมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการกํ า กั บ ดู แ ลตรวจสอบติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของฝ า ยจั ด การ
และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามแผนที่วางไว
โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวา 5 ทาน โดยมี
กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะและตองไมนอยกวา 3 ทาน ซึ่งมีคุณสมบัติ
เปนไปตามกฎเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “กรรมการอิสระ”
นอกจากนี้บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้นไมนอยกวา 3 ทาน เพื่อปฏิบัติ
หนาที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
มี สิ ท ธิ ห น า ที่ ต ามที่ ไ ด กํ า หนดไว ใ นอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบทั้ ง นี้ กรรมการตรวจสอบ
อยางนอย 1 ทาน จะตองมีความรูและประสบการณดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทาน
ความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได
2. คณะกรรมการบริหาร บริษัทมีกรรมการบริหารอยางนอย 3 ทาน โดยคณะกรรมการบริหารมี
หนาที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดและรายงาน
ผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยงอยางนอย 3 ทาน
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีทําหนาที่ในการสนับสนุนและการบริหารารดําเนินการใหกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน และการกํากับดูแลบริษัทที่ดี เพื่อกอใหเกิดการใชทรัพยากร
อยางคุมคามีประสิทธิผล และสนับสนุนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษั ท กํ า หนดให ก รรมการของบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามข อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี สํ า หรั บ กรรมการบริ ษั ท
จดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตองเขาใจและทราบถึงบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตน และตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และคํานึงถึง
ประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนสําคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทเปนผูกําหนดนโยบายเปาหมาย
การดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไป

หนา 74

รายงานประจําป 2561

ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม
1)

การประชุมคณะกรรมการของบริษัท
 บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการบริษัทตองประชุมอยางนอย 3 เดือน ตอครั้ง
และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจําเปน การประชุมแตละครั้งจะตองกําหนดวาระในการประชุม
อยางชัดเจน และสงหนังสือนัดประชุมพรอมรายละเอียดลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลา
ศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม รวมทั้งใหจดบันทึกรายงานการประชุมไวเปนลายลักษณอักษร
และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและ
ผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดใหมีการประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
 การประชุมกรรมการชุดยอยอื่น อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง จะจัดใหมีการประชุมอยางนอย 1 เดือนตอครั้ง
2)

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทมีการกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในระดับที่เหมาะสมและเปนอัตรา
ที่เพียงพอสําหรับการรักษากรรมการและผูบริหารที่มีคุณภาพไว โดยไมมีการจายคาตอบแทน ที่มากเกินควร
และอยูในระดับที่สามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ปจจัยที่จะนํามาพิจารณา
ประกอบด ว ย ประสบการณ ภาระหน า ที่ ขอบเขตของบทบาท และความรั บ ผิ ด ชอบ ทั้ ง นี้ การจ า ย
ค า ตอบแทนของกรรมการจะต อ งผ า นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ในส ว นของ
คาตอบแทนของผูบริหาร จะเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว ซึ่งจะพิจารณา
จากภาระหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ และผลการปฏิ บั ติ ง านของผู บ ริ ห ารแต ล ะท า น ประกอบกั บ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัท
3)

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและ
ใหความรูแกผูที่เกี่ยวของในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
ผูบริหารและเลขานุการบริษัท เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ไดแก หลักสูตรของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
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ความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายภาพรวม
บริษัทมุงมั่นบริหารงานและดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสีย ไดแก
ผูถือหุน ลูกคา คูคา พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบดาน เพื่อสรางความยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจ และสามารถ
บริหารกิจการใหเติบโตไดอยางมั่งคง เปนที่ยอมรับในสังคม รวมทั้ง สามารถสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลประโยชนและผลกระทบในการดําเนินธุรกิจที่มีตอผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
บริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดมีนโยบายในการดําเนินงานโดยมุงเนนความรับผิดชอบตอสังคมดังตอไปนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนผูนําในธุรกิจใหบริการติดตามเรงรัดหนี้สิน และบริหารหนี้ดอยคุณภาพดวยการดําเนินงานแบบ
มืออาชีพ และมีจริยธรรม”
พันธกิจ (Mission)
“เปนเลิศในดานการบริหารหนี้ดอยคุณภาพ ดวยบริการที่ดีเยี่ยมหลากหลายครบวงจร พรอมเครื่องมือ
ที่ทันสมัยเพื่อชวยเหลือปรับปรุงสถานะของหนี้ดอยคุณภาพ และมุงเนนรักษาความสัมพันธทั้งตอผูถือหุน คูคา
ลูกคา คูแขง พนักงาน และสังคม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
บริษัทไดกําหนดและเผยแพรขาวใหกับผูที่เกี่ยวของ รวมทั้ง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานรับทราบ
เพื่อใหยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด ตามแนวปฏิบัติตอผูถือหุน ลูกคา พนักงาน เจาหนี้ คูคา คูแขงขันทางการคา
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม

การดํ า เนิ น งานและการจั ด ทํา รายงานเพื่ อ ให เ ป น ไปตามหลั ก การบรรษั ท ภิ บ าล และ
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
บริ ษั ท ได ดํ า เนิ น งาน เพื่ อ ให เ ป น ไปตามหลั ก การบรรษั ท ภิ บ าล และความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมและ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามมาตรฐานสากลวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมและ
แนวปฏิบัติที่ดีดานการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีสาระสําคัญดังนี้
ดานบรรษัทภิบาล: นําแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยของ
สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พยและตลาดหลั กทรั พย
และตลาดหลักทรัพย แห งประเทศไทย
ซึ่งสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการของ OECD โดยมีองคประกอบในการพิจารณาไดแก สิทธิของผูถือหุน
การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน สิทธิของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความ
รับผิดชอบของกรรมการ
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ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม: นําแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม
ตามหลักการซึ่งคณะทํางานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งแตงตั้ง
โดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดกําหนดไวมาใช เพื่อวางแผนกลยุทธและ
กําหนดแนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท ดังนี้
1)

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
 บริษัทไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติตอลูกคาทุกรายโดยมีการแจง
เงื่อนไขใหรับทราบอยางชัดเจนและเงื่อนไขดังกลาวเปนเงื่อนไขที่เปนธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังมุงมั่นในการให
การบริการลูกคาและใหคําแนะนําชวยเหลือแกลูกคาดวยความสุภาพออนโยนพรอมรับฟงปญหาและแนะนํา
วิธีแกไขปญหาใหลูกคาโดยไมเปดเผยความลับของลูกคา
 บริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติ ต อ คู ค า และเจ า หนี้ อ ย า งเป น ธรรมเสมอภาคไม เ อารั ด
เอาเปรี ย บ โดยปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขทางการค า และ/หรื อ ข อ ตกลงตามสัญ ญาที่ ทํ า รว มกั น อย า งเคร ง ครั ด
เพื่อพัฒนาความสัมพันธทางธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชนของทั้งสองฝาย
 การดําเนินธุรกิจของบริษัทจะตองบริหารงานเพื่อใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน
และมั่นคงภายใตการดําเนินงานดวยความรอบคอบซื่อสัตยสุจริตและมีความเปนธรรมตอผูมีสวนเกี่ยวของ
 บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต อ คู แ ข ง ขั น ทางการค า อย า งเป น ธรรมไม ก ระทํ า การใด ๆ
ที่เปนการโจมตีใหรายหรือทําลายชื่อเสียงของคูแขงขัน
2)

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ ในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ทุ ก รู ป แบบ โดยปลู ก
จิตสํานึกใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอรัปชั่นสรางคานิยมที่
ถูกตองและเพิ่มความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายโดยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
 ไมเสนอใหคาตอบแทน จายสินบน เรียกรองตกลง หรือรับสินบนจากบุคคล
อื่นหรือหนวยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหมีการตอบแทน
การปฏิบัติที่เอื้อประโยชนตอกันหรือหวังผลประโยชนเกี่ยวกับงานของบริษัท
 ไมทําธุรกรรมโดยไมชอบธรรมซึ่งเกี่ยวของกับเจาหนาที่ภาครัฐ บุคคลอื่น
หรือหนวยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางออม
 พนักงานที่กระทําการทุจริตไมวาจะมีตําแหนงหนาที่ใดจะมีการลงโทษ
ทุกกรณี โดยไมพิจารณาวาจํานวนเงินที่กระทําการทุจริตมากนอยเพียงใด
 บริษัทไดปลูกฝงและย้ําใหพนักงานทุกคนในองคกรตองมีความตระหนัก
ตอ งปฏิบัติ หนา ที่ดว ยความซื่อ สัตย สุจริ ต ไม แสวงหาผลประโยชนจ ากตํ าแหนงหนาที่ของตนเองหรื อเอื้ อ
ประโยชนใด ๆ ใหกับคนอื่น รวมถึง ไดใหพนักงานไดรับทราบบทลงโทษ อีกทั้ง ผลกระทบความเดือดรอนและ
ความเสียหายที่จะไดรับจากการกระทําการทุจริต
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3)

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทใหความสําคัญและเคารพสิทธิมนุษยชน และไมกระทําการใดที่เปนการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ๆ ทั้งทางตรงและทางออมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ไมวาจะมีความแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือดานสภาพรางกาย
4)

การปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม
บริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว า การที่ บ ริ ษั ท สามารถดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ มาอย า งต อ เนื่ อ งได นั้ น
เกิดจากความรวมมือรวมแรงรวมใจของพนักงานทุกคนทุกระดับ ซึ่งมีความมุงมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อให
ผลงานเปนไปตามเป า หมายที่ว างไว โดยบริ ษัทได กํา หนดนโยบายเกี่ย วกั บ พนัก งานและได ถือ ปฏิ บัติ ต อ
พนักงานทุกรายอยางเทาเทียมและเปนธรรมดังนี้
 บริษัทใหผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ความสามารถของพนักงาน
แตละคน และสามารถเทียบเคียงไดกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน ตลอดจน การดูแลรักษาสภาพแวดลอม
ในการทํางาน โดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทํางาน อีกทั้ง มีการดูแลชวยเหลือและ
จัดสวัสดิการใหพนักงานอยางเหมาะสม
 บริ ษั ท มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรของบริ ษั ท ทุ ก ตํ า แหน ง และทุ ก ระดั บ อย า ง
ตอเนื่อง เนนการจัดฝกอบรมและสัมมนาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูและชื่อเสียง
มาอบรมเพื่อใหพนักงานไดเกิดการเรียนรู พัฒนาศักยภาพ และทักษะของพนักงานอยางตอเนื่อง
 บริษัทมีนโยบายสงเสริมพนักงานแตละระดับใหมีความเจริญกาวหนาและ
สามารถเติบโตไปในองคกรอยางตอเนื่อง
 บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับไดมีสวนรวมในการซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นทั้งทางตรงและทางออมอันจะนํามาซึ่งประโยชนในการแกปญหารวมกัน
5)

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับการใหบริการ ดังนั้น
การสรางความพึงพอใจโดยมีความรับผิดชอบตอลูกคา จะสงผลใหธุรกิจประสบความสําเร็จกาวหนาและยั่งยืน
บริษัทจึงไดกําหนดใหพนักงานปฏิบัติตอลูกคา ดังนี้
 บริษัทจะใหบริการอยางตรงไปตรงมาดวยความซื่อสัตยสุจริต และใหขอมูล
ขององคกร และบริการอยางถูกตอง เพียงพอ เที่ยงตรง และปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค
อยางเครงครัด
 บริ ษั ท จะยึ ด ถื อ ข อ ปฏิ บั ติ ท างสั ญ ญาและเงื่ อ นไขที่ เ ป น ธรรม สนั บ สนุ น
กระบวนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รวมถึงการรับหรือใหสินบนทุกรูปแบบ เคารพตอสิทธิในทรัพยสิน หรือ
กรรมสิทธิ์ของคูคา ไมเอารัดเอาเปรียบตอคูคา และสงเสริมใหคูคาดําเนินความรับผิดชอบตอสังคมรวมกันกับ
องคกร
 บริ ษั ท เป ด โอกาสให ลู ก ค า ได ร อ งเรี ย นเรื่ อ งการบริ ก ารของพนั ก งานได
โดยตรงถึงบริษัททางโทรศัพทหมายเลข 02-5414145-46 หรือรองเรียนผานทางจดหมายแบบสอบถามที่บริษัท
สงถึงลูกคา
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6)

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
ถึ ง แม ว า การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จะไม ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบโดยตรงต อ
สิ่งแวดลอมก็ตาม แตบริษัทก็มีความตระหนักและปลูกจิตสํานึกใหพนักงานใหความสําคัญและชวยกันดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจากสิ่งแวดลอมภายในบริษัท โดยบริษัทกําหนดใหมีการทํากิจกรรม 5 ส.
เปนประจําทุกป อีกทั้ง มีควบคุมการใชอุปกรณสํานักงานภายใตงบประมาณที่ไดรับรณรงคใหมีการใชไฟฟา
น้ําประปาอยางประหยัด และลดการใชอุปกรณที่มีผลกอใหเกิดมลภาวะลดปริมาณการใชกระดาษ โดยการนํา
กระดาษกลับมาใชใหม รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบสื่อทางอีเล็กทรอนิกสมากขึ้น
7)

การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมโดยมีการรวมพัฒนาชุมชนที่บริษัทตั้งอยูดังนี้
 สงเสริมแรงงานทองถิ่นใหมีโอกาสในการทํางานในองคกร
 สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เปดเผยขอมูลการดําเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอชุมชนที่องคกรตั้งอยู
 มีนโยบายหามพนักงานทุกระดับเกี่ยวของกับยาเสพติดทุกชนิดทั้งในฐานะ
ผูคาและผูเสพ โดยมีการตรวจสารเสพติดจากพนักงานปละ 1 ครั้ง เพื่อปองกันมิใหพนักงานบริษัทสรางปญหา
ตอสังคมโดยรวม

นโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-corruption Policy)
คํานิยามตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น การทุจริตคอรรัปชั่น (Corruption) ในที่นี้หมายถึงการ
ละเว น การปฎิ บั ติ หรื อ การใช ตํ า แหน ง อํ า นาจหน า ที่ ที่ ไ ด ม า หรื อ การใช ท รั พ ย สิ น ที่ มี อ ยู ใ นทางมิ ช อบเพื่ อ
ผลประโยชนที่มิควรไดแหงตน หรือผูที่เกี่ยวของกับตน หรือการกระทําเพื่อมิใหบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกระทําหรือ
ละเวนการปฎิบัติหนาที่ อันจะนํามาซึ่งประโยชนที่มิควรไดแหงตน หรือผูที่เกี่ยวของกับตน โดยขัดตอศีลธรรม
และจรรยาบรรณที่ดี อันจะนําไปสูความเสียหายตอประโยชนของผูอื่น ทั้งโดยทางตรง และทางออม
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
บริษัทมีอุดมการณในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและ
ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาล หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติตอ
ผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรมจึงไดจัดทํา “นโยบายตอตานคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณอักษรขึ้นเพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจและพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปชั่นในทุก
รูปแบบทั้งทางตรง หรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ และใหมีการสอบทาน
การปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นนี้อยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและขอกําหนด
ในการดํ าเนินการเพื่อ ให สอดคลอ งกั บ การเปลี่ย นแปลงของธุร กิจ ระเบีย บ ขอ บัง คับ และขอ กํา หนดของ
กฎหมาย
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2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ตองไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ
กระทําอันเขาขายคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท ตองแจงใหผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
3. ผูกระทําคอรรัปชั่นจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกําหนด
และอาจไดรับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย
4. นโยบายต อ ต า นคอร รั ป ชั่ น นี้ ให ค รอบคลุ ม ถึ ง กระบวนการในการบริ ห ารงานบุ ค คล
ตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตําแหนงงาน การฝกอบรม การประเมินผล และการใหผลตอบแทน
โดยผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงาน เพื่อใหใชนโยบายนี้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู
ในความรับผิดชอบ
5. เพื่อใหการดําเนินงานในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงวาจะเกิดคอรรัปชั่นมีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติ กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องดังตอไปนี้
5.1 การให มอบ หรือรับมอบ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ใหปฏิบัติตามระเบียบของ
บริษัทโดยเครงครัด
5.2 การให หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใส และถูกตอง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตองมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพื่อเปนขออางในการติดสินบน
5.3 การดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจ การจัดซื้อจัดจาง หามใหหรือรับสินบนทุกชนิด
การติดตองานของบริษัทจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตย ตรวจสอบได และอยูภายใตกฎหมายและกฎเกณฑ
ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญและกํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของบริษัท
สามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายการปฏิบัติงานในแตละระดับ ทั้งดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดาน
การรายงาน รวมทั้ง ดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ จึงไดมอบหมาย
ใหคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ ปฏิบัติหนาที่ในการทบทวนความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอยางสมํ่าเสมอ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท ประจําป 2561 ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งครอบคลุมในดานตาง ๆ 5 ดาน ไดแก องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตามและ
กํากับดูแล คณะกรรมการเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัท
ไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตามระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุม
ภายในในเรื่องติดตาม ควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัท สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัท จากการที่
กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึง การทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อยางเพียงพอแลว สําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะกรรมการเห็น
วาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวดังตอไปนี้
1) การควบคุมภายในองคกร
1.1) บริษัทมีการจัดโครงสรางองคกร และการแบงแยกอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ (มีระบุ
ไวใน Organization Chart และ Job Description ) เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน
1.2) มีระเบียบปฏิบัติงานครอบคลุมในทุกระบบงาน
1.3) มีกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคคลากรที่เปนระบบ
1.4) มีระบบการจูงใจพนักงาน หากพนักงานปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว
2) การบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท มี ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยเน น ทางด า นความเสี่ ย ง
ทางด า นธุ ร กิ จ เช น การตลาด การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี เป น ต น โดยมี ห น ว ยงานตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไว
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3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
3.1) บริษัทมีการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมัติไวเปนลายลักษณอักษร
3.2) มีการแบงแยกหนาที่ ความรับผิดชอบ ใหสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน
3.3) บริษัทมีมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
มี ก ารเรี ย กประชุ ม พนั ก งาน เพื่ อ เน น ให เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ต ามกฏหมาย กฎระเบี ย บอย า ง
เครงครัด
3.4) บริษัทมีกิจกรรมการควบคุมโดยใชดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เพื่อควบคุมใหมีการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดไว
4) ระบบสารสนเทศ และการสื่อขอมูล
ระบบสารสนเทศและการสื่อขอมูลมีการกระจายทั่วทั้งองคกรในทุกระดับ ขอมูลและขาวสาร
ดังกลาว ไดแก นโยบายขององคกร ระเบียบการปฏิบัติงาน การฝกอบรม การประชุม หนังสือเวียนและประกาศ
ตาง ๆ ซึ่งพนักงานสามารถสื่อขอมูลสําคัญไปยังผูบริหารงานเปนเอกสาร หรือ e-mail ตามสายการบังคับ
บัญชา เพื่อเสนอแนะใหมีการปรับปรุงหรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
5) ระบบการติดตามและกํากับดูแล
การติดตามและการกํากับดูแลงานภายในสวนงานจะมีหัวหนางานของฝายนั้น ๆ เปนผูกํากับ
ดูแลเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว คณะกรรมการเห็นวาในสวนการติดตามและ
กํากับดูแล หัวหนางานของฝายนั้น ๆ ควรจะมีมาตรการที่จะกํากับดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่ได
กําหนดไว โดยเฉพาะการประเมินและตรวจสอบดวยตนเองเปนระยะ ๆ (Control Self Assessment)
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รายการระหวางกัน
ลักษณะของรายการระหวางกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อผูเกี่ยวของ/
ความสัมพันธ
นายจักรพันธุ ปาจารย
กรรมการและผูถือหุนใหญ
ของบริษัท โดยถือหุนรอยละ
18.39 (ข้อมูล ณ วันที ่ 28
ธันวาคม 2561)

มูลคารายการ
และเงื่อนไขการชําระ
ความสมเหตุสมผล
(ลานบาท)
เงินกูยืมระยะสั้น  ยอดคงเหลือ ณ
12.35 เปนเงินกูยืมระยะสั้น
เ พื่ อ นํ า ไ ป ใ ช เ ป น
วันที่ 31 ธ.ค. 60
เ งิ น ทุ น ห มุ น เ วี ย น
35.41
 เงินกูยืมระหวางป
โดยเงินกูยืมดังกลาว
ไมมีหลักประกัน ไมมี
 ชําระคืนระหวางป (17.07)
ดอกเบี้ ย จนถึ ง วั น ที่
 ยอดคงเหลือ ณ
30.69 30 มิถุนายน 2561
วันที่ 31 ธ.ค. 61
ลักษณะ
รายการ

 ดอกเบี้ยจาย

0.99

เริ่ ม คํ า นวณดอกเบี้ ย ในอั ต รา
ร อ ยละ 6.65 ต อ ป ตั้ ง แต วั น ที่
1 กรกฎาคม 2561 เป น ต น ไป
แ ล ะ มี กํ า ห น ด ชํ า ร ะ คื น เ มื่ อ
ทว งถา ม ชํ าระดอกเบี้ ย ทุ ก
ไตรมาส

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
การทํารายการระหวางกันเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการ เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา เปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และ
บริษัทไดรับและจายคาตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม เปนรายการที่ชวยเพิ่มสภาพคลองและปรับปรุงฐานะ
ทางการเงินของบริษัทใหดีขึ้น เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาว
ขางตนเปนไปตามนโยบายการทําธุรกรรมระหวางกันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกําหนด

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 83

มาตรการ/ขั้นตอน การอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทมีการกําหนดมาตรการในการเขาทํารายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
วาผูบริหาร และ/หรือ ผูมีสวนไดเสีย จะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาว โดยบริษัทได
กําหนดใหการทํารายการที่มีลักษณะเงื่อนไขการคาทั่วไป ภายใตเงื่อนไขวา ธุรกรรมนั้นจะเปนธุรกรรมที่มี
ขอตกลงทางการคาในลักษณะเดี ยวกันที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสั ญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกั น
โดยการดําเนินธุรกรรมดังกลาว ตองผานการอนุมัติจากบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทใหมี
อํานาจอนุมัติ หรือคณะกรรมการบริษัทตามแตกรณี
สํ า หรั บ การทํ า รายการอื่ น ซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น รายการธุ ร กิ จ ที่ มี เ งื่ อ นไขการค า ทั่ ว ไป บริ ษั ท จะจั ด ให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนของการเขาทํารายการ ความสมเหตุสมผล
และความเหมาะสมดานราคา ของรายการนั้น รวมถึงเงื่อนไขในการทํารายการที่คํานึงถึงประโยชนตอบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอใหบริษัทจางผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับรายการดังกลาว เพื่อนําไปใชในการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ
ของบริษัท และ/หรือ ผูถือหุน แลวแตกรณี
ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัท และเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
ของบริษัท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะตองดูแลใหบริษัท ปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท หรือบริษัทยอย ตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชี

หนา 84

รายงานประจําป 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชื่อ-สกุล

1. นายสักกะพงษ
บุญมี

ตําแหนง

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

 รองประธานกรรมการ
บริษัท
 ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
 ประธานกรรมการบริหาร
 ประธานเจาหนาที่
บริหาร
 กรรมการ
ผูมีอํานาจลงนาม

อายุ
(ป)
54

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

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
- ไมมี -

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร
- ไมมี -

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
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ชวงเวลา

ตําแหนง

 5 ต.ค. 2560ปจจุบัน

 รองประธานกรรมการ
บริษัท
 ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
 ประธานกรรมการบริหาร
 ประธานเจาหนาที่
บริหาร
 กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม

 บริษัท เวนเจอร
อินคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

 บริหารหนี้ดอย
คุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สินใหกับ
ลูกคาสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริษัทยอย

 พ.ศ. 2557ปจจุบัน

 ผูพิพากษาสมทบ

 ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว

 พ.ศ. 2557 2558
 พ.ศ. 2556 2560
 พ.ศ. 2551ปจจุบัน
 พ.ศ. 2546ปจจุบัน

 กรรมการบริหาร

 ศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จังหวัด
นนทบุรี
 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ธีรภาดา รอยเอ็ด
 โรงเรียน อัสสัมชัญ
กรุงเทพมหานคร
 บจก. อะนานัส เฮลท
รีสอรท แอนด สปา
 บจก. อัญชนา
 รีสอรท แอนด สปา

 รีสอรท และสปา

ศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
 พ.ศ. 2528-2532
ปริญญาตรี การตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(ABAC)
หลักสูตรอบรมกรรมการ
หลักสูตร DAP รุน 148/2561
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

 กรรมการบริหาร
 กรรมการผูจัดการ
 กรรมการผูจัดการ

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

 สถาบันการศึกษา
 สถาบันการศึกษา

 รีสอรท และสปา
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ชื่อ-สกุล
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2. นายชะฤทธิ์
พงศอนุตรี

3. นายจักรพันธุ
ปาจารย1/

ตําแหนง

 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการ
ผูมีอํานาจลงนาม

 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการ
ผูมีอํานาจลงนาม

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

62

 วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
 แพทยศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
 วุฒิบัตรแพทยผูชํานาญการ
เฉพาะทาง กรมการแพทย
(สาขาจิตเวชศาสตร)
หลักสูตรอบรมกรรมการ
หลักสูตร DAP รุน 126/2559
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 พ.ศ. 2530-2533
ปริญญาตรี สาขา
บริหารธุรกิจ เอกการตลาด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

50

หลักสูตรอบรมกรรมการ
 หลักสูตร DAP รุน 148/2561
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรการเมือง
การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตย สําหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.)
รุนที่ 22

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
16.07
(ณ วันที่ 29
มี.ค. 62)

18.40
(ณ วันที่ 29
มี.ค.62)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร
- ไมมี -

- ไมมี -

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

 พ.ศ.2558 –
ปจจุบัน

 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม

 บริษัท เวนเจอร
อินคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

 บริหารหนี้ดอย
คุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สินใหกับ
ลูกคาสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริษัทยอย

 พ.ศ.2560–
ปจจุบัน

 กรรมการ

 บริษัท จิ๊กซอว อิงลิช
จํากัด

 การศึกษา

 พ.ศ.2556–
ปจจุบัน

 ผูประกอบการ

 สถานพยาบาล
เอ็ม.ดี.คลีนิกเวชกรรม

 คลินิกเวชกรรม

 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการผูมีอํานาจ
ลงนาม
 กรรมการบริหาร

 บริษัท เวนเจอร อิน
คอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)

 บริหารหนี้ดอย
คุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สินใหกับ
ลูกคาสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริษัทยอย
 รีสอรท และ สปา
 จําหนายไมกอลฟ
และอุปกรณกอลฟ
 รีสอรท และ สปา

 ก.พ. 2561 –
ปจจุบัน

 พ.ศ. 2560 –
ปจจุบัน
 พ.ศ. 2553 –
ปจจุบัน
 พ.ศ. 2544 –
ปจจุบัน
 พ.ศ. 2540 –
ปจจุบัน
 พ.ศ. 2535 –
ปจจุบัน

 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหาร

 กรรมการบริหาร

 บจก. อะนานัส เฮลท
รีสอรท แอนด สปา
 บจก. YMH กอลฟ
 บจก.อัญชนา รีสอรท
แอนด สปา
 โครงการ
คอนโดมิเนียม
พินทร-พันธุ
 หางหุนสวนจํากัด
ส.วารีพัฒนา

 อสังหาริมทรัพย

 ผลิตน้ําแข็ง

ชื่อ-สกุล

4. นางฐิติภรณ
ศิลปรัศมี

ตําแหนง

 กรรมการบริษัท
 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

66

 พ.ศ. 2547
ปริญญาโท สาขาธุรกิจ SME
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 พ.ศ. 2518
ปริญญาตรี สาขาการเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
- ไมมี -

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร
- ไมมี -

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อบริษัท

 4 ก.พ. 2561 –  กรรมการบริษัท
ปจจุบัน
 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน

 บริษัท เวนเจอร
อินคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

 พ.ศ. 2560 ปจจุบัน
 7 ม.ค.59 ม.ค 62



บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

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

 กรรมการผูจัดการ

 กรรมการอิสระ/กรรมการ 
สรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

 พ.ศ. 2559 ปจจุบัน

 ประธานบริษัท



 พ.ศ. 2553 ปจจุบัน

 ที่ปรึกษาบริษัท



 พ.ศ. 2553

 ที่ปรึกษาบริษัท



 ผูจัดการสาขาอาวุโส



ประเภทธุรกิจ

 บริหารหนี้ดอย
คุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สินใหกับ
ลูกคาสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริษัทยอย
บริษัท แมค พาวเวอร  ธุรกิจพลังงาน
จํากัด
บริษัท ยูบิส (เอเชีย)  ผลิตและจําหนาย
จํากัด (มหาชน)
แลคเกอรเคลือบ
กระปองและยางยา
แนวฝากระปอง ใหกับ
ผูผลิตกระปองโลหะ
ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
บริษัท คิดดี อินเตอร  นําเขา และ สงออก
เทรด (595) จํากัด
สินคา Consumer
Product
บริษัท เทเลอร
 ผลิตชิ้นสวนและ
อินอัสตรี้ จํากัด
อุปกรณเสริมอื่น ๆ
สําหรับยานยนต
บริษัท ศิรวัฒน แลนด  พัฒนา
จํากัด
อสังหาริมทรัพย
ธนาคารกรุงไทย
 ธนาคารพาณิชย
จํากัด (มหาชน)

หนา 87

หนา 88

ชื่อ-สกุล

รายงานประจําป 2561

5.นางสาวจารุวรรณ
ไชยยนต2/

ตําแหนง

 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
 กรรมการผูจัดการ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

56

 พ.ศ. 2553-2554
ปริญญาโท บริหารรัฐกิจและ
กฎหมาย มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
 พ.ศ. 2525-2530
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
- ไมมี -

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ชวงเวลา
ผูบริหาร
- ไมมี  9 ส.ค. 61 –
ปจจุบัน

 10 พ.ค. 611ส.ค.61

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

 กรรมการบริษัท
 กรรมการบริหาร
 กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
 กรรมการผูจัดการ

 บริษัท เวนเจอร
อินคอรปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน)

 บริหารหนี้ดอย
คุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สินใหกับ
ลูกคาสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริษัทยอย

 ที่ปรึกษาประธาน
เจาหนาที่บริหาร

 บริษัท เวนเจอร

 บริหารหนี้ดอย
คุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สินใหกับ
ลูกคาสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริษัทยอย

อินคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

หลักสูตรอบรมกรรมการ
หลักสูตร DAP รุนที่ 155/2561
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
 1 มิ.ย.60 1พ.ค.61

 ที่ปรึกษากฎหมาย

 พ.ศ.255931พ.ค.60

 กรรมการผูจัดการ
สายพัฒนาธุรกิจ

 พ.ศ.2557-2558

กรรมการบริษัท-ที่ปรึกษา

การเช า และการ
ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่
เป น ของตนเองหรื อ
เช า จากผู อื่ น ที่ ไ ม ใ ช
เพื่อเปนที่พักอาศัย

 บริษัท ไชยยศ คอน
เนอร ดีเวลลอปเมนท
จํากัด



 บริษัท ชโย กรุป
จํากัด (มหาชน)

 ใหบริการเรงรัด
หนี้สิน

 บริหารสินทรัพย
ชโย จํากัด

 ประกอบกิจการเยี่ยง
ธนาคารพาณิชยโดย
การบริหารหนี้
ดอยคุณภาพ

ชื่อ-สกุล

6. นายธีรธัช
โปษยานนท

ตําแหนง

 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการสรรหา
และพิจาณา
คาตอบแทน
 กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

57

 ปริญญาโท การตลาด
Oklahoma City University,
USA.

0.0001
(ณ วันที่ 29
มี.ค.62)

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หลักสูตรอบรมกรรมการ
 หลักสูตร DAP รุนที่ 31/2558
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Risk Management
Program for Corporate
Leaders (RCL) รุนที่
6/2560 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร
- ไมมี -

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

หนา 89

 9 ส.ค. 60ปจจุบัน

 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการสรรหา
และพิจาณาคาตอบแทน
 กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

 บริษัท เวนเจอร
อินคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

 บริหารหนี้ดอย
คุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สินใหกับ
ลูกคาสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริษัทยอย

 พ.ศ. 2558ปจจุบัน

 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
 กรรมการสรรหา
คาตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล

 บริษัท คิงสเมน ซี.
เอ็ม.ที.ไอ.จํากัด
(มหาชน)

 อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง

 พ.ศ. 2550ปจจุบัน

 ผูอํานวยการฝายบัญชี
และการเงิน

 บริษัท ทรีแพค อิน
โนเวชั่น จํากัด

 ผลิตผลิตภัณฑ
คอนกรีตเพื่อใชใน
งานกอสราง

 พ.ศ. 2543ปจจุบัน

 อาจารยประจําวิชา

 มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ (ACBC)

 สถาบันการศึกษา

 พ.ศ. 25332550

 กรรมการและ
กรรมการบริหาร
ฝายบัญชีและการเงิน

 บริษัท เรพแพค
คอนสตัครชั่น จํากัด

 จําหนายวัสดุ
กอสรางชนิดพิเศษ
ซึ่งนําเขาจาก
ตางประเทศ

หนา 90

ชื่อ-สกุล

รายงานประจําป 2561

7. นายวีระพล
หรือตระกูล

ตําแหนง

 กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
 กรรมการสรรหาและ
พิจาณาคาตอบแทน
 กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

64

 พ.ศ. 2540 บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 พ.ศ. 2532 M.S. Information
Systems DePaul University
ชิคาโก อิลลินอยส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
 พ.ศ. 2521 นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หลักสูตรอบรม
 James Rosenfield: Two
Powerful New 1-Day
Seminars
 2435 Ray Jutkins: Direct
Marketing Workshop

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)
- ไมมี -

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร
-ไมมี-

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา
 พ.ศ.2558ปจจุบัน

 พ.ศ.2559ปจจุบัน

ตําแหนง
 กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
 กรรมการสรรหาและ
พิจาณาคาตอบแทน
 กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
 เจาของกิจการ

ชื่อบริษัท
 บริษัท เวนเจอร
อินคอรปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน)

 บริหารหนี้ดอย
คุณภาพและบริการ
ติดตามหนี้สินใหกับ
ลูกคาสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริษัทยอย

 รัตนาคารแคร

 บริการลางรถครบ
วงจร

 พ.ศ.2546พ.ศ.2556

 กรรมการผูจัดการ

 บริษัท แรพคอลลินส
(ประเทศไทย) จํากัด

 บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด า น
สร า งความสั ม พั น ธ
กั บ ลู ก ค า พั ฒ น า
ฐ า น ข อ มู ล แ ล ะ
วิเคราะหขอมูล

 พ.ศ.2540พ.ศ.2546

 ผูจัดการฝายการตลาด

 บริษัท ริโซ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

 จัดจําหนาย
เครื่องพิมพสําเนา
ระบบดิจิตอล

 พ.ศ.2536พ.ศ.2540

 ผูอํานวยการบริหาร
งานลูกคา

 บริ ษั ท อิ น ทิ เ กรเต็ ด  บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด า น
ประชาสัมพันธ
คอมมูนิเคชั่น จํากัด
ไดเร็กมารเก็ตติ้ง
และสงเสริมการขาย

 พ.ศ.2534พ.ศ.2536

 เจาหนาที่บริหารงาน
ลูกคาอาวุโส

 บริษัท ฟารอิสท
แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด

หลักสูตรอบรมกรรมการ
 หลักสูตร DAP ป 2559
สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทธุรกิจ

 แผนกไดเร็กมารเก็ต
ติ้ ง แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม
การขาย

ชื่อ-สกุล

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

8. นายพลาคม
ชัยกิตติศิลป3/

ตําแหนง

 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบริหาร
ความเสียง

อายุ
(ป)

51

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

หนา 91

 พ.ศ. 2539-2544
ปริญญาเอก สาขา
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
โดยทุนการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(เอแบค), University of
Westminster, Sydney
 พ.ศ. 2536-2537
ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ
(การจัดการ) University of
Wollongong, Australia
 พ.ศ. 2539-2534
ปริญญาตรี สาขา
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(เอแบค)

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

- ไมมี -

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร

- ไมมี –

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

 พ.ศ.2533พ.ศ.2534

 เจาหนาที่บริหารงาน
ลูกคา

 พ.ศ.2532พ.ศ.2533

 เจาหนาที่วิเคราะหระบบ

 พ.ศ.2522พ.ศ.2525
 24 ตุลาคม
2561-ปจจุบัน

 ทนายความ
 กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

 กันยายน 2561- ที่ปรึกษาดานการบริหาร
ทรัพยสินและการลงทุน
ปจจุบัน
 มกราคม 2561- กรรรมการใน
คณะกรรมการ (แตงตั้ง
ปจจุบัน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่30 มกราคม 2561)
ประธานคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน, กรรมการ
ในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาองคกร

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

 บริษัท ซาซิแอนดซาซิ  บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาด า น
ไดเร็ก จํากัด
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ
ไ ด เ ร็ ก ม าร เ ก็ ต ติ้ ง
และสงเสริมการขาย
 บริษัท ปโตรเคมี
 พลังงาน
แหงชาติ จํากัด
(มหาชน)
 บริษัท พิพัทธ
 การประกันวินาศภัย
ประกันภัย จํากัด
 บริษัท เวนเจอร
 บริหารหนี้ดอย
อินคอรปอเรชั่น
คุณภาพและบริการ
จํากัด (มหาชน)
ติดตามหนี้สินใหกับ
ลูกคาสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริษัทยอย
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถาบันการศึกษา

 องคการตลาด
(รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย)

รัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
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ชื่อ-สกุล

ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติอบรม

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท (%)

รายงานประจําป 2561

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวาง
กรรมการและ
ผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะเวลา 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา

ตําแหนง

ชื่อบริษัท

 ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัย
(ดานวิจัยและบริการ
เทคโนโลยีราชมงคล
วิชาการ)
พระนคร
 อาจารยประจําหลักสูตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 พ.ศ. 2560 ปจจุบัน
ปริญญาโท สาขาวิชาการ ราชมงคลพระนคร
สื่อสารการตลาด
 พ.ศ. 2548  บริษัท แอคมี่ โซลูชั่น
 กรรมการบริษัท
ปจจุบัน
จํากัด
 มีนาคม 2560 -  รองประธานเจาหนาที่
 บริษัท เบล็ส เทคโนโลยี
มิถุนายน 2561
จํากัด
บริหาร (ฝายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ)
มีนาคม 2560 กันยายน 2561

 กรกฎาคม 2559 รองประธานเจาหนาที่
กุมภาพันธ 2560 บริหาร (ฝายกลยุทธและ
พัฒนาธุรกิจ)
 มีนาคม 2558 - ประธานกรรมการบริหาร,
สิงหาคม 2558
ประธานคณะกรรมการ
การลงทุน และพัฒนา
ธุรกิจ, รักษาการประธาน
เจาหนาที่บริหาร
ผูกอตั้งและกรรมการ
 พ.ศ. 2533 ผูจัดการ
2555
ผู
กอตั้งและกรรมการ
 พ.ศ. 2547 ผูจัดการ
2549
1/

 บริษัท ซันสวีท จํากัด
(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ใหบริการและปรึกษา
งานบัญชี
ผลิต จําหนาย นําเขา
สงออก ประกอบ
และอุปกรณอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับพลังงาน
ทดแทนประเภทเซลล
เชื้อเพลิงจากไฮโดรเจน

 ผูผลิตและสงออก
ขาวโพดหวาน

 เกษตรอุตสาหกรรม
บริษัท ไทยลักซ เอ็น
และพลังงานทดแทน/
เตอรไพรส จํากัด
ผลิตและจําหนาย
(มหาชน) /บริษัท ไทย
ลักซ ฟูด โปรดักส จํากัด อาหารพรอม
รับประทาน
 บริษัท ซี พี พี อลิอันซ  Waste –to-Energy
จํากัด
 บริษัท มารเก็ตติ้ง เร็ก  การสื่อสาร
ตริกซ (มาเร็กซ) จํากัด

ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที ่ 5/2561 เมือ่ วันที ่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 แทน นายสมบัติ สุนนั ทพงศ์ศกั ดิ์
1/
ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที ่ 5/2561 เมือ่ วันที ่ 9 สิ งหาคม 2561 แทน นายธี ระชัย สุริยะพงษ์
3/
ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที ่ 6/2561 เมือ่ วันที ่ 24 ตุลาคม 2561 แทน นางเพ็ญนิ ภา ทัพพะรังสี

รายงานการวิเคราะหของฝายจัดการ
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
บริษัทบันทึกรายไดจากการบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินในป 2561 จํานวน 16.41
ลานบาท โดยเปนรายไดจากบริการติดตามหนี้สิน 16.13 ลานบาท และรายไดจากการบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
0.28 ลานบาท ขณะที่บริษัทมีรายไดในป 2560 จํานวน 25.33 ลานบาท โดยเปนรายไดการบริหารหนี้ดอยคุณภาพ
จํานวน 2.35 ลานบาท และบริการติดตามหนี้สินจํานวน 22.98 ลานบาท
กําไรขั้นตนของบริษัทในป 2561 เทากับจํานวน 1.23 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตนที่ 7.50% โดยที่
กําไรขั้นตนของธุรกิจบริการติดตามหนี้สินเทากับ 3.21 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรขั้นตน 19.57% และขาดทุน
ขั้นตนของธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพ 1.98 ลานบาท คิดเปนอัตราขาดทุนขั้นตน 12.07 %
บริษัทมีลูกหนี้การคาสุทธิทั้งสิ้น 2.02 ลานบาท เปนลูกหนี้กิจการอื่น
บริษัทมีลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพลดลงทั้งสิ้น 21.65 ลานบาท จากการรับรูรายได
ดอกเบี้ย 0.28 ลานบาท และลดลงจากการรับชําระหนี้ 3.30 ลานบาท และการตั้งสํารองการดอยคาจํานวน 18.63
ลานบาท
บริษัทมีเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน เปนเงินสดฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา และบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย จํานวน 15.98 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.20 ตอป บริษัทใชเปนเงินวางประกันการขอ
ทุเลาการเสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร และค้ําประกันงานบริการติดตามหนี้สิน
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 1.67 ลานบาท เกิดจากการลงทุนในบริษัท เอนี่เพย จํากัด
บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนเปนจํานวนเงิน 4.88 ลานบาท เทียบกับปกอน 12.94 ลานบาท ลดลง 8.06
ลานบาท บริษัทมีเงินสดในมือเพิ่มขึ้น 1.48 ลานบาท เนื่องจากไดรับเงินจาก กยศ. ยอดคางจากปกอน
บริษัทมีคาใชจายในการบริหารในป 2561 จํานวน 18.62 ลานบาท ลดจาก 27.99 ลานบาท ในป 2560
คิดเปนรอยละ 33.48 คาใชจายในป 2560 เปนคาใชจายในธุรกิจบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ และธุรกิจติดตาม
เรงรัดหนี้สินเปนสวนใหญ
บริษัทมีกําไรขั้นตนจากการดําเนินงานจํานวน 1.23 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไร 7.50%
บริษัทตั้งสํารองจากบริหารพอรทลูกหนี้ดอยคุณภาพ 1 รายการคือ ตั้งสํารองการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืม
จากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 18.63 ลานบาท
บริษัทบันทึกขาดทุนสุทธิในป 2561 จํานวน 39.88 ลานบาท
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
1. สินทรัพยหมุนเวียน บริษัทมีสินทรัพยหมุนเวียนเปนจํานวนเงิน 4.88 ลานบาท เทียบกับปกอน
12.94 ลานบาท ลดลง 8.06 ลานบาท บริษัทมีเงินสดในมือเพิ่มขึ้น 1.48 ลานบาท เนื่องจากไดรับเงินจาก กยศ.
ยอดคางจากปกอน จํานวน 1.46 ลานบาท และการดําเนินการอื่น
2. ลูกหนี้การคาสุทธิ จํานวน 2.02 ลานบาท เปนลูกหนี้จากธุรกิจติดตามเรงรัดหนี้สิน
3. ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพลดลงจากป 2560 ทั้งสิ้น 21.65 ลานบาท เกิดจาก
การการตั้งสํารองหนี้สูญและสํารองการดอยคาระหวางป
4. คุณภาพของสินทรัพย บริษัทตั้งสํารองดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
จํานวน 18.63 ลานบาท
สภาพคลอง
1. กระแสเงินสดในป 2561 กิจการมีกระแสเงินสดใชไปสุทธิ จํานวน 1.48 ลานบาท ป 2560 จํานวน
(12.49) ลานบาท สงผลใหกิจการมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือจํานวน 2.16 ลานบาท ป 2560
จํานวน 0.67 ลานบาท รายการสําคัญที่เกิดขึ้นระหวางปประกอบดวยการรับรูรายไดจากการบริการติดตามหนี้สิน
จํานวน 16.14 ลานบาท การตั้งสํารองดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 18.63 ลานบาท
และการลงทุนในบริษัทรวม จํานวน 0.20 ลานบาท
2. อัตราสวนสภาพคลอง เปรียบเทียบป 2559 ถึงป 2561 เปน 5.72, 0.31 และ 0.10 ตามลําดับ
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเปน 3.16, 0.31 และ 0.10 อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสดเปน (2.68), (0.85)
และ (0.16) ตามลําดับ
รายจายลงทุน ในรอบป 2561 มีการลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 0.20 ลานบาท
แหลงที่มาของเงินทุน ในป 2561 บริษัทไมไดจัดหาแหลงเงินทุนเพิ่ม เงินทุนที่ใชในการดําเนินงานมา
จากการประกอบธุรกิจและจากการกูยืมกรรมการ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
จากการที่บริษัทไดเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจจากธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนอีเลคโทรนิคส มาเปนธุรกิจ
บริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สิน ทําใหบริษัทมีการเพิ่มเติมนโยบายบัญชี ใหสอดคลองกับธุรกิจ
บริหารหนี้ดอยคุณภาพ ดังนี้
1
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กลุมบริษัทซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินและบริษัทใหบริการสินเชื่อ โดยการประมูล
ซื้อเพื่อดําเนินการติดตามเรียกเก็บหนี้ซึ่งคาดวาจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เปนระยะเวลา 4-5 ป นับจากวันที่ได
พอรตลูกหนี้ดอยคุณภาพมา ซึ่งตามสัญญาซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพดังกลาวกลุมบริษัทไมมีสิทธิไลเบี้ยจากผูขาย
หนี้ในกรณีที่กลุมบริษัทเรียกเก็บเงินไมได
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพแสดงไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีที่ฝาย
บริหารแสดงเจตจํานงที่จะถือไวในชวงนอยกวา 12 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือเวนแตกรณีฝาย
บริหารมีความจําเปนที่ตองขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน
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รายงานประจําป 2561

ลูก หนี้ เ งิ น ให กู ยื ม จากการซื้ อ ลูก หนี้ ด อ ยคุณ ภาพ แสดงในราคาทุ น ที่ จ า ยซื้ อ สุ ท ธิ จ ากจํ า นวนที่
ตัดจําหนายและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
กลุ ม บริ ษั ท บั น ทึ ก ขาดทุ น จากการด อ ยค า ลู ก หนี้ เ งิ น ให กู ยื ม จากการซื้ อ ลู ก หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพ
เมื่อพบวามูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับต่ํากวามูลคาตามบัญชี
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะเก็บไดในอนาคตสําหรับลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้
ดอยคุณภาพพิจารณาโดยอางอิงกับสถิติการเก็บหนี้ในอดีต ซึ่งคาดวาจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เปนระยะเวลา
4-5 ป นับจากวันที่ไดพอรตลูกหนี้ดอยคุณภาพมา
2

การรับรูรายได
ก) รายไดจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
รายไดจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพประกอบดวยรายไดดอกเบี้ยจาก
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ และรายไดที่เกิดจากกระแสเงินสดที่ไดรับจากการเก็บหนี้ที่พอรต
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพถูกตัดจําหนายหมดแลว
กลุ ม บริ ษั ท รั บ รู ร ายได ด อกเบี้ ย จากลู ก หนี้ เ งิ น ให กู ยื ม จากการซื้ อ ลู ก หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพ
ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (อัตราผลตอบแทนในการเก็บหนี้ที่คาดวาจะไดรับ) คูณกับลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อ
ลูกหนี้ดอยคุณภาพคงเหลือ หรือเทากับเงินสดที่เก็บไดจริงแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา หากเงินสดที่เก็บไดจริง
สูงกว า รายได ด อกเบี้ย ที่คํา นวณได ส วนที่ เหลื อจะนํา ไปตัดจํ าหน ายลู กหนี้ เงิน ใหกูยื ม จากการซื้อ ลูก หนี้ดอ ย
คุณภาพแตละงวด
ข) รายไดจากการบริการติดตามหนี้สินและบริการอื่น รับรูเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว
ตามอัตราที่ตกลงกัน
ค)
รายไดอื่น รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดขึ้น รายไดอื่นรับรู
ตามเกณฑคงคาง
3

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ
การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยู
บนพื้นฐานของประสบการณในอดีตและปจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผล
ในสถานการณขณะนั้น กลุมบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใชขอสมมติฐานที่เกี่ยวของกับเหตุการณใน
อนาคต ผลของประมาณการทางบั ญ ชี อ าจไม ต รงกั บ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ประมาณทางการบั ญ ชี ที่ สํ า คั ญ และ
ขอสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอยางเปนสาระสําคัญที่อาจเปนเหตุใหเกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยและ
หนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหนา มีดังนี้
(ก) คาเผื่อการดอยคาของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กลุมบริษัทประเมินคาเผื่อการดอยคาของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
เมื่อพบวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของทรัพยสินมีมูลคาลดลงกวามูลคาตามบัญชี ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนจากการดอยคาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินที่คาดวาจะเก็บไดและระยะเวลาการเก็บหนี้
อย างไรก็ ตาม การใช ประมาณการและข อ สมมติ ฐ านที่ แ ตกต า งกั น อาจมี ผ ลต อ ค า เผื่ อ การด อ ยค า ได ดั ง นั้ น
การปรับปรุงคาเผื่อการดอยคาอาจมีขึ้นในอนาคต
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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(ข)

การรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กลุ ม บริ ษั ท รั บ รู ร ายได ด อกเบี้ ย จากลู ก หนี้ เ งิ น ให กู ยื ม จากการซื้ อ ลู ก หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพ
โดยคํานวณจากอัตราผลตอบแทนที่แทจริงซึ่งคํานวณจากกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับชําระจากลูกหนี้ที่ซื้อมา
คูณกับลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพคงเหลือ
(ค) ประมาณการกระแสเงินสดรับจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กลุมบริษัทประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตสําหรับลูกหนี้เงินใหกูยืม
จากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพโดยอางอิงกับสถิติการเก็บหนี้ในอดีต
(ง) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุมบริษัทไดพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาลงของลูกหนี้การคา
ซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุนอันเปนผลมาจากการที่ลูกหนี้ไมมีความสามารถในการชําระหนี้ คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญนั้นเปนผลมาจากการที่บริษัทไดประเมินกระแสเงินสดไหลเขาในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้นอยูบน
พื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณในอดีตของการติดตามทวงถาม เหตุการณที่ทําใหทราบหรือระบุไดวาจะมีการผิดนัด
ชําระหนี้ และการพิจารณาแนวโนมของตลาด
(จ) อายุการใชงานของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ
ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใชงานและมูลคาคงเหลือสําหรับสวนปรับปรุง
อาคารและอุปกรณของกลุมกิจการ โดยฝายบริหารจะมีการทบทวนคาเสื่อมราคาเมื่ออายุการใชงานและมูลคาซาก
มีความแตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือไมไดใชงาน
โดยการขายหรือเลิกใช
(ฉ) ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินผลประโยชนพนักงานคํานวณโดยนักคณิตศาสตรอิสระ หนี้สินที่รับรูในงบแสดงฐานะ
การเงินคํานวณโดยการใชวิธีประมาณการจากขอสมมติฐานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการผลประโยชน
พนักงาน ในทุกปบริษัทไดมีการทบทวนขอสมมติฐานที่เหมาะสมซึ่งสะทอนถึงประมาณการผลประโยชนพนักงาน
ที่คาดวาจะตองจายใหกับพนักงาน

ผลการดําเนินงานที่ผานมาและความสามารถในการทํากําไร
1. รายไดจากการใหบริการและรายไดจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
บริษัทรับรูรายไดจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ 0.28 ลานบาท ลดลงจากป
2560 จํานวน 2.07 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทปรับการบันทึกการรับรูรายไดดอกเบี้ยและลูกหนี้เงินใหกูยืม
จากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพลดลงจากปกอน
บริษัทมีรายไดจากการใหบริการติดตามหนี้สิน 16.14 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 6.84
ลานบาท
2. รายไดอื่นๆ
บริษัทรับรูรายไดอื่นในป 2561 จํานวน 2.40 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 จํานวน 1.78 ลานบาท
เนื่องจากในป 2561 บริษัทรับรูรายไดปรับปรุงหนี้สินจากคดีความ
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รายงานประจําป 2561

3.

ตนทุนและคาใชจายในการขายและบริหาร
ตนทุนการใหบริการ
ตนทุนบริการของป 2561 เปนจํานวนเงิน 15.18 ลานบาท คิดเปน 92.50% ของรายไดทั้งหมดของ
บริษัท ลดลงจากป 2560 จํานวน 6.21 ลานบาท เนื่องจากในป 2561 บริษัทไมมีนโยบายในการดําเนินคดีกับ
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ จึงไมมีคาใชจายจากการฟองคดีและอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา อีกทั้งบริษัทมีงานดาน
บริการติดตามหนี้ลดลงหลายงาน จากปกอน ทําใหคาใชจายดานบุคลากร และอื่น ๆ ลดลง
คาใชจายในการบริหาร
บริษัทมีคาใชจายในการบริหารป 2561 เปนจํานวนเงิน 18.62 ลานบาท เทียบกับป 2560
เปนจํานวนเงิน 27.99 ลานบาท ต่ํากวาป 2560 เปนจํานวนเงิน 9.37 ลานบาท เปนผลมาจากบริษัทมีนโยบาย
ควบคุมคาใชจายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ขาดทุน
บริษัทมีขาดทุนจากการดําเนินงานจํานวน 39.88 ลานบาท เทียบกับป 2560 บริษัทมีผลขาดทุน
จากการดําเนินงานจํานวน 60.57 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการตั้งสํารองการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการ
ซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 18.63 ลานบาท
5. อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน
บริษัทไมมีการประกาศจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานรอบป 2561 เนื่องจากบริษัทยังมีผล
ขาดทุนสุทธิ 39.88 ลานบาท

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลตอการดําเนินงาน
ในป 2561 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอยางคอยเปนคอยไป สงผลใหสินเชื่อขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลง โดยสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได(Non-Performing Loan : NPL) มียอดคงคาง 443 พันลานบาท เพิ่มขึ้น
จากสิ้นปกอน 14 พันลานบาท และคาดวาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาจนถึงป 2562 ทําใหบริษัทมี
ทางเลือกเพิ่มขึ้นในการเขาถึงขอมูลหนี้ดอยคุณภาพที่มีความหลากหลายและคัดเลือกลูกหนี้ใหสอดคลองกับ
นโยบายและวัตถุประสงคของบริษัท
ความสามารถในการบริหารทรัพยสิน
1. คุณภาพของลูกหนี้
การวิเคราะหอายุของลูกหนี้ การตั้งสํารองและความเพียงพอของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในป 2561
บริษัทมีลูกหนี้การคาจํานวน 2.12 ลานบาท ซึ่งเปนหนี้ที่เกิดเปนหนี้ที่เกิดจากใหบริการติดตามเรงรัดหนี้สิน ซึ่งยัง
ไมถึงกําหนดชําระจํานวน 1.83 ลานบาท และเกินกําหนดชําระมากกวา 365 วัน จํานวน 0.30 ลานบาท มีการตั้ง
สํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 0.10 ลานบาท
2. สินคาคงเหลือ และการเสื่อมสภาพหรือลาสมัย
-ไมมี3.
เงินลงทุน คาความนิยม และการดอยคา
บริ ษั ท มี เ งิ น ลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย ด อ ยคุ ณ ภาพ และประมาณการกระแสเงิ น สดจากการรั บ ชํ า ระ
ในอนาคต ณ สิ้นป 2561 เทากับ 1.95 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยมูลคากอนการตั้งสํารอง 80.83 ลานบาท และการ
ตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สูญและสํารองการดอยคารวม 78.87 ลานบาท
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน
1. แหลงที่มาและใชไปของเงินทุน ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงสรางเงินทุนตามงบการเงิน ประกอบดวยหนี้สินจํานวน 52.01
ลานบาท และสวนของผูถือหุนจํานวน (10.05) ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ (5.18) เทา
โดยองคประกอบของแหลงเงินทุนดานหนี้สิน ไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นรอยละ 9.17 เงินกูยืมระยะสั้น
จากบุคคลที่เกี่ยวของกันรอยละ 59.02 หนี้สินจากคดีความรอยละ 27.18 หนี้สินหมุนเวียนอื่นรอยละ 0.98 หนี้สิน
ภายใตสัญญาเชาการเงินรอยละ 3.19 ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานรอยละ 0.46
2. รายจายลงทุน
ในระหวางป 2561 บริษัทไดมีการลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 0.20 ลานบาท
ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการดําเนินงานในอนาคต
ปจจัยที่มีผลกระทบตออุตสาหกรรมติดตามเรงรัดหนี้และบริหารหนี้ดอยคุณภาพ ไดแก ปริมาณมูลหนี้ที่มี
ในระบบเศรษฐกิจ และสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ เปนตัวบงชี้ถึงระดับปริมาณหนี้ดอยคุณภาพ
ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง 2 ปจจัยไดรับอิทธิพลมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
1. ปริ ม าณมู ล หนี้ ที่ อ ยู ใ นระบบเศรษฐกิ จ จะแปรผั น ตามภาวะเศรษฐกิ จ หากภาวะเศรษฐกิ จ
อยูในชวงเติบโต ยอมทําใหปริมาณมูลหนี้ในระบบมีมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหปริมาณหนี้ดอยคุณภาพในระบบ
เศรษฐกิจมีจํานวนมากขึ้น
2. สัดส ว นหนี้ด อยคุ ณ ภาพในระบบเศรษฐกิจ จะแปรผัน ตามอัต ราส ว นหนี้ด อยคุณ ภาพในระบบ
ซึ่งเปนคาผกผันตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงถดถอย อัตราสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบ จะ
เพิ่มมากขึ้นซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอสัดสวนหนี้ดอยคุณภาพในระบบ
ดั ง นั้ น อุ ต สาหกรรมเร ง รั ด หนี้ มี ก ารเติ บ โตอย า งมากในช ว งเศรษฐกิ จ ตกต่ํ า เนื่ อ งจากอั ต ราส ว นหนี้
ดอยคุณภาพในระบบจะเพิ่มขึ้น
อย า งไรก็ ต าม แม ว า จะมี ผ ลกระทบจากป จ จั ย ดั ง กล า ว บริ ษั ท มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ส ามารถแข ง ขั น ได
คือมีระดับเงินทุนที่เพียงพอ มีความสามารถ และประสบการณในการพิจารณาและกําหนดราคาซื้อหนี้ ซึ่งคาดวา
สถาบันตาง ๆ จะยังคงจําหนายหนี้สินดอยคุณภาพใหแกบุคคลภายนอก เนื่องจากปริมาณยอดคงคางสินเชื่อใน
ระบบธนาคารพาณิชยยังเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และผูขายยังมีความตองการลดตนทุนในการติดตามหนี้และลด
สัดสวนหนี้สงสัยจะสูญลง สําหรับการใหบริการติดตามหนี้สิน บริษัทจะเนนคุณภาพ มาตรฐาน ระบบในการ
ติดตามที่ดี และมีผลงานเปนที่ยอมรับของผูวาจาง จึงคาดวาจะไดรับการมอบหมายงานจากผูวาจางอยางตอเนื่อง
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน
รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการ บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข า พเจ า ได ตรวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท เวนเจอร อิ น คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย อ ย
(“กลุ มบริ ษั ท”)
และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษั ท เวนเจอร อิ นคอร ปอเรชั่ น จํ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท”)
ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนรวมและเฉพาะ
กิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะ
กิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เวนเจอร อินคอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และผลการดํ า เนิ น งานและกระแสเงิ น สดสํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ดวั น เดี ย วกั น โดยถู ก ต อ งตามที่ ค วรในสาระสํ า คั ญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา
ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติ
ตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่
ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง
ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของกลุมบริษัทและ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งระบุวากลุมบริษัทและบริษัทมีขาดทุนสะสมเปนจํานวนมาก หนี้สินหมุนเวียน
มากกวาสินทรัพยหมุนเวียนและมีผลขาดทุนตอเนื่อง ปจจัยดังกลาวตลอดจนเรื่องอื่นที่กลาวถึงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินดังกลาว อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีสาระสําคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่อง
ของกลุมบริษัทและบริษัท อยางไรก็ตามฝายบริหารเชื่อมั่นวาการจัดทํางบการเงินตามขอสมมติฐานวากลุมบริษัท
และบริษัทจะดําเนินงานตอเนื่องนั้นเหมาะสม เนื่องจากกลุมบริษัทและบริษัทมีแผนงานตางๆ ตามที่ระบุในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ทั้งนี้ความเห็นของขาพเจาไมไดเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ทั้งนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ นอกจากเรื่องที่กลาวไวในวรรคความไมแนนอน
ที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง ขาพเจาไดกําหนดเรื่องที่จะกลาวตอไปนี้เปนเรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบมีดังตอไปนี้
การดอยคาของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5.4 และ 13 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีลูกหนี้เงินใหกูยืมจาก
การซื้อ ลูก หนี้ดอ ยคุณ ภาพเปน จํา นวนที่มีน ัย สํา คัญ ไดแ สดงมูล คา ตามราคาทุน ที่จา ยซื ้อ สุท ธิจ ากจํา นวนที่ตัด
จํา หนา ยและคา เผื่อ การดอ ยคา (ถา มี) ซึ่ง การพิจ ารณาการดอ ยคา ของลูก หนี้เ งิน ใหกูยืม จากการซื้อ ลูกหนี้ดอ ย
คุณภาพดังกลาวใชดุลยพินิจที่สําคัญของฝายบริหารของกลุมบริษัท เนื่องจากการกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพนั้น กลุมบริษัทตองประมาณการระยะเวลาในการรับชําระหนี้
กระแสเงินสดที่กลุมบริษัทคาดวาจะไดรับในอนาคต ซึ่งเกี่ยวของกับการคาดการณ รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลด
และขอสมมติตางๆ ที่สําคัญ ดังนั้นขาพเจาจึงระบุวา การพิจารณาการดอยคาของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้
ดอยคุณภาพเปนเรื่องที่มีนัยสําคัญซึ่งตองใหความสนใจเปนพิเศษในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบของขาพเจาตอเรื่องดังกลาว
ขาพเจาไดทดสอบการดอยคาของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ โดยไดทําความเขาใจและ
ประเมิน ความสมเหตุส มผลของหลัก ฐานที ่ใ ชส นับ สนุน เรื่อ งของขอ สมมติแ ละวิธ ีก ารที ่ใ ชใ นการประมาณการ
ระยะเวลาในการรับชําระหนี้และกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต รวมถึงประเมินความสมเหตุสมผลของ
อัตราคิดลดที่กลุมบริษัทใชในการคํานวณหามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของแตละพอรตลูกหนี้ดอยคุณภาพและยังได
พิจารณาถึงความเพียงพอของขอมูลที่ไดเปดเผยเกี่ยวกับการประเมินการดอยคาของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อ
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
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เรื่องอื่น
งบการเงินรวมของบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท
เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีอื่นซึ่งแสดงความเห็นไวอยางไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 และมีวรรคความ
ไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผู รับ ผิดชอบตอ ขอ มูลอื่น ขอ มูลอื่นประกอบดว ยขอมูลซึ่ง รวมอยูในรายงานประจํา ป ของกลุมบริษัท
(แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจา
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความ
เชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอานและ
พิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือ
ปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจา
ตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลและฝายบริหารของกลุมบริษัท
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้โดยถูกตองตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อให
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัท
และบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช
เกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม
สามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัทและ
บริษัท
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไมไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการ
ใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของข าพเจ าตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ข าพเจ าได ใช ดุ ลยพิ นิ จและการสั งเกตและสงสั ยเยี่ ยง
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง









ระบุ และประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข อมูลที่ขั ดตอข อเท็จจริ งอั นเปนสาระสําคั ญในงบการเงิ นรวมและ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การไม ว า จะเกิ ด จากการทุจ ริ ตหรือ ขอ ผิ ดพลาด ออกแบบและปฏิ บัติ ง านตามวิ ธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปน
เกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปน
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุมบริษัทและบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช เ กณฑ ก ารบั ญ ชี สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งของผู บ ริ ห ารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่
อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง
หรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชี
ของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ
ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่
ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุม
บริษัทและบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง
ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการ
นําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
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ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว
ตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุม
ภายใน หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความ
เปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวา
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกัน
ไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบาย
เรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือ
ในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทํา
ดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะ
จากการสื่อสารดังกลาว

(นางสาวจารุณี นวมแม)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5596

สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562
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บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สินทรัพย
บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

2560

2561

2560

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

10

2,155,017

674,709

1,563,678

413,375

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

12 และ 26

2,723,452

12,262,701

4,471,631

9,986,921

4,878,469

12,937,410

6,035,309

10,400,296

11 และ 23

15,979,576

15,404,882

15,979,576

15,404,882

13

1,954,689

23,602,440

1,269,306

19,010,093

50,500

60,500

50,500

60,500

1,667,689

1,600,000

-

-

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ - สุทธิ
เงินลงทุนเผื่อขาย

6 และ 14

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ

15

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

15

26,341,433

16,629,544

สวนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ - สุทธิ

16

8,816,916

10,867,628

469,856

421,157

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ

17

7,744,258

8,152,268

2,701,486

29,995

866,993

1,149,068

30,000

357,296

37,080,621

60,836,786

46,842,157

51,913,467

41,959,090

73,774,196

52,877,466

62,313,763

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-

-

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

2560

2561

2560

(ปรับปรุงใหม)

(ปรับปรุงใหม)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้น

18

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข องกัน

-

4,532,945

-

-

19 และ 26

4,769,890

8,296,945

20,619,739

10,631,113

20

30,693,501

12,351,000

23,128,445

5,621,000

21

508,478

480,736

-

15,998,421

-

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ

11 และ 23

หนี้สินจากคดีความ

11 และ 23

รวมหนี้สินหมุนเวียน

14,137,149

-

50,109,018

41,660,047

14,137,149
57,885,333

15,998,421
32,250,534

หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

21

1,656,928

2,165,407

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

22

239,672

110,217

142,369

72,101

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

1,896,600

2,275,624

142,369

72,101

รวมหนี้สิน

52,005,618

43,935,671

58,027,702

32,322,635

187,698,636

187,698,636

187,698,636

187,698,636

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 670,352,273 หุน มูลคาหุนละ 0.28 บาท
ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 622,452,273 หุน มูลคาหุนละ 0.28 บาท

174,286,636

174,286,636

174,286,636

174,286,636

(184,293,991)

(144,418,938)

(179,397,372)

(144,266,008)

(39,500)

(29,500)

(39,500)

(29,500)

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

(10,046,855)

29,838,198

(5,150,236)

29,991,128

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

327

327

(10,046,528)

29,838,525

(5,150,236)

29,991,128

41,959,090

73,774,196

52,877,466

62,313,763

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 105

ขาดทุนสะสม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

รวมสวนของผูถือหุน (ขาดทุนสะสมเกินทุน)
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนา 106

รายงานประจําป 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจาก
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
สวนที่โอนไปกําไร(ขาดทุน)สะสม
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ผลสะสมจากการปรับปรุงทางบัญชีปกอน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 หลังปรับปรุง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

27

4

หมายเหตุ

174,286,636

174,286,636

174,286,636
174,286,636
174,286,636

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

921,306
(60,566,679)
(144,418,938)

(84,773,565)

(138,356,773)
(6,062,165)
(144,418,938)
(39,875,053)
(184,293,991)

ขาดทุนสะสม

(12,500)
(29,500)

(17,000)

(29,500)
(29,500)
(10,000)
(39,500)
-

-

(921,306)
921,306
-

-

-

-

(921,306)
908,806
(29,500)

(17,000)

(29,500)
(29,500)
(10,000)
(39,500)

บาท
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
การเปลี่ยนแปลงใน การวัดมูลคาใหม
มูลคายุติธรรมของ
ของภาระผูกพัน
เงินลงทุนเผื่อขาย ผลประโยชนพนักงาน
รวม

(59,657,873)
29,838,198

89,496,071

35,900,363
(6,062,165)
29,838,198
(39,885,053)
(10,046,855)

รวมสวนของ
ผูถือหุนบริษัทใหญ

278
(16)
327

65

327
327
327

สวนไดเสีย
ที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม

278
(59,657,889)
29,838,525

89,496,136

35,900,690
(6,062,165)
29,838,525
(39,885,053)
(10,046,528)

รวม
สวนของผูถือหุน

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 107

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สวนที่โอนไปกําไร(ขาดทุน)สะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ผลสะสมจากการปรับปรุงทางบัญชีปกอน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 หลังปรับปรุง
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
4

หมายเหตุ

174,286,636

-

174,286,636

174,286,636
174,286,636
174,286,636

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(64,704,709)
(144,266,008)

921,306

(80,482,605)

(138,203,843)
(6,062,165)
(144,266,008)
(35,131,364)
(179,397,372)

ขาดทุนสะสม

(12,500)
(29,500)

-

(17,000)

(29,500)
(29,500)
(10,000)
(39,500)

การเปลี่ยนแปลงใน
มูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย

921,306
-

(921,306)

-

-

การวัดมูลคาใหม
ของภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน

บาท
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

(17,000)

(29,500)
(29,500)
(10,000)
(39,500)

908,806
(29,500)

(921,306)

รวม

(63,795,903)
29,991,128

-

93,787,031

36,053,293
(6,062,165)
29,991,128
(35,141,364)
(5,150,236)

รวมสวนของผูถือหุน

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ
รายได
รายไดจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
รายไดจากการบริการติดตามหนี้สิน
รวมรายได
ตนทุนการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ตนทุนการบริการติดตามหนี้สิน
รวมตนทุน
กําไร(ขาดทุน)ขั้ นตน
รายไดอื่น
- ปรับปรุงหนี้สินจากคดีความ
- อื่นๆ

23

รวมรายไดอื่น
คาใชจาย
คาใชจายในการบริหาร
คาเผื่อการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
ตัดจําหนายภาษี เงินไดหัก ณ ที่จาย
คาใชจายจากการแพคดีภาษี อากร
ตนทุนทางการเงิน

13
15
17

รวมคาใชจาย
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

15

กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษี เงินได
คาใชจายภาษี เงินได

การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (บาท)
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้ นพื้นฐาน
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนา 108

รายงานประจําป 2561

2560
(ปรับปรุงใหม)

2561

2560
(ปรับปรุงใหม)

279,032
16,135,188
16,414,220

2,353,587
22,975,838
25,329,425

86,478
16,135,188
16,221,666

1,616,507
13,098,132
14,714,639

(2,260,278)
(12,922,977)
(15,183,255)

(5,196,892)
(16,196,097)
(21,392,989)

(1,345,711)
(11,991,638)
(13,337,349)

(2,904,343)
(10,571,884)
(13,476,227)

1,230,965

3,936,436

2,884,317

1,238,412

1,861,272
533,908

612,286

1,861,272
483,178

604,216

2,395,180

612,286

2,344,450

604,216

(18,615,027)
(18,631,619)
(2,889,000)
(2,064,577)
(1,168,664)

(27,987,133)
(27,114,751)
(3,656,845)
(6,062,165)
(194,576)

(11,794,842)
(15,541,115)
(10,288,111)
(1,992,090)
(743,973)

(18,405,715)
(25,052,156)
(13,370,456)
(3,656,845)
(6,062,165)
-

(43,368,887)

(65,015,470)

(40,360,131)

(66,547,337)

(132,311)
(39,875,053)

24

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป

2561

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

-

(60,466,748)
(99,947)

(35,131,364)
-

(64,704,709)
-

(39,875,053)

(60,566,695)

(35,131,364)

(64,704,709)

(39,875,053)
(39,875,053)

(60,566,679)
(16)
(60,566,695)

(35,131,364)
(35,131,364)

(64,704,709)
(64,704,709)

(0.064)

(0.097)

(0.056)

(0.104)

622,452,273

622,452,273

622,452,273

622,452,273

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2561

2560

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

(ปรับปรุงใหม)
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหมเข าไป
ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาของเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเข าไป
ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

14

2560
(ปรับปรุงใหม)

(39,875,053)

(60,566,695)

(35,131,364)

(64,704,709)

(10,000)

(12,500)

(10,000)

(12,500)

(10,000)

921,306
908,806

(10,000)

921,306
908,806

(39,885,053)

(59,657,889)

(35,141,364)

(63,795,903)

(39,885,053)
(39,885,053)

(59,657,873)
(16)
(59,657,889)

(35,141,364)
(35,141,364)

(63,795,903)
(63,795,903)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 109

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรกระแสเงินสด
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(ปรับปรุงใหม)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษี เงินไดสําหรับป

(39,875,053)

(60,466,748)

(35,131,364)

(64,704,709)

(279,032)

(2,353,587)

(86,478)

(1,616,507)

คาเสื่อมราคา

2,110,920

1,500,116

129,385

86,216

คาตัดจําหนาย

264,050

343,729

73,509

1,865

-

250,222

-

-

-

(1,934,034)

-

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)สําหรับปเปน
เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
รายไดจากเงินใหสินเชื่อแกสินทรัพยดอยคุณภาพ

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บันทึก(กลับรายการ)คาเผื่อสํารองหนี้สูญรายไดดอกเบี้ยคางรับ
จากลูกหนี้เงินในกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ

(2,040,750)

ขาดทุนจากการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืม
จากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
สวนแบงขาดทุน(กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

13
15

18,631,619
-

29,048,785
-

15,541,115

27,092,905

10,288,111

13,370,456

132,311

-

-

-

ตัดจําหนายสินทรัพย

3,017,400

-

-

-

ตัดจําหนายภาษี เงินไดหัก ณ ที่จาย

2,064,577

-

ประมาณการผลประโยชนพนักงาน

129,455

374,790

70,268

1,168,664

194,576

743,973

(12,635,089)

(33,042,151)

(6,379,391)

(27,473,850)

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

7,474,672

259,404

3,523,200

(1,589,397)

ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ

3,295,164

2,677,638

2,286,150

963,175

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน

(574,694)

(1,196,582)

(574,694)

(1,196,582)

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

282,075

4,739,412

327,296

4,748,412

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

(3,527,055)

164,703

9,988,626

5,563,778

หนี้สินจากคดีความ

(1,861,272)

6,062,165

(1,861,272)

6,062,165

(7,546,199)

(20,335,411)

7,309,915

(12,922,299)

ตนทุนทางการเงิน

1,992,090

336,674
-

สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้ น)ลดลง

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้ น (ลดลง)

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(ปรับปรุงใหม)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(ปรับปรุงใหม)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อบริษัทรวม

(200,000)

เงินสดจายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยสุทธิจากเงินสดที่ไดมา
เงินสดจายจากการซื้ออุปกรณ
เงินสดจายจากการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน

-

(1,600,000)

-

-

(4,052,207)

(20,000,000)

-

(188,608)

(688,806)

(178,084)

(301,093)

(2,745,040)

(1,496,783)

(2,745,000)

(31,860)

(3,133,648)

(7,837,796)

(22,923,084)

(332,953)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น

(4,532,945)

4,532,945

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข องกัน

20

35,413,086

18,073,000

32,124,449

10,983,000

จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข องกัน

20

(17,070,585)

(5,722,000)

(14,617,004)

(5,362,000)

(480,737)

(1,001,369)

(1,168,664)

(194,576)

(743,973)

12,160,155

15,688,000

16,763,472

5,621,000

1,480,308

(12,485,207)

1,150,303

(7,634,252)

674,709

13,159,916

413,375

8,047,627

2,155,017

674,709

1,563,678

413,375

(10,000)

(12,500)

(10,000)

(12,500)

-

160,500

-

-

จายชําระเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
จายตนทุนทางการเงิน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพิ่มขึ้ น(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป

10

-

-

-

-

รายการที่ไมกระทบเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
การซื้ออุปกรณโดยยังมิไดชําระเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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1
ขอมูลทั่วไป
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและจดทะเบียนกับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2539 และที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท คือ เลขที่ 544 ซอย รัชดาภิเษก 26
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
บริษัทไดทําการเปลี่ยนแปลงธุรกิจเดิมจากการดําเนินธุรกิจประกอบและรับจางทดสอบวงจรอีเลคโทรนิคส เพื่อสงออกขาย
ตางประเทศ เปนการประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจบริหารหนี้ดอยคุณภาพและบริการติดตามหนี้สินตามมติที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ปจจุบันบริษัทอยูในกลุมบริษัทจดทะเบียนแกไขการดําเนินงานไมไดตามขอกําหนด (Non-performing Group) ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดระยะเวลาการฟนฟูกิจการของบริษัท
ที่เขาขายอาจถูกเพิกถอนเปน 2 ชวง คือ (1) ชวงดําเนินการแกไขใหเหตุเพิกถอนหมดไป และ (2) ชวงดําเนินการใหมี
คุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)1และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยไดประกาศใหบริษัทฯ อยูในกลุมบริษัทที่แกไขเหตุเพิกถอนไดแลว และใหเขาสูชวงดําเนินการใหมีคุณสมบัติ
เพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) โดยใหเวลาดําเนินการในขั้นตอนดังกลาวจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูล บริษัทและบริษัทยอยรวมเรียกวากลุมบริษัท
2

ฐานะทางการเงินและความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สถานะทางการเงินบางสวนของกลุมบริษัทและบริษัท เปนดังนี้

ปจจัยเสี่ยง
ตอการดําเนินงานตอเนื่อง
(1) กําไร(ขาดทุน)ไตรมาส 1
(2) กําไร(ขาดทุน)ไตรมาส 2
(3) กําไร(ขาดทุน)ไตรมาส 3
(4) กําไร(ขาดทุน)ไตรมาส 4
(5) ขาดทุนสะสม
(6) หนี้สินหมุนเวียนมากกวา
สินทรัพยหมุนเวียน
(7) สวนของผูถือหุนของบริษัท
(ขาดทุนสะสมเกินทุน)

กลุมบริษัท
2561 2560
(29.82) (4.96)
(4.09) (12.74)
(3.18) (4.70)
(2.79) (38.17)

ลานบาท
กลุมบริษัท
บริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 2560
2561
2560
(25.21) (3.63)
(4.04) (8.89)
(3.23) (5.00)
(2.65) (47.18)
(184.29) (144.42)

บริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

(179.40) (144.27)

45.23

28.72

51.85

21.85

(10.05)

29.84

(5.15)

29.99

ปจจัยดัง กลาว อาจเป นเหตุใหเกิด ขอสงสัยอยางมีสาระสํา คัญเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานตอเนื่อ ง
อยางไรก็ตาม ฝายบริหารเชื่อมั่นวาการจัดทํา งบการเงินตามขอสมมติฐานวากลุมบริษัทและบริษัทจะดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องนั้นเหมาะสม เนื่องจากกลุมบริษัทและบริษัทไดรับเงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของกันเพื่อใชในการดําเนินงาน
และเพิ่ม ทุ น ในบริ ษั ท ย อ ยในไตรมาส 1 ป 2561 ตามหมายเหตุ ป ระกอบงบขอ 15 และ 20 และผูบ ริ ห ารไดจั ดทํ า
ประมาณการกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานในอนาคตที่แสดงใหเห็นวากลุมบริษัทจะสามารถดําเนินงานไดอยาง
ตอเนื่องโดยมีแผนงานตางๆ ดังนี้
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2

ฐานะทางการเงินและความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตอ)
ก) การเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการซื้อหนี้ การประมูลหนี้ และการติดตามหนี้ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยการลงทุนในระบบการติดตามหนี้ที่พัฒนาขึ้นมาอยางสอดคลองกับธุรกิจของบริษัท
ข) ลงทุนในบริษัทที่ใหบริการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทผานเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอรเน็ต และ
อิเล็กทรอนิกส
ค) การจัดหาแหลงเงินทุนเพิ่มเติมโดยการเพิ่มทุนจากผูถือหุนและการจัดหาเงินกูยืมจากกรรมการเพื่อ
รักษาสภาพคลอง
ง) ลดคาใชจายในสวนที่ไมจําเปนทั้งในสวนของพนักงานและผูบริหาร
ดังนั้นขอมูลทางการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามสมมติฐานวากลุมบริษัทจะดําเนินงานอยางตอเนื่อง

3

หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน
3.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตที่ไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินที่เปนภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความ
ขัดแยงกัน หรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก
3.2

การประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

3.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
กลุมบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึง การตีความ
ที่ออกและปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวขางตนในป
ปจจุบันไมมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีนัยสําคัญ
3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
ในระหวางป สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้
ปที่มีผลบังคับใช
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน
2562
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินคาคงเหลือ
2562
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบกระแสเงินสด
2562
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
2562
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
2562
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน (ตอ)
ปที่มีผลบังคับใช
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเชา
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ตนทุนการกูยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชนเมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง กําไรตอหุน
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 เรื่อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การสํารวจและการประเมินคาแหลง
ทรัพยากรแร
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3

หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน (ตอ)
ปที่มีผลบังคับใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สวนงานดําเนินงาน
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมี
ความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถือหุน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้น
ตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินวาขอตกลงประกอบดวย
สัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน
ขอกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน
ของพนักงาน
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน (ตอ)
ปที่มีผลบังคับใช
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่อง การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 19 เรื่อง การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิต
สําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)
เรื่อง เงินที่นําสงรัฐ

2563
2562
2563
2562
2562

ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดประเมินมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562 แลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 7, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 16,
ฉบับที่ 17, ฉบับที่ 19, ฉบับที่ 24, ฉบับที่ 27, ฉบับที่ 28, ฉบับที่ 33, ฉบับที่ 34, ฉบับที่ 36, ฉบับที่ 37, ฉบับที่ 38 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 13 และฉบับที่ 15 จะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ สวนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นจึง
ไมมีผลกระทบตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
และฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาตรฐานการ
บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชตั้งแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ
3.3

เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
3.3.1 งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย (“กลุมบริษัท” และ “บริษัทฯ และบริษัทยอย”) และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับ
การจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
3.3.2 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย รายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญ ยอดเงินลงทุนในบริษัท
ยอยของบริษัทฯ และทุนเรือนหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว
3.3.3 บริษัทฯ นํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯ มีอํานาจ
ควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯ ไดสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
3.3.4 บริษัทฯ จัดทํางบการเงินรวมโดยบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย โดยรับรูรายการเงิน
ลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุนและบันทึกสวนแบงกําไรหรือขาดทุนและการเปลี่ยนแปลงในสวนไดเสีย
ของบริษัทรวมตั้งแตวันที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญสิ้นสุดลง
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ผลกระทบจากการปรับปรุงบัญชี
ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯ ไดปรับปรุงรายการทางบัญชีปกอน เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ฯ
ไดแสดงประมาณการหนี้สินจากการแพคดีความกับกรมสรรพากรต่ําไป ดังนั้นจึงไดทําการปรับปรุงยอนหลังกับ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯ ไดบันทึก
ประมาณการหนี้สินจากการแพคดีความกับสรรพากรนั้นถูกตองมาโดยตลอดแลว
จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลกระทบจากการ
ตามที่เคยรายงาน ปรับปรุงรายการ
ปรับปรุงใหม
หนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
15,998,421
15,998,421
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
9,936,256
(9,936,256)
สวนของผูถือหุน
138,356,773
6,062,165
144,418,938
ขาดทุนสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลกระทบจากการ
ตามที่เคยรายงาน ปรับปรุงรายการ
ปรับปรุงใหม
หนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
สวนของผูถือหุน
ขาดทุนสะสม

9,936,256

15,998,421
(9,936,256)

15,998,421
-

138,203,843

6,062,165

144,266,008

จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผลกระทบจากการ
ตามที่เคยรายงาน ปรับปรุงรายการ
ปรับปรุงใหม
งบกําไรขาดทุน
คาใชจายจากการแพคดีความภาษีอากร
6,062,165
6,062,165
ผลกระทบจากรายการปรับปรุงที่มีตองบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขาดทุนสําหรับป - กอนการปรับปรุงบัญชี
คาใชจายจากการแพคดีภาษีอากร
ขาดทุนสําหรับป - ภายหลังการปรับปรุงบัญชี
ขาดทุนตอหุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(54,504,530)
(6,062,165)
(60,566,695)

(58,642,544)
(6,062,165)
(64,704,709)

0.01

0.01

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
5.1 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
(1) บริษัทยอย
บริษัทยอยหมายถึงบริษัท (ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุมบริษัทควบคุม กลุมบริษัทควบคุมบริษัท
เมื่อกลุมบริษัท มีการเปดรับหรือมีสิท ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับผูไ ดรับการลงทุนและมี
ความสามารถทําใหเกิดผลกระทบตอผลตอบแทนจากการใชอํานาจเหนือผูไดรับการควบคุม กลุมบริษัทรวมงบ
การเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย กลุมบริษัทจะ
ไมนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมไวในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุมบริษัทสูญเสียอํานาจควบคุม
กลุมบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนใหสําหรับการซื้อบริษัท
ยอย ประกอบดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ผูซื้อโอนใหและหนี้สินที่กอขึ้นเพื่อจายชําระใหแกเจาของเดิม
ของผูถูกซื้อและสวนไดเสียในสวนของเจาของที่ออกโดยกลุมกิจการ สิ่งตอบแทนที่โอนใหรวมถึงมูลคายุติธรรม
ของสินทรัพย หรือหนี้สินที่ผูซื้อคาดวาจะตองจายชําระตามขอตกลง ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อจะรับรูเปน
คาใชจายเมื่อเกิดขึ้น มูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจาก
การรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแตละครั้ง กลุมบริษัทวัดมูลคาของ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรม หรือมูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซื้อ
ตามสัดสวนของหุนที่ถือโดยสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ ผูซื้อตองวัดมูลคาสวนไดเสียที่ผูซื้อถืออยูในผูถูก
ซื้อกอนหนาการรวมธุรกิจใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรูผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัด
มูลคาใหมนั้นในกําไรหรือขาดทุน
สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายออกไปโดยกลุมบริษัท รับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ การ
เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายที่รับรูภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเปน
สินทรัพยหรือหนี้สินใหรับรูในกําไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายซึ่งจัดประเภทเปนสวนของ
เจาของตองไมมีการวัดมูลคาใหม และใหบันทึกการจายชําระในภายหลังไวในสวนของเจาของ
สวนเกินของมูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนให มูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ และมูลคา
ยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนเจาของของผูถูกซื้อที่ผูซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจ ที่
มากกวามูลคายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดที่ไดมา ตองรับรูเปนคาความนิยม หากมูลคา
ของมูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนให มูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมในผูถูกซื้อ และมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อ
ธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของเจาของของผูถือหุนของผูถูกซื้อที่ผูซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจ นอยกวามูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ไดมาเนื่องจากการซื้อในราคาต่ํากวามูลคายุติธรรม จะรับรูสวนตาง
โดยตรงไปยังกําไรขาดทุน
บริษัทจะตัดรายการบัญชีระหวางกัน ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกันในกลุม
บริษัท ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวาสินทรัพยที่
โอนระหวางกันเกิดการดอยคา นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการ
บัญชีของกลุมบริษัท
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5

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ)
5.1 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ)
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา
ตนทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาสิ่งตอบ
แทนที่คาดวาจะตองจาย ตนทุนนั้นจะรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของเงินลงทุนนี้
(2) รายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กลุมบริษัทปฏิบัติตอรายการกับสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเชนเดียวกันกับสวนที่เปนของเจาของ
ของกลุมบริษัท สําหรับการซื้อสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนที่จายใหและ
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิของหุนที่ซื้อมาในบริษัทยอยจะถูกบันทึกในสวนของเจาของ และกําไร
หรือขาดทุนจากการขายในสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจะถูกบันทึกในสวนของของเจาของ
(3) การจําหนายบริษัทยอย
เมื่อกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุม สวนไดเสียในบริษัทที่เหลืออยูจะวัดมูลคาใหมโดยใชมูลคายุติธรรม
การเปลี่ย นแปลงในมู ลคา จะรับ รูใ นกํา ไรหรือขาดทุน มูลค า ยุติธรรมนั้นจะถือ เป น มูลคา ตามบัญ ชี
เริ่มแรกของมูลคาของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงคในการวัดมูลคาในเวลาตอมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู
ในรูปของบริษัทรวม กิจการรวมคา หรือสินทรัพยทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรูในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในสวนที่เกี่ยวของกับบริษัทนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนวากลุมบริษัทมีการจําหนายสินทรัพย
หรือหนี้สินที่เกี่ยวของนั้นออกไป
(4) บริษัทรวม
บริษัทรวมเปนบริษัทที่กลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญแตไมถึงกับควบคุมซึ่งโดยทั่วไปก็คือ
การที่กลุมบริษัทถือหุน ที่มีสิทธิออกเสียงอยูระหวางรอยละ 20 ถึงรอยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
เงินลงทุนในบริษัทรวมรับรูโดยใชวิธีสวนไดเสียในการแสดงในงบการเงินรวม
(5) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ภายใตวิธีสวนไดเสีย กลุมบริษัทรับรูเงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกดวยราคาทุน มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนนี้
จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ไดมาดวยสวนแบงกําไรหรือขาดทุนของผูไดรับการลงทุนตาม
สัดสวนที่ผูลงทุนมีสวนไดเสียอยู เงินลงทุนในบริษัทรวมรวมถึงคาความนิยมที่ระบุได ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน
ถาสวนไดเสียของเจาของในบริษัทรวมและการรวมคานั้นลดลงแตยังคงมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
บริษัทตองจัดประเภทรายการที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเขากําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดสวน
ในสวนไดเสียของเจาของที่ลดลง กําไรและขาดทุนจากการลดสัดสวนในบริษัทรวมและการรวมคาจะ
รับรูในกําไรหรือขาดทุน

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ)
5.1

บัญชีกลุมบริษัท – เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม (ตอ)
สวนแบงกําไรหรือขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและการรวมคาที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวม
ไวในกําไรหรือขาดทุน และสวนแบงในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดขึ้นภายหลังการไดมาจะรวมไวใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการไดมาดังกลาวขางตนจะปรับปรุง
กับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน เมื่อสวนแบงขาดทุนของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและการรวมคามี
มูลคาเทากับหรือเกินกวามูลคาสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวมและการรวมคานั้น ซึ่งรวมถึงสวน
ไดเสียระยะยาวใดๆ ซึ่งโดยเนื้อหาแลวถือเปนสวนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิของกลุมบริษัทในบริษัทรวม
และการรวมคานั้น กลุมบริษัทจะไมรับรูสวนแบงขาดทุนอีกตอไป เวนแตกลุมบริษัทมีภาระผูกพันในหนี้
ของบริษัทรวมและการรวมคาหรือรับวาจะจายหนี้แทนบริษัทรวมและการรวมคา
กลุมบริษัทมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีวามีขอบงชี้ที่แสดงวาเงินลงทุนในบริษัทรวมและ
การรวมคาเกิดการดอยคาหรือไม หากมีขอบงชี้เกิดขึ้นกลุมกิจการจะคํานวณผลขาดทุนจากการดอยคา
โดยเปรียบเทียบมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรูผลตางไปที่สวน
แบงกําไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาในกําไรหรือขาดทุน
รายการกําไรที่ยังไม ไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุมบริษัท กับบริษัท รวมและการรวมคาจะตัดบัญชีตาม
สัดสวนที่กลุมบริษัทมีสวนไดเสียในบริษัทรวมและการรวมคานั้น รายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงก็
จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เวนแตรายการนั้นมีหลักฐานวาสินทรัพยที่โอนระหวางกันเกิดการดอยคา
บริษัทรวมและการรวมคาจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการ
บัญชีของกลุมบริษัท
(6) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา จะบันทึกบัญชีดวยราคา
ทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาของสิ่งตอบแทนที่คาดวาตองจาย ตนทุนจะรวมตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของจากการ
ไดมาของเงินลงทุนนี้

5.2

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา

5.3

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจํานวนเงินที่เหลืออยูหักดวย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หมายถึงผลตางระหวางราคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้
การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในกําไรหรือขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหารในปที่
เกิดขึ้น
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นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ)
5.4

ลูกหนี้เงินใหกยู ืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กลุมบริษัทซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินและบริษัทใหบริการสินเชื่อ โดยการประมูลซื้อเพื่อ
ดําเนินการติดตามเรียกเก็บหนี้ซึ่งคาดวาจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เปนระยะเวลา 4-5 ป นับจากวันที่ได
พอรตลูกหนี้ดอยคุณภาพมา ซึ่งตามสัญญาซื้อลดลูกหนี้ดอยคุณภาพดังกลาวกลุมบริษัทไมมีสิทธิไลเบี้ย
จากผูขายหนี้ในกรณีที่กลุมบริษัทเรียกเก็บเงินไมได
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพแสดงไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีที่ฝายบริหาร
แสดงเจตจํานงที่จะถือไวในชวงเวลานอยกวา 12 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน หรือเวนแตกรณี
ที่ฝายบริหารมีความจําเปนที่ตองขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ แสดงในราคาทุนที่จายซื้อสุทธิจากจํานวนที่ตัดจําหนาย
และคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
กลุมบริษัทบันทึกขาดทุนจากการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ เมื่อพบวามูลคา
ปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดวาจะไดรับต่ํากวามูลคาตามบัญชี
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะเก็บไดในอนาคตสําหรับลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอย
คุณ ภาพพิ จ ารณาโดยอา งอิ ง กั บ สถิติ ก ารเก็ บ หนี้ ใ นอดี ต ซึ่ ง คาดว า จะเรี ย กเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ เ ป น
ระยะเวลา 4-5 ป นับจากวันที่ไดพอรตลูกหนี้ดอยคุณภาพมา

5.5

เงินลงทุน
กลุมบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม และการรวมคา
เปน 4 ประเภทคือ 1. เงินลงทุนเพื่อคา 2. เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขาย และ 4.
เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยูกับจุดมุงหมายขณะลงทุน ฝายบริหารจะเปนผูกําหนดการจัด
ประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเปนระยะ
(1) เงินลงทุนเพื่อคา คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุงหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาใน
ชวงเวลาสั้น และแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน
(2) เงินลงทุนที่ถือไวจนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที่มีกําหนดเวลาและผูบริหารตั้งใจแนวแนและมี
ความสามารถถือ ไวจนครบกํ า หนดไดแ สดงรวมไว ใ นสิน ทรัพ ย ไ มห มุ น เวีย น เว น แตจ ะครบ
กําหนดภายใน 12 เดือนนับแตวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไวในสินทรัพยหมุนเวียน
(3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไวโดยไมระบุชวงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคลอง
หรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ไดแสดงรวมไวในสินทรัพยไมหมุนเวียน เวนแตกรณีที่ฝาย
บริห ารแสดงเจตจํา นงที่จ ะถื อ ไวใ นชว งเวลานอ ยกวา 12 เดือ นนับ แต วัน สิ้น รอบระยะเวลา
รายงาน ก็จะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน หรือเวนแตกรณีที่ฝายบริหารมีความจําเปนที่
ตองขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวในสินทรัพยหมุนเวียน
(4) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมมีตลาดซื้อขายคลองรองรับ
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5.5

เงินลงทุน (ตอ)

เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรูมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให
ไปเพื่อใหไดมาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งคาใชจายในการทํารายการ
เงินลงทุนเพื่อคาและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลคาในเวลาตอมาดวยมูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรมของเงิน
ลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อที่อางอิงจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันทําการสุดทายของวัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอางอิงราคาเสนอซื้อลาสุดจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รายการ
กําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อคารับรูในงบกําไรขาดทุน รายการกําไรและขาดทุน
ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเผื่อขายรับรูในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนที่จะถือไวจนครบกําหนดวัดมูลคาภายหลังการไดมาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง หักดวยคาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนทั่วไป แสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา
บริษัทจะทดสอบคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีคาเผื่อการดอยคา
เกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะบันทึกรายการ
ขาดทุนจากคาเผื่อการดอยคารวมไวในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางมูลคายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนาย
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน กรณีที่จําหนาย
เงินลงทุนที่ถือไวในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางสวน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่
จําหนายจะกําหนดโดยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักดวยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว
5.6

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดวยคาของ
สินทรัพย (ถามี)
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่ง
ตามความเหมาะสม เมื่อตนทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกบริษัท
และตนทุนดังกลาวสามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ มูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะ
ถูกตัดรายการออก สําหรับคาซอมแซมและบํารุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจาย
ในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยอื่นคํานวณโดยใชวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาทุน (หรือราคาที่ตีใหม) แตละชนิด
ตลอดอายุการใหประโยชนที่ประมาณการไวของสินทรัพยดังตอไปนี้
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5.6

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ (ตอ)
สวนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณสํานักงาน
เครื่องตกแตงสํานักงาน
ยานพาหนะ

20
3 - 10
5
5

ป
ป
ป
ป

ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของ
สินทรัพยใหเหมาะสม
ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืนทันที
ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบ
แทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูบัญชีผลกําไรหรือ
ขาดทุนอื่นสุทธิในกําไรหรือขาดทุน
5.7

สินทรัพยไมมีตัวตน
5.7.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร
ตนทุนที่ใชในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น คาใชจายที่
เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวของโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งกลุมกิจการเปนผูดูแล จะรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อเปนไปตาม
ขอกําหนดทุกขอดังนี้

มีความเปนไปไดทางเทคนิคที่กิจการจะทําโปรแกรมคอมพิวเตอรใหเสร็จสมบูรณเพื่อ
นํามาใชประโยชนหรือขายได

ผู บ ริ ห ารมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะทํ า โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ใ ห เ สร็ จ สมบู ร ณ แ ละนํ า มาใช
ประโยชนหรือขาย

กิจการมีความสามารถที่จะนําโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นมาใชประโยชนหรือขาย

สามารถแสดงวา โปรแกรมคอมพิว เตอรนั้น ใหผลประโยชนท างเศรษฐกิจ ในอนาคต
อยางไร

มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรดานเทคนิค ดานการเงิน และดานอื่นไดเพียง
พอที่จะนํามาใชเพื่อทําใหการพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ และนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมา
ใชประโยชนหรือนํามาขายได

กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลคาของรายจายที่เกี่ยวของกับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่
เกิดขึ้น ในระหวางการพัฒนาไดอยางนาเชื่อถือ
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 123

5

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ตอ)
5.7 สินทรัพยไมมีตัวตน (ตอ)
ตนทุนโดยตรงที่รับรูเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร จะรวมถึงตนทุนพนักงานที่ทํางานใน
ทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรและคาใชจายที่เกี่ยวของในจํานวนเงินที่เหมาะสม
ตนทุนการพัฒนาอื่นที่ไมเขาเงื่อนไขเหลานี้จะรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น คาใชจายในการพัฒนา
หากกอนหนานี้รับรูเปนคาใชจายไปแลว จะไมรับรูเปนสินทรัพยไมมีตัวตนในเวลาภายหลัง
ตนทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจะรับรูเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรง
ตลอดอายุการใหประโยชนตามประมาณการแตไมเกิน 10 ป
5.7.2 ใบอนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพย
ใบอนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพยไดมาจากการซื้อทรัพยสินจะรับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันไดมา
ซึ่งสินทรัพย ใบอนุญาตดังกลาวไมกําหนดอายุการใหประโยชนที่แนนอน และจะตองถูกทดสอบ
การดอยคาทุกป และแสดงดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม
5.8

การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนชัด ซึ่งไมมีการตัดจําหนายจะถูกทดสอบการดอยคาเปน
ประจําทุกป สินทรัพยอื่นที่มีการตัดจําหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณ
บงชี้วาราคาตามบัญชีอาจสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อ
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกวาระหวาง
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใช สินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่
สามารถแยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน
ซึ่งรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว จะถูกประเมินความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจาก
การดอยคา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

5.9

สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมกิจการเปนผูเชา
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปน
สวนใหญ สัญญาเชานั้นถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจาก
สิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของ
สัญญาเชานั้น
สัญญาเชาอาคารและอุปกรณซึ่งผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบ
ทั้งหมดถือ เปนสัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา
หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา
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5.9

สัญญาเชาระยะยาว - กรณีที่กลุมกิจการเปนผูเชา
จํานวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ย
คงที่ตอหนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทาง
การเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญา
เชาเพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปนอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู สินทรัพยที่
ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของ
สัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา

5.10 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดจะรับรูในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนสวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรูโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนเจาของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินไดตองรับรูในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังสวนของเจาของผูถือหุนตามลําดับ
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดได
คอนข างแนวาจะมี ผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทยอย
ดําเนินงานอยูและเกิดรายไดเพื่อเสียภาษี ผูบริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เปนงวดๆ ในกรณีที่มีสถานการณที่การนํากฎหมายภาษี ไปปฏิบัติขึ้นอยูกับการตีความและจะตั้งประมาณ
การคาใชจายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดวาจะตองจายชําระภาษีแกหนวยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและ
หนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน
อยางไรก็ตามกลุ มกิ จการจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบั ญชีที่เกิดจากการรับรูเริ่ มแรกของรายการ
สินทรัพยหรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม
มีผลกระทบตอกําไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตรา
ภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้น
รอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่
เกี่ยวของไดใชประโยชน หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมกิจการจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนําจํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเมื่อ
กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของ
งวดปจจุบัน และทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับ
ภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกัน
หรือหนวยภาษีตางกันซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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5.11 ผลประโยชนพนักงาน
กลุ มกิ จการรั บรู เงิ นเดื อน ค าจ าง โบนั ส เงิ นสมทบกองทุ นประกั นสังคม กองทุ นสํ ารองเลี้ ยงชี พ และ
ผลประโยชนอื่นๆ เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเปนคาใชจายใน
สวนของกําไรขาดทุนตลอดอายุการทํางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทและบริษัทยอยเกี่ยวกับ
ผลประโยชนพนักงานหลั งออกจากงานนี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยตามหลักคณิ ตศาสตร
ประกันภัย โดยใชวิธีคิดลด แตละหนวยที่ประมาณการไว อยางไรก็ตาม ผลประโยชนหลังออกจากงานที่
เกิดขึ้นจริงนั้น อาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว
บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชนเมื่อเลิกจางรับรูเปนคาใชจายเมื่อบริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงเจตนาผู กพันอยางชัดเจน
เกี่ยวกับการเลิกจางและไมมีความเปนไปไดที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอยางเปนทางการทั้งการเลิกจางกอน
วันเกษียณตามปกติหรือการสนับสนุนการออกจากงานโดยสมัครใจ
ตนทุนบริการในอดี ตจะถู กรับรูทั้งจํานวนในงบกํ าไรขาดทุนทันทีที่บริ ษัทฯ และบริ ษั ทย อยมี การแกไข
โครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อรับรูตนทุนการปรับโครงสรางที่เกี่ยวของหรือผลประโยชนเมื่อเลิกจาง
5.12 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อ กลุมกิจการมีภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่
จัดทําไว อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแน
วาจะสงผลใหบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คลายคลึงกันหลายรายการ กลุมกิจการกําหนดความนาจะเปนที่กิจการจะสูญเสีย
ทรัพยากรเพื่อจายชําระภาระผูกพันเหลานั้น โดยพิจารณาจากความนาจะเปนโดยรวมของภาระผูกพันทั้ง
ประเภท แมวาความเปนไปไดคอนขางแนที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่
จัดอยูในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ํา
กลุมกิจการจะวัดมูลคาของจํานวนประมาณการหนี้สิน โดยใชมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตอง
นํามาจายชําระภาระผูกพัน โดยใชอัตรากอนภาษีซึ่งสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดในปจจุบันของ
มูลคาของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กําลังพิจารณาอยู การเพิ่มขึ้นของประมาณการ
หนี้สินเนื่องจากมูลคาของเงินตามเวลา จะรับรูเปนดอกเบี้ยจาย
5.13 ทุนเรือนหุน
หุนสามัญจัดประเภทไวเปนสวนของเจาของ
ตนทุนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของกับการออกหุนใหมหรือการออกสิทธิในการซื้อหุนซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงใน
สวนของเจาของโดยนําไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ไดรับจากการออกตราสารทุนดังกลาว
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5.14 การจายเงินปนผล
เงินปนผลที่จายไปยังผูถือหุนของบริษัทจะรับรูในดานหนี้สินในงบการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดอนุมัติการจายเงินปนผล
5.15 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
สวนงานดําเนินงานไดถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดําเนินงานผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาวาคือ คณะกรรมการบริษัทที่
ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
5.16 การรับรูรายได
ก) รายไดจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
รายไดจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพประกอบดวยรายไดดอกเบี้ยจาก
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ และรายไดที่เกิดจากกระแสเงินสดที่ไดรับจาก
การเก็บหนี้ที่พอรตลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพถูกตัดจําหนายหมดแลว
กลุมบริษัทรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพตามอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริง (อัตราผลตอบแทนในการเก็บหนี้ที่คาดวาจะไดรับ) คูณกับลูกหนี้เงินใหกูยืม
จากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพคงเหลือ หรือเทากับเงินสดที่เก็บไดจริงแลวแตจํานวนใดจะต่ํา
กวา หากเงินสดที่เก็บไดจริงสูงกวารายไดดอกเบี้ยที่คํานวณได สวนที่เหลือจะนําไปตัดจําหนาย
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพแตละงวด
ข)

รายไดจากการบริการติดตามหนี้สิน
รายไดจากการบริการติดตามหนี้สินและบริการอื่น รับรูเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลวตามอัตราที่
ตกลงกัน

ค)

รายไดอื่น
รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดขึ้น
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง

6

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
6.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุมกิจการยอมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งไดแก ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึง
ความเสี่ยงดานมูลคายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานกระแสเงินสดอัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงดานราคา) ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ และความ
เสี่ยงดานสภาพคลอง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุมกิจการจึงมุงเนนความผันผวนของตลาด
การเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทําใหเสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุมกิจการให
เหลือนอยที่สุดเทาที่เปนไปได
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6

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ)
6.1 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ)
การจัดการความเสี่ยงดําเนินงานโดยฝายบริหาร เปนไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ บริษัท ฝาย
บริหารของกลุมกิจการจะชี้ประเด็น ประเมิน และปองกันความเสี่ยงทางการเงินดวยการรวมมือกันทํางาน
อยางใกลชิดกับหนวยปฏิบัติงานตาง ๆ ภายในกลุมกิจการ คณะกรรมการบริษัทจะกําหนดหลักการโดย
ภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวของไวเปนลายลักษณอักษรรวมถึงนโยบายสําหรับความ
เสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง เชน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงการใหสินเชื่อและการลงทุนโดยใชสภาพคลองสวนเกินในการจัดการความเสี่ยง
6.1.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อเกิดจากความเปนไปไดที่ลูกคาอาจจะไมสามารถชําระหนี้ใหแกกลุม
กิจการไดภายในกําหนดเวลาโดยปกติการคา เพื่อบริหารความเสี่ยงนี้บริษัทไดประเมินความสามารถ
ทางการเงินของลูกคาเปนระยะ
6.1.2 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
กลุมกิจการมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความ
ผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
6.2
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การประมาณมูลคายุติธรรม
การวิเคราะหเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลคา
ความแตกตางของระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้

ขอมูลระดับที่ 1 : ใชราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลอง สําหรับสินทรัพย
หรือหนี้สินอยางเดียวกัน

ขอมูลระดับที่ 2 : ใชขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถ
สังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคาตลาด) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คํานวณมาจากราคา
ตลาด) สําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น

ขอมูลระดับที่ 3 : ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดจากตลาด เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดใน
อนาคตที่กิจการประมาณการ

รายงานประจําป 2561

6.2 การประมาณมูลคายุติธรรม (ตอ)
ตารางตอไปนี้แสดงสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สินทรัพย
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

ระดับที่ 1
บาท

ระดับที่ 2
บาท

ระดับที่ 3
บาท

รวม
บาท

50,500
50,500

-

-

50,500
50,500

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สินทรัพย
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

ระดับที่ 1
บาท

ระดับที่ 2
บาท

ระดับที่ 3
บาท

รวม
บาท

60,500
60,500

-

-

60,500
60,500

ตารางตอไปนี้แสดงสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินของกลุมกิจการที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
2,155,017
- 2,155,017
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
- 2,723,452
- 2,723,452
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
- 1,954,689 1,954,689
เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน
15,979,576
- 15,979,576
18,134,593 2,723,452 1,954,689 22,812,734
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
รวมหนี้สิน

- 4,769,890
- 30,693,501
- 2,165,406

- 4,769,890
- 30,693,501
- 2,165,406

- 37,628,797

- 37,628,797
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6.2

การประมาณมูลคายุติธรรม (ตอ)

ระดับที่ 1
บาท
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
รวมหนี้สิน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ระดับที่ 2 ระดับที่ 3
บาท
บาท

674,709
674,709
- 12,262,701
- 12,262,701
- 23,602,440 23,602,440
15,404,882
- 15,404,882
16,079,591 12,262,701 23,602,440 51,944,732
- 4,532,945
- 8,296,945
- 12,351,000
- 2,646,143
- 27,827,033

- 4,532,945
- 8,296,945
- 12,351,000
- 2,646,143
- 27,827,033

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
รวมหนี้สิน
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รวม
บาท

1,563,678
15,979,576
17,543,254

รวม
บาท

4,471,631
4,471,631

- 1,563,678
- 4,471,631
1,269,306 1,269,306
- 15,979,576
1,269,306 23,284,191

- 20,619,739
- 23,128,445
- 43,748,184

- 20,619,739
- 23,128,445
- 43,748,184

6.2

การประมาณมูลคายุติธรรม (ตอ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3
บาท
บาท
บาท

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
รวมสินทรัพย
หนี้สิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
รวมหนี้สิน

413,375
15,404,882
15,818,257

รวม
บาท

413,375
9,986,921
- 9,986,921
- 19,010,093 19,010,093
- 15,404,882
9,986,921 19,010,093 44,815,271

- 10,631,113
- 5,621,000
- 16,252,113

- 10,631,113
- 5,621,000
- 16,252,113

ไมมีรายการโอนระหวางระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลําดับชั้นมูลคายุติธรรมในระหวางป
(ก) เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 1
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองอางอิงจากราคาเสนอซื้อขาย
ณ วันที่ในงบการเงิน ตลาดจะถือเปนตลาดที่มีสภาพคลองเมื่อราคาเสนอซื้อขายมีพรอมและสม่ําเสมอ
จากการแลกเปลี่ยน จากตัวแทน นายหนา กลุมอุตสาหกรรม ผูใหบริการดานราคา หรือหนวยงานกํากับ
ดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการในตลาดที่เกิดขึ้นจริงอยางสม่ําเสมอ ในราคาซึ่งคูสัญญาซึ่งเปน
อิสระจากกันพึงกําหนดในการซื้อขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซื้อขายที่ใชสําหรับสําหรับ
สินทรัพยทางการเงินที่ถือโดยบริษัทไดแกราคาเสนอซื้อปจจุบัน เครื่องมือทางการเงินนี้รวมอยูในระดับ 1
(ข) เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 2
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมไดมีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลอง วัดมูลคาโดยใช
เทคนิคการประเมินมูลคา โดยเทคนิคการประเมินมูลคานี้ใชประโยชนสูงสุดจากขอมูลในตลาดที่สังเกต
ไดที่ มีอ ยูแ ละอา งอิง จากประมาณการของกิจการเองมาใชน อยที่สุดเทาที่เปนไปได ถ าข อมู ลที่เป น
สาระสําคัญทั้งหมดในการวัดมูลคายุติธรรมไดมาจากขอมูลที่สังเกตได เครื่องมือนั้นจะรวมอยูในระดับที่ 2
ถาขอมูลที่เปนสาระสําคัญขอใดขอหนึ่งหรือมากกวาไมไดมาจากขอมูลที่สังเกตไดในตลาด เครื่องมือนั้น
จะรวมอยูในระดับที่ 3
เทคนิคการประเมินมูลคาสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมระดับที่ 2
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น และมีสภาพคลอง
สูง ไดแก เงินลงทุนระยะยาว ลูกหนี้การคาและลูกอื่น เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และเงินกูยืมระยะสั้น
มีมลู คาใกลเคียงกับราคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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6.2
(ค)

การประมาณมูลคายุติธรรม (ตอ)
เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 3
ขั้นตอนการประเมินมูลคายุติธรรม
เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานทางการเงิน กลุมกิจการไดมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําการการประเมิน
มูลคายุติธรรมลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ คณะทํางานจะทําการประเมินมูลคา
ยุติธรรมจากขอสมมติฐานและขอมูล จากนั้นจะรายงานไปยังคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาอนุมัติ
วิธีการประเมินมูลคายุติธรรม
การประเมินมูลคายุติธรรมของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพเกิดจากการประมาณการ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจากการรับชําระในอนาคตซึ่งเปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดจากตลาด
ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตจากตลาดที่สําคัญในการประเมินมูลคายุติธรรมคือ ประมาณการกระแสเงินสด
รับ และอัตราการคิดลด การเปลี่ยนแปลงของขอมูลนี้อาจมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอมูลคา
ยุติธรรม ซึ่งทางผูบริหารไดบันทึกขาดทุนจากการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
สํ า หรั บ ผลต า งดั งกล า ว ดั ง นั้ น ผู บ ริ ห ารเชื่ อ ว า มู ลค า ทางบั ญ ชี มี มู ลค า ใกล เคี ยงกั บ มู ลค า ยุ ติ ธ รรม
โดยประมาณ
กลุมกิจการมีนโยบายการบัญชีในการกําหนดวาการโอนระหวางระดับชั้นของมูลคายุติธรรมจะเกิดขึ้น ณ
วันที่ของเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ อันเปนเหตุใหเกิดการโอน
ไมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมาณมูลคายุติธรรมระหวางป

7

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ
การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยูบนพื้นฐานของ
ประสบการณ ในอดี ตและป จจั ยอื่ น ๆ ซึ่ งรวมถึ งการคาดการณ ถึ งเหตุ การณ ในอนาคตที่ เชื่ อว ามี เหตุ ผลใน
สถานการณขณะนั้น
กลุ มบริษั ท มีก ารประมาณการทางบัญ ชี และใช ขอสมมติฐ านที่เกี่ ย วข อ งกับ เหตุการณ ใ นอนาคต ผลของ
ประมาณการทางบัญชีอาจไมตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณทางการบัญชีที่สําคัญและขอสมมติฐานที่มี
ความเสี่ยงอยางเปนสาระสําคัญที่อาจเปนเหตุใหเกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินในรอบ
ระยะเวลาบัญชีหนา มีดังนี้
(ก)

หนา 132

คาเผื่อการดอยคาของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กลุมบริษัทประเมินคาเผื่อการดอยคาของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพเมื่อพบวา
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของทรัพยสินมีมูลคาลดลงกวามูลคาตามบัญชี ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนจากการดอยคาโดยพิจารณาจากจํานวนเงินที่คาดวาจะเก็บไดและระยะเวลา
การเก็บหนี้ อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอคาเผื่อการดอย
คาได ดังนั้น การปรับปรุงคาเผื่อการดอยคาอาจมีขึ้นในอนาคต’
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ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ (ตอ)
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(ข)

การรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กลุมบริษัทรับรูรายไดดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพโดยคํานวณจาก
อัตราผลตอบแทนที่แทจริงซึ่งคํานวณจากกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับชําระจากลูกหนี้ที่ซื้อมาคูณกับ
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพคงเหลือ

(ค)

ประมาณการกระแสเงินสดรับจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
กลุมบริษัทประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตสําหรับลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อ
ลูกหนี้ดอยคุณภาพโดยอางอิงกับสถิติการเก็บหนี้ในอดีต

(ง)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุมบริษัทไดพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาลงของลูกหนี้การคาซึ่งเกี่ยวพัน
กับประมาณการผลขาดทุนอันเปนผลมาจากการที่ลูกหนี้ไมมีความสามารถในการชําระหนี้ คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญนั้นเปนผลมาจากการที่บริษัทไดประเมินกระแสเงินสดไหลเขาในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้น
อยูบนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณในอดีตของการติดตามทวงถาม เหตุการณที่ทําใหทราบหรือระบุได
วาจะมีการผิดนัดชําระหนี้ และการพิจารณาแนวโนมของตลาด

(จ)

อายุการใชงานของสวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ
ฝายบริหารเปนผูประมาณการของอายุการใชงานและมูลคาคงเหลือสําหรับสวนปรับปรุงอาคารและ
อุปกรณของกลุมกิจการ โดยฝายบริหารจะมีการทบทวนคาเสื่อมราคาเมื่ออายุการใชงานและมูลคาซาก
มีความแตกตางไปจากการประมาณการในงวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เสื่อมสภาพหรือ
ไมไดใชงานโดยการขายหรือเลิกใช

(ฉ)

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินผลประโยชนพนักงานคํานวณโดยนักคณิตศาสตรอิสระ หนี้สินที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิ น
คํานวณโดยการใชวิธีประมาณการจากขอสมมติฐานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
พนัก งาน และอัต ราการเปลี่ยนแปลงในจํา นวนพนัก งาน การเปลี่ย นแปลงในอัต ราเหลา นี้ มีผลต อ
ประมาณการผลประโยชนพนักงาน ในทุกปบริษัทไดมีการทบทวนขอสมมติฐานที่เหมาะสมซึ่งสะทอน
ถึงประมาณการผลประโยชนพนักงานที่คาดวาจะตองจายใหกับพนักงาน

การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุประสงคของกลุมกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของกลุมกิจการเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารง
ไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุนของเงินทุน
ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมกิจการอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืน
ทุนใหแกผูถือหุน การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้สิน

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 133
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ขอมูลตามสวนงาน
ขอมูลทางการเงินรวมของกลุมบริษัทจําแนกตามสวนงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ
พ.ศ. 2560 มีดังนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย
ดอยคุณภาพ
บาท

ธุรกิจ
ติดตาม
เรงรัดหนี้
บาท

รายการที่
ยังไมไดปน
สวน
บาท

รวม
บาท

รายได
ตนทุน
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน

279,032 16,135,188
(2,260,278) (12,922,977)
(1,981,246) 3,212,211

- 16,414,220
- (15,183,255)
- 1,230,965

รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายอื่นๆ

(2,771,155) (15,843,872)
(136,544)
(18,631,619)

2,395,180 2,395,180
- (18,615,027)
(1,032,120) (1,168,664)
(5,085,888) (23,717,507)

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

(23,520,564) (12,631,661)

(3,722,828) (39,875,053)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย
ดอยคุณภาพ
บาท

ธุรกิจ
ติดตาม
เรงรัดหนี้
บาท

รายการที่
ยังไมไดปน
สวน
บาท

รวม
บาท

รายได
ตนทุน
กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน

2,353,587 22,975,838
(5,196,892) (16,196,097)
(2,843,305) 6,779,741

- 25,329,425
- (21,392,989)
- 3,936,436

รายไดอื่น
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายอื่นๆ

(6,798,774) (21,188,358)
(12,583)
(27,114,751)
-

612,286
612,286
- (27,987,132)
(181,993)
(194,576)
(9,719,011) (36,833,762)

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

(36,769,413) (14,408,617)

(9,288,718) (60,466,748)

หนา 134
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ขอมูลตามสวนงาน (ตอ)
ข อ มู ล ทางการเงิ น จํ า แนกตามสว นงานธุ ร กิ จ ในงบการเงิ น รวมของกลุ ม กิ จ การสํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ดวั น ที่ 31 ธั น วาคม
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดังนี้ (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ธุรกิจบริหาร ธุรกิจติดตาม
รายการที่ยัง
สินทรัพยดอย
คุณภาพ
เรงรัดหนี้ ไมไดปนสวน
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
2,121,876
601,576
2,723,452
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อ
1,954,689
1,954,689
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
1,100,000
14,879,576
15,979,576
สินทรัพยไมมีตัวตน
7,671,620
72,638
7,744,258
13,557,115
13,557,115
สินทรัพยอื่นๆ
3,294,514
29,038,267
41,959,090
9,626,309
รวม
หนี้สิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินอื่นๆ

9,861
-

627,352
-

4,132,677
47,235,728

4,769,890
47,235,728

รวม

9,861

627,352

51,368,405

52,005,618

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพยดอย
บาท
สินทรัพย
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อ
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยอื่นๆ
รวม
หนี้สิน
เงินกูยืมระยะสั้น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินอื่นๆ
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ธุรกิจติดตาม
รายการที่ยัง
เรงรัดหนี้
ไมไดปนสวน
บาท
บาท

รวม
บาท

-

9,319,081

2,943,620

12,262,701

23,602,440
6,464,227
30,066,667

700,000
69,312
10,088,393

14,704,882
1,618,729
14,351,905
33,619,136

23,602,440
15,404,882
8,152,268
14,351,905
73,774,196

40,328

4,532,945
716,934

7,539,683

4,532,945
8,296,945

40,328

5,249,879

31,105,781
38,645,464

31,105,781
43,935,671

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

80,000
2,075,017

64,697
610,012

32,000
1,531,678

26,585
386,790

2,155,017

674,709

1,563,678

413,375

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงอยูที่รอยละ
0.37 - 0.50 ตอป (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : รอยละ 0.20 - 0.625 ตอป)
11

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกัน ไดแก เงินฝากธนาคาร
ประเภทฝากประจําเพื่อเปนหลักประกันทุเลาการเสียภาษีอากรกับกรมสรรพากรจํานวน 14.88 ลานบาทและ
14.70 ลานบาท เงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพยจํานวน 0.70 ลานบาทและ 0.30 ลานบาท และเงิน
ฝากธนาคารประเภทบัญชีฝากประจําที่บริษัทใชเปนหลักประกันตามสัญญาวาจางงานกับผูวาจางจํานวน
0.40 ลานบาท ตามลําดับ

12

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาสุทธิ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่
เกี่ยวของกัน
คาใชจายจายลวงหนา
ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ลูกหนี้อื่น

หนา 136
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

2,121,876
(96,946)
2,024,930

9,569,303
(250,222)
9,319,081

1,825,757
1,825,757

1,540,193
1,540,193

168,008
517,456
9,878
3,180
2,723,452

197,753
2,161,236
494,474
90,157
12,262,701

2,034,080
124,943
475,184
8,487
3,180
4,471,631

5,829,370
92,218
1,992,091
442,892
90,157
9,986,921

12

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (ตอ)
ลูกหนี้การคาสามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ยังไมถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
- ไมเกิน 90 วัน
- มากกวา 90 วันแตไมเกิน 180 วัน
- มากกวา 180 วันแตไมเกิน 365 วัน
- มากกวา 365 วัน

13

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

1,825,757

1,528,944

1,825,757

1,528,943

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

296,119
2,121,876
(96,946)

1,644,236
4,795,449
1,589,424
11,250
9,569,303
(250,222)

1,825,757
-

11,250
1,540,193
-

ลูกหนี้การคาสุทธิ

2,024,930

9,319,081

1,825,757

1,540,193

ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
เงินจายซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพสุทธิจากที่เรียกเก็บ
เงินได
ดอกเบี้ยคางรับ
หัก คาเผื่อสํารองหนี้สูญรายไดดอกเบี้ยคางรับ
คาเผื่อการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืม
จากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อ
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
บาท
บาท

54,681,480 57,697,612 48,949,713 51,149,385
26,143,600 26,143,600 26,036,884 26,036,884
80,825,080 83,841,212 74,986,597 77,186,269
(26,143,600) (26,143,600) (26,036,884) (26,036,884)
(52,726,791) (34,095,172) (47,680,407) (32,139,292)
1,954,689 23,602,440

1,269,306 19,010,093

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ (ตอ)
รายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพสุทธิที่ไดจากการประมูลซื้อสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
บาท
บาท

ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพตนป
- สุทธิ
23,602,440 51,041,242 19,010,093 43,408,916
เพิ่มขึ้นจากการซื้อระหวางป
- 2,400,000
- 2,247,390
เพิ่มขึ้นจากการรับรูรายไดจากลูกหนี้เงินใหกูยืม
จากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
279,032 2,353,587
86,478 1,616,507
(3,295,164) (5,077,638) (2,286,150) (3,210,565)
ลดจากการรับชําระหนี้
ลูกหนี้เงินในกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพสิ้นป
20,586,308 50,717,191 16,810,421 44,062,248
บวก กลับรายการคาเผื่อสํารองหนี้สูญรายไดดอกเบี้ย
คางรับ
- 1,934,034
- 2,040,750
หัก คาเผื่อการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อ
(18,631,619) (29,048,785) (15,541,115) (27,092,905)
ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อ ลูกหนี้ดอยคุณภาพสิ้นป1,954,689 23,602,440 1,269,306 19,010,093
สุทธิ
กลุมบริษัทและบริษัทบันทึกคาเผื่อการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 จํานวน 18.63 ลานบาท และ 27.11 ลานบาท ตามลําดับ
14

เงินลงทุนเผื่อขาย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน มูลคายุติธรรม
ราคาทุน มูลคายุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท

ตราสารทุน
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา

90,000
-

90,000
(39,500)

90,000
-

90,000
(29,500)

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

90,000

50,500

90,000

60,500
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เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ดังนี้
(ก)

เงินลงทุนในบริษัทรวม

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

บาท
วิธีสวนไดเสีย
งบการเงินรวม
2561
2560

สัดสวนเงิน ทุนชําระแลว
2561 2560 2561 2560

บริษัท เอนี่เพย ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนรับ 20.0 20.0 9.00
และบริการผานเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตและทางอิเลกทรอ

8.00 1,667,689 1,600,000

บริษัท เอนี่เพย จํากัด เปนบริษัทจํากัดและ หุนของบริษัทนี้ไมมีราคาเสนอซื้อขายในตลาด
ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ของบริษัทรวมไดมีมติ
อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากหุนสามัญจํานวน 800,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนหุนสามัญ
จํานวน 1,000,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ซึ่งบริษัทรวมไดจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชยเมือ่
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และบริษัทยอยไดชําระเงินเพิ่มทุนตามที่บริษัทรวมเรียกชําระเปนจํานวน 200,000
บาทแลวในระหวางป 2561
กลุมบริษัทไมมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับสวนไดเสียของกลุมบริษัทในบริษัทรวม
(ข) เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทยอยของบริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ตามวิธีราคาทุน
คาเผื่อ
ราคาทุน การดอยคา
บาท
บาท

บริษัทวี.ไอ.
แคปปตอล จํากัด

ประเภท
ประเทศ
ที่จดทะเบียน
ธุรกิจ
ธุรกิจถือหุน ใน
บริษัทอื่น
ประเทศไทย 50,000,000 (23,658,567)
50,000,000 (23,658,567)

สัดสวน
ยอดสุทธิ การถือหุน
บาท
รอยละ
26,341,433

99.99

26,341,433

ในระหวางป บริษัทไดประเมินและบันทึกคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนในบริษัท วี.ไอ. แคปปตอล จํากัด เพิ่มเติมจํานวน
10.29 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จํานวน 13.37 ลานบาท) เนื่องจากบริษัทยอยรับรูผลขาดทุนจากการ
ตั้งคาเผื่อการดอยคาในลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพในบริษัท บริหารสินทรัพยรีจินอล จํากัดเพิ่มเติม
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหบริษัท วี.ไอ.แคปปตอล
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุนสามัญจํานวน 3,000,000 หุน โดยมีมูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท เปนหุนสามัญจํานวน 5,000,000 หุน โดยมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
บริษัทไดชําระคาหุนสําหรับหุนสามัญที่เพิ่มจํานวน 2,000,000 หุน เปนจํานวน 20,000,000 บาท และบริษัทยอยดังกลาว
ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หนา 139

15

เงินลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย (ตอ)
บริษัทยอยของบริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ
บจกบริหาร
บริหารหนี้ดอย
สินทรัพย รีจนิ อล คุณภาพ
บจก ทรัพยสิทธิ บริการติดตาม
เซอรวิส
หนี้สิน

ตามวิธีราคาทุน
คาเผื่อ
สัดสวน
ราคาทุน การดอยคา ยอดสุทธิ การถือหุน
บาท
บาท
บาท
รอยละ

ประเทศไทย

28,601,282

ประเทศไทย

(28,489,231)

112,051

99.99

4,162,699

(2,261,638) 1,901,061

99.99

32,763,981

(30,750,869) 2,013,112

บริษัทยอยดังกลาวขางตนไดรวมอยูในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุมบริษัท สัดสวนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัท
ยอยที่ถือโดยบริษัทใหญไมแตกตางจากสัดสวนที่ถือหุนสามัญ บริษัทใหญไมไดถือหุนบุริมสิทธิของบริษัทยอยที่รวมอยู
ในกลุมบริษัท
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัดไมมีสาระสําคัญ
16

สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สวนปรับปรุง
อาคาร
บาท

งบการเงินรวม
อุปกรณ เครื่องตกแตง
สํานักงาน
สํานักงาน ยานพาหนะ
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

3,564,094
82,000
3,646,094

3,881,579
96,083
(160,500)
(11,180)
3,805,982

1,560,149
10,525
11,180
1,581,854

3,647,512
3,647,512

12,653,334
188,608
(160,500)
12,681,442

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(238,277)
(200,897)
(439,174)

(995,347)
(861,409)
32,100
(1,824,656)

(432,164)
(319,111)
(751,275)

(119,918)
(729,503)
(849,421)

(1,785,706)
(2,110,920)
32,100
(3,864,526)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

3,325,817

2,886,232

1,127,985

3,527,594

10,867,628

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

3,206,920

1,981,326

830,579

2,798,091

8,816,916
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สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ – สุทธิ (ตอ)
สวนปรับปรุง
อาคาร
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ เครื่องตกแตง
สํานักงาน
สํานักงาน
บาท
บาท

รวม
บาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

119,954
82,000
201,954

279,186
96,084
375,270

132,833
132,833

531,973
178,084
710,057

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(12,061)
(26,996)
(39,057)

(54,324)
(75,823)
(130,147)

(44,431)
(26,566)
(70,997)

(110,816)
(129,385)
(240,201)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

107,893

224,862

88,402

421,157

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

162,897

245,123

61,836

469,856

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ตามงบการเงินรวม ยานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาทาง
การเงินมีมูลคาตามบัญชีเปนจํานวน 2.80 ลานบาท และ 3.53 ลานบาท ตามลําดับ

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ
ใบอนุญาตบริษทั
บริหารสินทรัพย
บาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
โปรแกรม
โปรแกรม
สิทธิในสัญญา
วาจางติดตามหนี้ คอมพิวเตอร ระหวางติดตั้ง
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

3,575,187
3,575,187

152,967
152,967

1,935,211
2,745,040
4,680,251

2,889,000
(2,889,000)
-

8,552,365
2,745,040
(2,889,000)
8,408,405

คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คาตัดจําหนายสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

-

(152,967)
-

(247,130)
(264,050)
-

-

(400,097)
(264,050)
-

-

(152,967)

(511,180)

-

(664,147)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

3,575,187

-

1,688,081

2,889,000

8,152,268

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

3,575,187

-

4,169,071

-

7,744,258

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
บาท
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
คาตัดจําหนายสําหรับป
จําหนาย/ตัดจําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

31,860
2,745,000
2,776,860
(1,865)
(73,509)
(75,374)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

29,995

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

2,701,486
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เงินกูยืมระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินกูยืมระยะสั้น เปนตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้นของบริษัทยอย ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 12 ตอปและค้ําประกันโดยลูกหนี้การคาของบริษัทยอยแหงนั้นจํานวน 6.48 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทยอยไดจายชําระ
ครบถวนแลวในระหวางไตรมาส 1 ของป พ.ศ. 2561

19

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคา
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น
ดอกเบี้ยคางจายบุคคลที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้กรมสรรพากร

20

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

1,158,425
941,463
2,366,322
303,680
4,769,890

16,922,354
1,028,770
743,974
1,626,446
298,195
20,619,739

240,983
3,803,290
3,543,638
709,034
8,296,945

113,333
5,824,791
2,238,171
2,256,483
198,335
10,631,113

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันเปนเงินกูยืมจากกรรมการของบริษัท เงินกูดังกลาวไมมีหลักประกัน ไมมี
ดอกเบี้ยจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และเริ่มคํานวณดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.65 ตอป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 เปนตนไปและมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวของกันสามารถวิเคราะหไดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เพิ่มขึ้น
ชําระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
บาท
12,351,000
35,413,086
(17,070,585)
30,693,501

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
5,621,000
32,124,449
(14,617,004)
23,128,445

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก ดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชี
หัก สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

2,417,679
(252,273)
2,165,406
(508,478)
1,656,928

3,034,960
(388,817)
2,646,143
(480,736)
2,165,407

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาทาง
การเงิน ดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ดอกเบี้ยจาย
เงินตน
รอตัดบัญชี
รวม
ถึงกําหนดการจายชําระหลังจาก
หนึ่งปแตไมเกินหาป

22

1,656,928

143,471

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ดอกเบี้ยจาย
เงินตน
รอตัดบัญชี
รวม

1,800,39

2,165,40

252,273

2,417,680

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระหนี้สินจากผลประโยชนพนักงานและคาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน ยกมา

110,217

656,733

72,101

656,733

126,754
2,701
-

351,796
22,994
-

68,487
1,781
-

314,595
22,079
-

-

(921,306)

-

(921,306)

239,672

110,217

142,369

72,101

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตนทุนบริการ
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนพนักงานที่จาย
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
คณิตศาสตรประกันภัยรับรูใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน ยกไป
หนา 144

รายงานประจําป 2561

22

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ตนทุนบริการ
126,754
351,796
68,487
314,595
ตนทุนดอกเบี้ย
2,701
22,994
1,781
22,079
รวม
129,455
374,790
70,268
336,674
ผลขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในงบ
การเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เปนขาดทุนจํานวน 0.92 ลานบาท
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชเปนดังนี้
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

รอยละ 1.51 - 1.66
รอยละ 2.5

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงในขอสมมติ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นขอ
เงินเดือน

ผลกระทบตอภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กาํ หนดไว
การเพิ่มขึ้นของขอสมมติ
การลดลงของขอสมมติ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

รอยละ 0.50

รอยละ 0.50 ลดลง รอยละ 3.47 - 4.01 ลดลง รอยละ 3.47 - 4.01 เพิ่มขึน้ รอยละ 3.62 - 4.21 เพิ่มขึน้ รอยละ 3.62 - 4.21

รอยละ 0.50

รอยละ 0.50 เพิ่มขึน้ รอยละ 3.60 - 3.98 เพิ่มขึน้ รอยละ 3.60 - 3.98 ลดลง รอยละ 3.48 - 3.84 ลดลง รอยละ 3.48 - 3.84

การวิ เคราะห ความอ อนไหวข างต นนี้ อ างอิ งจากการเปลี่ ยนแปลงข อสมมติ ขณะที่ ให ข อสมมติ อื่ นคงที่ ในทางปฏิ บั ติ
สถานการณดังกลาวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติอาจมีความสัมพันธกัน ในการคํานวณการวิเคราะห
ความออนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติหลักไดใชวิธีเดียวกับมูลคา
ปจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวคํานวณดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit
Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานในการคํานวณหนี้สินบําเหน็จที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของขอสมมติที่ใชในการจัดทําการวิเคราะหความออนไหวไมไดเปลี่ยนแปลงจากปกอน
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนของกลุมกิจการ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คือ 8 ถึง 8.64 ป
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
โดยมีสาระสําคัญคือการปรับเพิ่มอัตราคาชดเชยใหกับลูกจางที่ทํางานตั้งแต 20 ปขึ้นไป ใหไดคาชดเชยอัตราใหมจากเดิม
300 วั น เป น 400 วั น ณ ป จจุ บั น ร า งดั งกล า วอยู ร ะหว า งรอประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา กลุ มบริ ษั ท อยู ระหว า งการ
ประเมินผลกระทบดังกลาว ซึ่งฝายบริหารเชื่อมั่นวาจะไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญเมื่อ พรบ.ฯ ดังกลาวมีผลบังคับใช
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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หนี้สินจากคดีความและประมาณการหนี้สินจากคดีความ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษัทไดประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการถูกประเมินภาษี
2 คดีดังนี้
ก) ในป พ.ศ. 2553 บริษัทไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมจากกรมสรรพากรจํานวน
รวม 5.62 ลานบาท ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไมเห็นดวยกับการประเมินดังกลาวและไดดําเนินการอุทธรณ
คัดคานการประเมินดังกลาว จนในป พ.ศ. 2555 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีมติยกอุทธรณ
ตอมาวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริษัทยื่นฟองกรมสรรพากรตอศาลภาษีอากรกลางใหเพิกถอนการ
ประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกลาวขางตน และในป พ.ศ. 2556 ศาลไดตัดสินใหบริษัทแพคดี และบริษัทได
ยื่นอุทธรณตอศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ศาลภาษีอากรกลางไดอานคําพิพากษาของศาลฎีกา โดยศาลฎีกามี
คําพิพากษาใหยกฟองโจทกและคดีถึงที่สุดแลวโดยใหบริษัทชําระใหแกกรมสรรพากรเปนจํานวนทั้งสิ้น
6.13 ลานบาท (รวมเงินเพิ่มและภาษีสวนทองถิ่นตามการคํานวณใหมแลว)
ข)

ในป พ.ศ. 2555 บริษัทไดรับหนังสือแจงการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมจากกรมสรรพากรจํานวน
8.58 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดยื่นคํารองขอทุเลาการเสียภาษีอากร และบริษัทยื่นฟองกรมสรรพากรตอศาล
ภาษีอากรกลางใหเพิกถอนการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกลาวขางตน
ตอมาในป พ.ศ. 2557 ศาลภาษีอากรกลางตัดสินใหกรมสรรพากรเพิกถอนการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ
ดังกลาว แตกรมสรรพากรไดยื่นอุทธรณตอศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ศาลภาษีอากรกลางไดอานคําพิพากษาของศาลฎีกา โดยศาลฎีกามีคํา
พิพากษาใหคดีถึงที่สุดแลวโดยใหบริษัทชําระภาษีธุรกิจเฉพาะพรอมเบี้ยปรับ เงินเพิ่มและภาษีสวน
ทองถิ่นใหแกกรมสรรพากรเปนจํานวนทั้งสิ้น 9.86 ลานบาท (รวมเงินเพิ่มและภาษีสวนทองถิ่นตามการ
คํานวณใหมแลว)
ตอมาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บริษัทไดรับหนังสือแจงภาษีอากรจากกรมสรรพากรใหบริษัทฯ
ชําระภาษีธุรกิจเฉพาะพรอมเบี้ยปรับเงินเพิ่มและภาษีสวนทองถิ่นใหแกกรมสรรพากรเปนจํานวนทั้งสิ้น
8.00 ลานบาท
ดังนั้นในไตรมาส 2 ป 2561 บริษัทฯ จึงปรับปรุงหนี้สินจากคดีความลดลงจํานวน 1.86 ลานบาท
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ไดจายชําระหนี้สินจาก 2 คดีความดังกลาวขางตนทั้งจํานวน
14.13 ลานบาทใหแกกรมสรรพากรแลว
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ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอ นภาษีเงินไดนิติ
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

พ.ศ. 2561
บาท
(64,576,855)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท
(54,504,583)

พ.ศ. 2561
บาท
(35,131,364)

พ.ศ. 2560
บาท
(58,642,544)

20% 10% และ 20%

20%

20%

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอ นภาษีเงินได
นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

(12,915,371)

(10,888,736)

(7,026,273)

(11,728,509)

650,424

-

486,012

-

รายไดที่ไมตองเสียภาษี

(389,550)

-

(389,550)

-

คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี

9,888,490

6,552,155

5,615,005

8,709,628

26,462

-

-

-

2,739,545

4,436,528

1,314,806

3,018,881

-

99,947

-

-

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
รายไดที่ตองเสียภาษีเพิ่มเติม

สวนแบง(กําไร)ขาดทุนในบริษัทรวม
ขาดทุนทางภาษีที่ไมไดบันทึก
เปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวม

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไปจะรับรูไดไมเกินจํานวนที่
เปนไปไดคอนขางแนวาจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 กลุมบริษัทและบริษัทไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดของรายการดังกลาวจํานวน 32.65 ลานบาท
และ 29.18 ลานบาทตามลําดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 55.97 ลานบาท และ 50.73 ลานบาท
ตามลําดับ)
รายการขาดทุนทางภาษีดังกลาวจะหมดประโยชนทางภาษีในแตละป ดังนี้
ปที่หมดประโยชนทางภาษี
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566

งบการเงินรวม
ลานบาท

งบเฉพาะกิจการ
ลานบาท

94.50
24.42
10.80
19.48
14.03

94.50
24.42
6.92
13.47
6.57

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายตามลักษณะสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดังตอไปนี้ ไดจัดประเภท
ตามลักษณะ ซึ่งรวมไวในขาดทุนกอนตนทุนทางการเงิน

คาใชจายที่เกี่ยวกับพนักงาน
คาตอบแทนผูบริหาร
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาสอบบัญชีและคาที่ปรึกษา
คาเชา
(กลับรายการ)คาเผื่อสํารองหนี้สูญรายได
ดอกเบี้ยคางรับจากลูกหนี้เงินใหกูยืม
จากการซือ้ ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ขาดทุนจากการดอยคาลูกหนี้เงินใหกูยืม
จากการซือ้ ลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย

26

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
19,785,634
26,743,326
3,527,999
5,136,600
2,374,970
1,843,845
2,926,714
5,470,711
1,960,648
3,707,915

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
17,217,370
17,382,389
3,127,999
4,595,600
202,894
88,081
2,148,414
4,282,736
585,048
797,925

-

(1,934,034)

-

(2,040,750)

18,631,619

29,048,785

15,541,115

27,092,905

-

-

10,288,111

13,370,456

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเกณฑตามสัญญาที่
ตกลงรวมกันระหวางบริษัทและบริษัทเหลานั้น ซึ่งลักษณะของความสัมพันธกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งรายการที่
มีสาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้
รายชื่อบริษัท

ประกอบกิจการ

บริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัด
บริษัท บริหารสินทรัพย รีจินอล จํากัด
บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด
บริษัท เอนี่เพย จํากัด

ธุรกิจถือหุนในบริษัทอื่น
ธุรกิจบริหารสินทรัพย
ธุรกิจติดตามทวงหนี้
ธุรกิจตัวแทนรับชําระคาสินคาและ
บริการผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอรเน็ตและทางอิเล็กทรอนิกส
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ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทรวม
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รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ก)

รายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

สําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ซื้อทรัพยสิน
บริษัทรวม
ดอกเบี้ยจาย
กรรมการ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
2,700,000

-

2,700,000

-

989,604

-

743,973

-

นโยบายการกําหนดราคา
- เงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของกันคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20
- ราคาซื้อขายสินทรัพยเปนไปในราคาที่ตกลงรวมกัน
ข)

ยอดคงเหลือระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ลูกหนี้อื่น
บริษัทยอย
เจาหนี้อื่น
บริษัทยอย
ค)

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
2,034,080

5,829,370

16,922,354

5,824,791

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญของกิจการ
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน

3,738,332
124,194

4,769,200
68,387

3,438,332
67,902

4,245,000
44,746

รวม

3,862,526

4,837,587

3,506,234

4,289,746

บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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การซื้อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัท วี.ไอ.แคปปตอล จํากัดซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ไดเขาทําการซื้อหุนใน
บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด เปนจํานวนเงินลงทุน 4.16 ลานบาท หรือในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนชําระแลว โดยถือ เป น การลงทุนในบริษัทยอ ยทางออมของบริษัทโดยไดทําการแจงจดทะเบียนหุน
ดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 รายการดังกลาวถือเปนการไดมาซึ่งธุรกิจจาก
การซื้อกิจการคาดวาจะเพิ่มสวนแบงการตลาดของธุรกิจการใหบริการติดตามหนี้สิน
บาท

28

สิ่งตอบแทนที่จาย ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
รวม

4,162,699
4,162,699

มูลคาที่รับรู ณ วันที่ซ้อื สําหรับสินทรัพยที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมกรรมการ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
อุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวม

110,492
4,370,362
296,600
397,256
79,019
63,445
722,130
(907,491)
(968,836)
4,162,977
(278)
4,162,699

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา
ก) ภาระผูกพันที่เปนขอผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน - กรณีกลุมบริษัทเปนผูเชา
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ภายในหนึ่งป
หลังจากหนึ่งปแตไมเกินหาป
รวม

644,100
50,000
694,100

2,423,300
680,875
3,104,175

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
บาท
บาท
113,350
50,000
163,350

581,900
165,625
747,525

ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันสัญญาติดตั้งระบบติดตามหนี้จํานวน 0.30 ลานบาท
ค) เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 อดีตพนักงานของบริษัทฯ ไดฟองบริษัทฯ เปนจําเลยเกี่ยวกับเรื่องการ
เลิกจาง เปนจํานวนเงินประมาณ 0.15 ลานบาท และเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ศาลแรงงานกลางไดมี
คําพิพากษาอันเปนที่สุดแลวใหยกฟองคดีดังกลาว
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29 การจัดประเภทรายการใหม
บริษัทฯ ไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางบัญชีในงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบใหม เพื่อใหสอดคลองกับการ จัดประเภท
รายการบัญชีของปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบ ตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่เคยรายงานไว การจัดประเภทรายการใหมที่
สําคัญมีดังตอไปนี้
บาท
งบการเงินรวม
ตามที่เคยรายงานไว
จัดประเภทใหม
หลังการจัดประเภทใหม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อนื่
ลูกหนี้เงินใหกยู ืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้เงินใหกยู ืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อนื่
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

9,653,009

2,609,692

12,262,701

5,792,832
1,786,095
17,809,608
1,972,665
7,563,121
733,824

(5,792,832)
(1,786,095)
5,792,832
(823,597)
733,824
(733,824)

23,602,440
1,149,068
8,296,945
-

งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตนทุนการบริการติดตามหนี้สิน
คาใชจายในการบริหาร

15,527,917
28,655,313

ตามที่เคยรายงานไว

668,180
16,196,097
(668,180)
27,987,133
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัดประเภทใหม
หลังการจัดประเภทใหม

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

30

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อนื่
ลูกหนี้เงินใหกยู ืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้เงินใหกยู ืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพ-สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อนื่
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

7,551,938

2,434,983

9,986,921

4,678,053
1,600,784
14,332,040
1,191,495
10,432,778
198,335

(4,678,053)
(1,600,784)
4,678,053
(834,199)
198,335
(198,335)

19,010,093
357,296
10,631,113
-

งบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตนทุนการบริการติดตามหนี้สิน
คาใชจายในการบริหาร

10,267,893
18,709,706

303,991
(303,991)

10,571,884
18,405,715

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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COMPANY PROFILE
Venture Incorporation Public Company Limited (“VI”), formerly known as Circuit
Electronics Industry Public Company Limited (“CIRKIT”), has been established since 1984, with
Thai Baht 30 million registered capital by former shareholder group including JTS Co., Ltd.,
Nganthawee Family and Phukasavan Family. The Company is engaged in the manufacture and
distribution of electronic parts, electronics circuits, commencing its production and export in 1985
with total production capacity of 30 million pieces a year for export purposes, under support from
the Board of Investment of Thailand. Later in 1996, the Company raised its capital via an initial
public offering in the Stock Exchange of Thailand.
Following the Thai financial crisis in 1997, the Company has entered into rehabilitation
under the Thai Central Bankruptcy Court on 9 May 2005, while the Company was appointed as
Planner and Plan Administrator, having its qualified public company status as “Non-Performing
Group” under the Stock Exchange of Thailand.
In March 2015, a new investor group, led by Siam Holding Group Company Limited,
together with another 41 investors has increased the Company’s registered capital at Thai Baht 120
million, with a total of 429 million shares or at 89.56% shareholding, where Siam Holding Group
Company Limited and 41 new investors hold 229 million shares or 47.81% shareholding and 200
million shares or 41.7% shareholding respectively. The new investor group considered the future
of the company’s business operation in order to create core business to support continued
operations with sustainable income growth.
On June 2, 2015, the Company’s Board of Directors proposed its board resolutions to
suspend its old business operation and to consider investing in a new business in order to create and
ensure the company’s stability in order to protect this Company from delisting from the Stock
Exchange of Thailand, which will have a negative impact to the Company’s shareholders and its
company itself. At its Extraordinary General Meeting No. 1/2015 dated 28 August 2015, the
Company has received approval from its shareholders to suspend its existing operations and to sell
non-operating assets.
The Company has shown its interest to purchase non-performing loan management and debt
collection service businesses, then in discussion with representatives of PBL Management
Co., Ltd. (“PBM”) and Wi Holding (888) Co., Ltd. (“WIH”), by issued share capital to key
management of PBM and WIH, who have knowledge and experience in debt management and debt
collection service business, to be partner of the Company. Total share issue is 143.44 million unit,
which is 23.04% of total stock. which manages auto hire purchase non-performing loan portfolio
purchased from financial institutions, and also provide debt collection service to several large
corporate clients, while PBM and WIH have highly skilled and experienced employees in debt
management and debt collection services.
On June 22, 2015, the Thai Central Bankruptcy Court has ordered the Company to exit its
rehabilitation process under the Court.
October 28, 2015, Extraordinary General Meeting No. 2/2015 the Company has approved
shareholder’s resolution to invest in non-performing loan portfolio, auto hire purchase loan type
from PBM and WIH with changing its objectives in order to support investment in non-performing
loan and debt collection services provided to third parties, including other businesses in relation to
non-performing loan and debt collection services, and changing company name from “Circuit
Electronics Industry Public Company Limited” to new company name “Venture Incorporation
Public Company Limited” and changing its public symbol from “CIRKIT” to “VI”, including
changing its company address to 83 Soi Chadson, Sutthisan Road, Samsennok, Huai Khwang,
Bangkok 10310.
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On November 2, 2015, the Company has started purchasing non-performing loanand debt
collection services. from PBM and WIH, altogether with its management team from PBM will join
the Company for operate in debt management and debt collection service business, under its
shareholders’ resolution from Extraordinary Shareholders’ Meeting No.2/2015 On November 2, 2015
On January 11, 2016, the Company had established V.I. Capital Company Limited (VIC)
which have total share capital Baht 30 million and become subsidiaries of the Company, purpose
for invest in asset management business. On February 9, 2016 VIC have acquire capital stock of
Regional Asset Management Company Limited (RAM) amount 100% of total share. RAM could
operate in asset management business under AMC Certificated, which issued by BOT on
November 10, 2008.
In February 2016, VIC purchased shares in Regional Asset Management Co., Ltd. ("RAM")
in amount of 100 percent of the total shares.
In June-December 2016 VIGroup
June - December 2016, Subsidiary of the Company's joined the auction to purchase of debt
and winning the auction 4 ports on behalf of RAM. Consisting of car loan services, Credit card
debt and personal loans, Causing the company group have loan receivables form purchase of debts
debt and from collection serviecs increase for manaement.
In August 2016, the Company relocated its office at 544 Soi Ratchadapisek 26,
Ratchadapisek Road. Samsen Nok, Huay Kwang, Bangkok,Thailand. and invest in information
technology and the new organizational management system to work to international standards,
effective Good governance is in place, based on good governance and to build confidence among
customers and financial institutions that invite companies. Attending auction of non-performing loans.
On March 1, 2017 Board of Directors No. 2/2017 has approve for the investment of the
Subsidiary, namely, V.I. Capital Company Limited(“Subsidiary” or “VIC”) had purchased the
total amount of 29,998 shares (99.99 percent of all shares) of Sappayasith Company Limited
(“SAP”) Which provide services by the debt collection agency to another person. SAP currently
has a contract for hire to other companies 1 contract.
In March 2017, the former major shareholder was Siam Holding Group Company Limited,
by Mr.Sawin Laosethakul and Mr.Vincent Yuan Sun Lee, who sold the shares to new investors. At
present, the new major shareholders are Mr.Chakaphan Pacharn and Mrs. Sawangchit Thaworng,
holding 209 million shares or 33.58% shareholding.
On October 6, 2017, VIC purchased shares of Anypay Company Limited ("Anypay"),
amount 20% of total shares. To engage on service business of the agent for payment of goods and
services through information technology, the Internet and electronic.
On February 6, 2018, the Company purchased additional shares of VIC in the amount of
Baht 20 million, resulting in VIC having paid up capital of Baht 50 million to expand its
investment in retail lending business, personal loans and other lending business according to the
objectives of the company.

Venture Incorporation Public Company Limited
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FINANCIAL HIGHLIGHTS
Summary Financial Information as at 31 December 2018
Assets

2018

2017
(Restated)

2016

Asse ts
Cash and cash equivalents

2,155,017

674,709

13,159,916

Trade and other receivables - net

2,723,452

12,262,701

4,617,052

Loan receivables from purchase of non-performing debts - net

-

-

16,339,543

Inventories

-

-

14,208,300

Other non-current assets
Total curre nt asse ts

-

-

2,363,089

4,878,469

12,937,410

50,687,900

15,979,576

15,404,882

-

1,954,689

23,602,440

34,701,699

50,500

60,500

73,000

1,667,689

1,600,000

-

Non-current assets
Restricted deposits at financial institutions
Loan receivables from purchase of non-performing debts - net
Investments held as available for sale
Investments in associates - net

-

-

-

Leasehold improvements and equipment - net

8,816,916

10,867,628

8,076,778

Intangible assets-net

7,744,258

8,152,268

6,937,952

866,993

1,149,068

5,989,947

Total non-curre nt asse ts

37,080,621

60,836,786

55,779,376

Total asse ts

41,959,090

73,774,196

106,467,276

Investments in subsidiaries - net

Other non-current assets

Liabilitie s and e quity
Curre nt liabilitie s
Short-term borrowing
Trade and other payables
Short-term borrowings from related parties
Current portion of finance lease liabilities
Provision for litigation liabilities
Litigation liabities
Other Current liabilities

-

4,532,945

-

4,769,890

8,296,945

5,727,778

30,693,501

12,351,000

-

508,478

480,736

-

-

15,998,421

-

14,137,149

-

-

-

-

650,373

50,109,018

41,660,047

6,378,151

Finance lease liabilities - net

1,656,928

2,165,407

-

Employee benefit obligations

239,672

110,217

656,733

Total curre nt liabilitie s
Non-curre nt liabilitie s

Long-term provision
Non-curre nt liabilitie s
Total Non-curre nt liabilitie s

-

-

9,936,256

1,896,600

2,275,624

10,592,989

52,005,618

43,935,671

16,971,140

Shareholders’ equity
Authorized share capital of Bath 10 each
Authorized share capital of Bath 0.28 each
Premium on share capital
Deficits
Other component of shareholders’ equity
Total equity (capital deficiency)
Total liabilities and equity
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-

-

-

174,286,636

174,286,636

174,286,636

-

-

-

(184,293,991)

(144,418,938)

(84,773,565)

(39,500)

(29,500)

(17,000)

(10,046,528)

29,838,525

89,496,136

41,959,090

73,774,196

106,467,276

Statement of Income

2018

2017

2016

(Restated)

Revenues
Income from loan receivables from purchase of non-performing debts

279,032

2,353,587

30,055,399

16,135,188

22,975,838

23,980,984

16,414,220

25,329,425

54,036,383

(2,260,278)

(5,196,892)

(3,446,196)

(12,922,977)

(16,196,097)

(13,496,443)

(15,183,255)

(21,392,989)

(16,942,639)

Gross profit (loss)

1,230,965

3,936,436

37,093,744

Other income

2,395,180

612,286

335,608

Administrative expenses

(18,615,027)

(27,987,133)

(64,065,031)

Allowance for impairment in loan receivable from investments in
subsidiaries

(18,631,619)

(27,114,751)

-

Written-off intangible asset

(2,889,000)

-

-

Written-off withholding income tax

(2,064,577)

(3,656,845)

-

-

(6,062,165)

-

(1,168,664)

(194,576)

-

(132,311)

-

-

(39,875,053)

(60,466,748)

(26,635,679)

-

(99,947)

-

(39,875,053)

(60,566,695)

(26,635,679)

Owners of the company

(39,875,053)

(60,566,679)

(26,635,674)

Non-controlling interests

-

(16)

(5)

(39,875,053)

(60,566,695)

(26,635,679)

(0.064)

(0.097)

(0.043)

622,452,273

622,452,273

622,452,273

(39,875,053)

(60,566,695)

(26,635,679)

(10,000)

(12,500)

19,500

-

921,306

-

Other comprehensive income (loss) for the year

(10,000)

908,806

19,500

Total comprehensive income (loss) for the year

(39,885,053)

(59,657,889)

(26,616,179)

Owners of the company

(39,885,053)

(59,657,873)

(26,616,174)

Non-controlling interests

-

(16)

(5)

(39,885,053)

(59,657,889)

(26,616,179)

Income from collection services
Total revenue
Cost of collection from loan receivables from purchase of
non-performing debts
Cost of collection services
Total cost

Cost of litigation claim
Finance costs
Share of profit (loss) of associate
Profit (loss) before income tax expenses
Tax expenses
Profit (loss) before income tax expenses
Income tax expense

Profit(loss) per share (Baht)
Basic earning (loss) per share
The weighted average number of ordinary shares (Shares)
Satement of Comprehensive Income
Profit(loss) for the year
Other comprehensive income (loss) :
Other comprehensive income (loss) Change in value of available-forsale investments
Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss,
remeasurements of post-employment benefit obligations

Total comprehensive income (loss) attributable to:

Venture Incorporation Public Company Limited
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Statement of Cash flows

2018

2017

2016

(Restated)

Cash flows from operating activities
Profit(loss) for the year before income tax

(39,875,053)

(60,466,748)

(26,635,679)

Interest income from loan receivables from purchase of nonperforming debts

(279,032)

(2,353,587)

(30,055,399)

Depreciation

2,110,920

1,500,116

286,882

Amortisation

264,050

343,729

56,368

Allowance for doubtful accounts

-

250,222

-

Addition (reversal) of allowance for interest receivable from loan
receivables

-

(1,934,034)

28,077,633

18,631,619

29,048,785

5,046,387

-

-

(134,836)

132,311

-

-

Written-off asset

3,017,400

-

-

Written-off withholding income tax

2,064,577

-

-

-

-

30,396

129,455

374,790

568,589

1,168,664

194,576

-

(12,635,089)

(33,042,151)

(22,759,659)

Trade and other receivables

7,474,672

259,404

3,628,554

Loan receivables from purchase of non-performing debts

3,295,164

2,677,638

4,209,456

Restricted deposits at financial institutions

(574,694)

(1,196,582)

-

-

-

(2,363,089)

282,075

4,739,412

(156,284)

(3,527,055)

164,703

1,249,760

Other current liabilities

-

-

562,309

Employee benefit obligations

-

-

(16,518)

(1,861,272)

6,062,165

-

(7,546,199)

(20,335,411)

(15,645,471)

Allowance for impairment in loan receivable from purchase of nonpeforming debts
Gain from sale loan receivable in non-performing debts
Share of (profit) loss of associate

Loss on disposals of and write-off equipment
Provision for employee benefit obligations
Finance costs
Profit (Loss) before change asset and non-current liabilitie s
from ope rating activitie s
Operating assets (increase) decrease

Other current assets
Other non-current assets
Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables

Litigation liabities
Net cash flows provided by (used in) operating activities
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Statement of Cash flows

2018

2017

2016

(Restated)

Cash flows from ope rating activitie s
Cash received from repayment of loan

-

-

25,090,300

Proceeds from sale non-performing assetst

-

-

641,314

(200,000)

(1,600,000)

-

-

(4,052,207)

(28,313,393)

(188,608)

(688,806)

(8,094,077)

(2,745,040)

(1,496,783)

(3,263,983)

(3,133,648)

(7,837,796)

(13,939,839)

Proceeds from short-term borrowing

(4,532,945)

4,532,945

-

Proceeds from short-term borrowing from a related party

35,413,086

18,073,000

-

(17,070,585)

(5,722,000)

-

(480,737)

(1,001,369)

-

(1,168,664)

(194,576)

-

12,160,155

15,688,000

-

1,480,308

(12,485,207)

(29,585,310)

674,709

13,159,916

42,745,226

2,155,017

674,709

13,159,916

(10,000)

(12,500)

19,500

Payables arising from purchase of equipment

-

160,500

284,872

Payables arising from purchase of intangible asset

-

-

155,150

Cash paid for acquisition of associated
Cash paid for acquisition of subsidiaries, net of cash acquired
Cash paid for purchase of equipment
Cash paid for purchase of intangible assets
Net cash flows provided by (Used in) investing activities
Cash Flows from Financing Activities

Payments on short-term borrowing from a related party
Finance lease principal payments
Cash paid for finance cost
Net cash flows (provided by) use d in financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivale nts at the end of the year
Supple me ntal disclosure of cash flows information
Change in revaluation in available-for-sale investments

Venture Incorporation Public Company Limited
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Financial Ratio

2018

2017

2016

Current ratio

0.10

0.31

5.72

Quick ratio

0.10

0.31

3.16

(0.16)

(0.85)

(2.68)

Account receivable turnover

2.15

2.72

3.73

Average collection period

170

134

98

Average inventories period

1.16

0.22

0.10

Account payable turnover

1.98

2.31

2.36

Average payment period

185

158

155

Cash Cycle

(15)

(24)

(57)

7.50

15.54

69.27

(242.93)

(238.72)

(49.29)

18.92

33.63

58.74

Net profitability

(242.93)

(239.12)

(49.29)

Return on equity

(402.94)

(101.51)

(29.76)

Return on assets

(68.91)

(67.21)

(7.39)

Return on fixed asset

(210.79)

(345.08)

(12.66)

Total assets turnover

0.28

0.28

0.61

Debt/Equity ratio

(3.06)

0.41

0.19

Interest coverage

0

0

0

Cash Basis

0

0

(0.97)

Dividend payout

0

0

0

Liquidity Ratio

Finance ratio of cash flow

Profitability Ratio
Gross profit margin
Operating profit margin
Cash to profitability

Efficie ncy Ratio

Financial Policy Ratio
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MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

In the year 2018, the new management team who expertise in marketing, deteriorate in debt
management and expertise in demanding the payment of a debt have brainstormed to analyze the
problem, shortcomings and strengths to bring the company back to its state. There are plans that
need to be executed respectively and immediately such as restructure the organization which will
reduce the repetitiveness and ensure that the employee’s work efficiently, reduce the expenses that
do not bear any income, analyze the expertise of the organization to modify, reduce or cancel the
work which is not within the organization’s expertise or which does not present satisfactory
rewards. There is also an idea to propose the work to new groups of clients. The ratio of salaries
and commissions have been modified to mark the international standard. There shall be a meeting
to build and encourage morale support to meet the target of the organization as per the company’s
objectives. The whole of the above mentioned statement are a part of the transformation which
resulted in the company running into a higher business profits the 3rd quarter of the year 2018.
In the 4th quarter, there were clear signs of positivity.
After the modification made last year, both in reducing the expenses and increasing the income
profit, productivity and efficiency, the organization has build a culture of contribution together
with the economy that is facilitating, the company is confident that in the year 2019 the company
shall have better and increase business profit. The company has plans to try new products that may
satisfy the market.
Lastly, on behalf of the directors committee, we would like to thank all the shareholders, clients,
business partners, management department and all the employees that encouraged and had faith in
the directors committee. We shall work by using good governance, faithfully and professionally.
We shall have the responsibility towards the society and shall protect the interest of the interested
persons so that the company could continue to grow and last long.

Mr. Sakkaphongs Boonmee)
Vice Chairman of the Board /
Chief Executive Officer

Venture Incorporation Public Company Limited
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AUDIT COMMITTEE’S REPORT

The Audit Committee of the Company comprises 3 independent directors who are Mr. Teerataht
Poshyanonda as being Chairman of the Committee, Mr. Weerapol Ruetrakul and Mr. Palakom
Chaikittisilpa as being members of the Committee. All of them have qualifications as required by
the rules of the Stock Exchange of Thailand. The Committee has carried out their duties and
responsibilities of the assigned tasks with knowledge, capabilities and carefulness, together with
having adequate independence.
In 2018, the meeting of the Audit Committee held 5 meetng it was the meeting that relevant
executives, auditor, and acting manager of internal audit had provided sufficient information to the
Audit Committee.
The Audit Committee has given supports to the Board of Directors for successful proceeding with
their responsibilities, and has followed up and given supports for establishing good corporate
governance. The overall operation of works handled by the Audit Committee can be summarized as
follows:
1.
Financial Statements: The Audit Committee had conducted review of the financial
statements of Quarter and the financial statements of the year 2018 and had conducted the meeting
in order to ask questions and obtain explanations from the auditor and relevant executives in order
to ascertain that the procedures in preparing of the financial statements and the disclosure of
important information are correct, reliable, and are in line the relevant law and announcements, and
the financial reports are prepared according to the general acceptable accounting standard.
2.
Internal Control System: The Audit Committee had proposed that the Company should
have the internal control been proceeded with sufficient evaluation by having reports from internal
audit department and auditor in order to ascertain that the internal control system of the Company
is sufficient for preventing and minimizing risks which may occur.
3.
Evaluation the Sufficiency of Internal Control System: The Audit Committee had
proposed to evaluate the efficiency of the internal audit by consideration of annual plan of internal
audit, information from the audit reports, and by following up the results of improvements as per
the reports, examining important matter so that the Audit Committee will be able to give suggestion
for developing and improving of tasks of internal audit to be sufficiency and having effectiveness,
together with the evaluation of the annual performance of the internal audit unit.
4.
Good Corporate Governance: The Audit Committee has conducted review of the
Company’s performance as per the law of securities and exchange, the rules of the Stock Exchange
of Thailand, together with the law in relation to operating business of the Company.
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5.
Connected Transactions and Transactions which may have conflict of interest: The
Audit Committee had conducted review and had given opinion, with consideration the benefits of
persons having interests, for the Connected Transactions and Transactions which may have conflict
of interest, that the Company considers that the transactions were reasonable according to the
condition as set by the Stock Exchange of Thailand.
6.
Consideration selecting and appointing an auditor for the year 2018: The Audit
Committee had jointly conducted selection, based on performance, independence, and
appropriateness of remuneration, and then considered appointing Mr. Chaiyuth Angsuwithaya, a
licensed auditor No. 3885 or Mrs. Natsarak Sarochanunjeen, a licensed auditor No. 4563 or Miss
Daranee Somkamnerd, a licensed auditor No. 5007 or Miss Jarunee Nuammae , a licensed auditor
No. 5596 of A.M.T. & Associates to be an auditor of the Company, and also considered
remuneration of an auditor for the year 2018 and then proposed to the Board of Directors.
In overall, the Audit Committee had conducted their responsibilities in full as set in the Charter of
the Audit Committee of which was approved by the Board of Directors, and considers that the
Company has appropriate financial reports which were held correctly according to the general
acceptable accounting principles, with appropriateness in providing disclosure, and the operation
was performed correctly, fully and reliable. Further, the Company has appropriate internal control
system, of which its performance was held according to the law, rules, regulations in relation to the
business operation of the Company, and according to the good corporate governance, transparency,
and the protection of benefits of all relevant parties.

Mr. Teerataht Poshyanonda
Chairman of Audit Committee and Independent

Venture Incorporation Public Company Limited
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REPORT OF THE NOMINATING AND REMUNERATION COMMITTEE

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

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

Chairman
Director
Director
Secretary

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

Mr. Teerataht Poshyanonda
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
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BOARD OF DIRECTOR

Mr. Sakkapongs Boonmee
Vice Chairman of Board Director/ Executive Chairman /
Chairman of the Risk Management Committee / Chief Executive Officer

Mr. Teerataht Poshyanonda
Independent Director /
Chairman of the Audit Committee
Chairman of the Nomination and
Remuneration Committee /
Risk Management Committee

Mr. Charit Ponganutree
Director /
Executive Director

Mr. Weerapol Ruetrakul
Independent Director /
Audit Committee /
Nomination and Remuneration
Committee Member /
Risk Management Committee

Mr. Chakaphan Pacharn
Director /
Executive Director

Mr. Palakom Chaikittisilpa
Independent Director /
Audit Committee /
Risk Management Committee

Mrs. Thitiporn
Miss Jaruwan Chaiyoan
Sillaparassamee
Director /
Executive Director /
Director /
Risk Management Committee /
Nomination and
Managing Director
Remuneration Committee
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GENERAL INFORMATION OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES

Venture Incorporation Public Company Limited (“VI”)
Nature of Business
Registration No.
Head office

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

Operating non-performing loan management and debt collection
services mainly for large organizations, including investment in its
subsidiary
BorMorJor. 0107538000428 ( Old BorMorJor. 565)
544 Soi Ratchadapisak 26, Ratchadapisak Road, Samsennok,
Hual Khwang Bangkok 10310, Thailand
Tel : 0-2541-4145-46 Fax : 0-2541-4147-48
Home Page: www.ventureinc.co.th
Common
187,698,636.44 Baht
0.28 Baht
174,286,636.44 Baht (At 29 March 2019)

V.I. Capital Company Limited (“VIC”)
Nature of Business

Registration No.
Head office
Type of Shares
Registered Capital
Par Value Per Share
Paid up Capital
% of Investment

Operating as an Holding Company with objective to invest in the
non-performing loan management business, purchase and transfer
non-performing loan, debt, or take assignment of debt from asset
management company, financial institution or other corporate
entity in Thailand and overseas, and also financing service, and
leasing, and other business in relation to company’s operations
0105559004617
544 Soi Ratchadapisak 26, Ratchadapisak Road, Samsennok,
Hual Khwang Bangkok 10310, Thailand
Tel : 0-2541-4149
Common
5,000,000 Baht
10 Baht
50,000,000 Baht (At 15 February 2019)
99.99%

Regional Asset Management Company Limited (“RAM”)
Nature of Business

Registration No.
Head office
Type of Shares
Registered Capital
Par Value Per Share
Paid up Capital
% of Investment
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Operating Asset Management Company under Asset Management
Company Licensed 006/2008 issued by the Bank of Thailand dated
10 November 2008 that the company is entitled to purchase and
transfer non-performing assets from financial institutions including
collateral in relation to assets in order to manage or sell or transfer
assets further and other business in relation to company’s
operations as determined by the Ministry of Finance and Bank of
Thailand
0105551101044
544 Soi Ratchadapisak 26, Ratchadapisak Road, Samsennok,
Hual Khwang Bangkok 10310, Thailand
Tel: 0-2541-4141-42 Fax: 0-2541-4140
Common
2,500,000 Baht
10 Baht
25,000,000,000 Baht (At 15 February 2019)
99.99%
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Sappayasith Company Limited (“SAP”)
Nature of Business
Registration No.
Head office
Type of Shares
Registered Capital
Par Value Per Share
Paid up Capital
% of Investment

Operating in business debt collection agent, received payment as
benefit and asset management for other parties
0105555100417
544 Soi Ratchadapisak 26, Ratchadapisak Road, Samsennok,
Hual Khwang Bangkok 10310, Thailand
Tel : 0-2541-4145-46 Fax : 0-2541-4147-48
Common
30,000 Baht
100 Baht
3,000,000 Baht (At 15 February 2019)
99.99%

Anypay Company Limited (“Anypay”)
Nature of Business
Registration No.
Head office
Type of Shares
Registered Capital
Par Value Per Share
Paid up Capital
% of Investment

To engage on service business of the agent for payment of goods
and services through information technology, the Internet and
electronic
0105559154309
53/43,Soi Ladprao 18,Chom Phon, Chatuchak, Bangkok ,Thailand
Common
1,000,000 Baht
10 Baht
10,000,000 Baht (At 8 January 2018)
20.00%

References Person
The Securities Registrar

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

Auditors

Mr. Chaiyuth Angsuwithaya, a licensed auditor No. 3885 or
Mrs. Natsarak Sarochanunjeen, a licensed auditor No. 4563 or
Miss Daranee Somkamnerd, a licensed auditor No. 5007 or
Miss Jarunee Nuammae , a licensed auditor No. 5596
of A.M.T. & Associates
491/27 Silom Plaza, Silom Road, Bangruk, Bangkok 10500,
Thailand
Tel. 0-2234-1676, 0-2234-1678
Fax: 0-2286-5050
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POLICY AND OVERALL BUSINESS OPERATIONS
Vision and Mission in the business
The Company has its vision, mission, and target in operating its non-performing loan
management and debt collection service as follows:Vision
To become in business leader in non-performing loan management and debt collection
service on a professional and ethical basis.
Mission
Focusing on non-performing loan management at the best by service fully integrated to
improve non-performing loan status back and concentrating on relationship to shareholders,
partners, clients, competitors, employees, and society by under principles of , good business moral
& ethics and good governance.
Target
The Company has target for each business as follows:Debt collection service business

Maintain customer base and amount of debt collection, offer additional services.
Moreover, the Company will focus on expanding into new customer base such as corporate and
financial institutions.

Focus on the quality of debt collection to meet the standard and efficiency.
Under the goal to maximize customer satisfaction, and there must be no complaints related to
qualify from customer.

Bring new information technology to the business. The goal is to ensure
maximum efficiency in debt collection, and can provide analytical information to customers.
Debt management business

The company pursues its policy to expand NPL portfolio carefully.

Accelerate with debtors to convert bad debts into cash.

Implemented information technology system to develop database, debt
collection system and to effectively assess debt collection.

Changes and Significant Development of the business

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

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

In 1995, the Company has offered its initial public offering amounting to 12.5 million
shares;

In 1996, the Company sold their shares via the Stock Exchange of Thailand, where %
shareholding of major shareholder group (JTS Co., Ltd., Nganthawee Family, and Phukasavan
Family) has changed from 86.45% to 24.85% and start constructing new factory at Rojana
Industrial Park, Ayudhya Province;
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In 1997, the Company has moved its production base to its new factory at Rojana
Industrial Park, Ayudhya Province;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

On 9 February 2015, Siam Holding Group Co., Ltd. and Company’s shareholders
have signed Memorandum of Understanding (“MOU”);

On 5 March 2015, the Company has registered its capital reduction for registered and
paid-up capital, changing its Memorandum of Association to suit its capital reduction with
Department of Business Development, Ministry of Commerce, reducing its Par Value from Thai
Baht 10 per share to Thai Baht 0.28 per share under the recent Rehabilitation Plan;

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

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

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

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

On 2 June 2015, The Board of Directors' approving the cessation of operations and
consider investing in new businesses can create stability for the company

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

On 28 October 2015, the Company arranged its Extraordinary Shareholders’ Meeting
No. 2/2015 with resolution to change the company name from “Circuit Electronics Industry Public
Company Limited” to “Venture Incorporation Public Company Limited” who have knowledge and
experience in debt management and debt collection service business, to be partner of the Company.
Approve the issuing and offering new ordinary sares to existing shareholders proportionate to
their shareholding (Right Offering) is 143.44 million unit, at the par value of Baht 0.28 per share,
which is 23.04% of total stock and changing its business to non-performing loan management and
debt collection services, altogether with changing company’s objectives, amending Memorandum
of Association and Articles of Association based on approved resolution;

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

Since 2 November 2015, the Company began operations on distressed debt
management and debt collection services to institutional clients.

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

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

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

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

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

In March 2017, the major shareholder structure changed.

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

On 6 February 2018, the Company purchased additional shares of VIC in the amount
of Baht 20 million, resulting in VIC having paid up capital of Baht 50 million to expand its
investment in retail lending business, personal Loans and other lending business according to the
objectives of the company.
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Structure of the Company and Its subsidiares
Policy for separating operation among the Group
The Company decides to form its subsidiary to support the company’s expansion and to
increase its efficiency. On 11 January 2016, the Company has established its subsidiary, V.I.
Capital Co., Ltd. (“VIC”) as a holding company to invest in Asset Management Company and
other Financial Services, on 9 February 2016, VIC has invested in Asset Management Company
namely Regional Asset Management Co., Ltd. (“RAM”) at 100% holding and On 1 March 2017
VIC to acquire capital stock of Suppayasith Services Company Limited (SAP) 100% of total issued
share and on October 6 2017, purchased shares of Anypay Company Limited ("Anypay"), amount
20% of total shares. As of 31 March 2019, the company group structure is as follows:-

Venture Incorporation Public
Company Limited (“VI”)

100%

V.I. Capital Company Limited
(“VIC”)

100%

Regional Asset
Management Company
Limited (“RAM”)

100%

Sappayasith Company
Limited (“SAP”)

20%

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

Thai Baht 174.28 million
Operating non-performing loan management and debt collection services
mainly for large organizations, including investment in its subsidiary
As at 28 December 2018

No.
1.

Major Shareholders

Number of
Shares
(shares)

Percentage

Mr. Chakaphan Pacharn

114,500,000

18.39

Ponganutree Family

114,331,000

18.37

Mr. Charit Ponganutree

100,000,000

16.07

Ms. Danita Ponganutree

14,331,000

2.30

3.

Mrs. Sawangchit Thawong

94,500,000

15.18

4.

Mr. Pisit Bovornsethanan

35,860,659

5.76

5.

Mr. Bundit Chotivitayakun

35,860,659

5.76

6.

Mr. Panumas Vuttipakdee

28,612,500

4.60

7.

Mrs. Orapin Prakitsuwan

23,688,528

3.81

8.

Mr. Chetphong
chaikanarakkul

21,516,395

3.46

9.

Mr. Tananrat kitsriophak

15,100,000

2.43

10.

Mr. Karantharit katsamphan

15,000,000

2.41

Total of the first ten major
shareholders

498,969,741

80.17

Other Shareholders

123,482,532

19.83

Total Amount

622,452,273

100.00

2.

Subsidiaries
V.I. Capital Company Limited (“VIC”)
Paid-Up Capital:
Activities:
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Thai Baht 30 million and registered capital was increased to Baht 50
million on February 6, 2018.
Operating as an Holding Company with objective to invest in the nonperforming loan management business, purchase and transfer nonperforming loan, debt, or take assignment of debt from asset management
company, financial institution or other corporate entity in Thailand and
overseas, and also financing service, and leasing, and other business in
relation to company’s operations
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Holding Structure:

As at 15 February 2019
No.

Major Shareholders

1.

Venture Incorporation Public
Company Limited

2.

Number of
Shares
(shares)

Percentage

4,999,996

100.00

Mr. Sutipong
Srisoonthorntrakul

1

0.00

3.

Mr. Nitat Wattanakul

1

0.00

4.

Mr. Nontawat
Dhanasuwiwath

1

0.00

5.

Mr. Vincent Yuan Sun Lee

1

0.00

5,000,000

100.000

Total

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

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

Holding Structure:

As at 15 February 2019
No.

Major Shareholders

1.

V.I. Capital Company Limited

2.

Number of
Shares
(shares)

Percentage

2,499,997

100.00

Mr. Warwick Reginald Neil

1

0.00

3.

Mr. Sutipong
Srisoonthorntrakul

1

0.00

4.

Mr. Nontawat Dhanasuwiwath

1

0.00

2,500,000

100.00

Total

Venture Incorporation Public Company Limited
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Sappayasith Company Limited (“SAP”)
Paid-Up Capital:
Activities:
Holding Structure:

Thai Baht 3 million
Operating in business debt collection agent, received payment as benefit
and asset management for other parties
As at 15 February 2019
No.

Major Shareholders

1.

V.I. Capital Company Limited

2.
3.

Number of
Percentage
Shares (shares)
29,998

100.00

Mr. Anusak Monkhlang

1

0.00

Mr. Nontawat Dhanasuwiwath

1

0.00

30,000

100.00

Total

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

Thai Baht 10 million
To engage on service business of the agent for payment of goods and
services through information technology, the Internet and electronic.
As at 8 January 2019
Major Shareholders

1.

Mr. Tanedpol Ritteephamorn

400,000

40.00

2.

Mr. Tananrach kijsriopas

400,000

40.00

3.

V.I. Capital Company Limited

200,000

20.00

1,000,000

100.00

Total
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Percentage
Shares (shares)

No.
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NATURE OF BUSINESS

The Company’s Board of Director decided to suspend its manufacturing and distributing electronic
circuits since 2 June 2015 and the Shareholders approved the Company to operate non-performing
loan management and debt collection services as new business since 2 November 2015, then
creating the Company’s Revenue Structure in FY2015 in 2 phases; (a) January – October to have
revenues from manufacturing and selling electronic circuits and (b) November – December to have
revenues from debt management incomes and debt collection service fee, In 2016-2019 the
company has only income from the business of non-performing debt and collection services which
can be summarized its Revenue Structure in the last 3 years as follows:-

Revenue Structure
The revenue structure of the company from non-performing loan management and debt collection
services according to the consolidated financial statements, segmented according to the business,
comprises of revenues as follows:2018
Baht
%
Million

Revenue Type
1. Revenues from core businesses
Revenues from debt management incomes
Revenues from Debt Collection Service
2. Other Incomes 1/
Grand Total
1/

0.28
16.14
2.40
18.82

1.49
85.76
12.75
100.00

2017
Baht
%
Million
2.35
22.98
0.61
25.94

9.06
88.59
2.35
100.00

2016
Baht
%
Million
30.06
23.98
0.34
54.38

55.27
44.10
0.63
100.00

Other income such as dividends, interest income and other income etc.

Type of Products and Services
The Company has managed its own non-performing loans (“NPL”) purchased from financial
institutions or other companies selling its non-performing loans. For purchasing NPL from
financial institutions via bidding process, the company will perform its due diligence and study on
bidding NPLs such as loan type, overdue period, etc. in order to assess opportunity to be repaid by
NPL clients and then propose bidding price to purchase by considering proposed purchase ratio to
face value or gross loan value or depending on the conditions of NPL seller. If the Company wins
the bidding, then to examine NPL details such as loan contract, overdue period, plus client details,
etc. in order to summarize list of NPL debts to be transferred and to start debt collection process
after that, and to meet the recovery target.
Non-performing debt management business derives from the policy of financial institution
aiming to lower its non-performing loans and to reduce its debt collection expenses, then to get rid
of these non-performing loans out of its balance sheet by inviting experienced non-performing
loan management companies to bid these non-performing loans at discount. The bidding party
will bear the debt management expense plus loan default risk. Nevertheless, the Company will bid
on a selective NPL portfolio supported by experienced debt collection team by comparing
recorded debt recovery ratio information with bidding NPL portfolio having similar loan type in
order to assess the target debt recovery ratio or success ratio, and also debt management expenses
over targeted debt recovery period in consideration with rate of return that the company require
that to be used to evaluate and determine the bidding price.
In term of debt managing and collection, the Company has set up its forecasted debt
recovery on a monthly basis to monitor target and actual debt recovery amounts. In case of
lowered actual debt recovery rate than targeted, the Company has its internal policy to increase
debt collection team, set provisions, and also adjust forecasted debt recovery ratio to match with
the Company’s policy and current debt recovery position.
Venture Incorporation Public Company Limited
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Debt Collection Service
The Company also provide debt collection services to third parties that these creditors does
not want to collect debt by themselves or cannot collect their debts by the reasons that revenues
incurred from debt collection do not match with its collection expenses, where these services
require experienced and skillful debt collection team. Currently, the Company provides several
kinds of debt collection such as personal loan, auto hire purchase loan, tractor hire purchase loan,
and mobile phone airtime debt, etc. where these creditors will provide loan and debtor details to
the Company. The Company will start its collection process by searching more debtor information,
examine, and contact debtors for the purpose of negotiating and convincing debtors to repay the
loan under the terms that the creditor has set for the Company, mainly used the Company’s Call
Center or Phone Collection. The client will pay debt collection fee to the Company on a success
basis once successfully collect the debt for debtor, payable debt collection fee as a percentage of
gross debt that debtor pays to client.
Normally, client will set debt collection period at 6-9 months for each debtor portfolio based
on loan type and the Company will return loan and debtor details to client after the expiry date of
debt collection contract, however, extendable only collectible debtor and in process of negotiation
with debtor portfolio.
Incomes from debt collection service will be mainly in form of commission that depends on
Debt Collection Success Rate and agreed commission rate with the client, as follow:Debt Collection Fee
= Gross Collection Amounts x Debt Collection Success Rate
x Agreed Commission Rate, or;
= Cash Collection Amounts x Agreed Commission Rate
In addition, each loan type has different debt collection success rate and different
commission rate. For instance, long-term overdue debts will have low debt collection success rate
but having high commission rate. In average, the Company has a debt collection success rate at
5%-30% of debt collection amounts vs. commission rate at 10%-30% of collected debt amounts.
In case of failure to collect debt, the Company will charge its client only debt collection expenses
such as telephone bill, on-field collection fee, copy and fax expenses, etc.

Marketing and Competition
The Company has its marketing strategy as follows:-

Product:
Even though there are many NPL management companies in different sizes ranging from
small, medium, and large debt management companies, mainly law firm then facing new players
easily, the key competition derives from quality debt service and collection service standard in
order to prevent bad image to the Company and also to Company’s clients, having skilled and
experienced collection and management team with standardized working framework and process,
including appropriate debt collection method and strategy to match with each debt portfolio type,
and to fairly collect debt under the Debt Collection Act B.E.2558. Under this Act, all debt
management and debt collection companies must record conversations with debtors forcing all
players to set up its standardized collection procedures to create creditability where required
investment in operation system in all aspects but resulting to company with high investment
opportunity to be competitive. With experienced management team both on commercial banking
and law more than 20 years and collection team with experience managing and collecting in
personal loans, consumer loans, auto hire purchase loan, infrastructure loan, the Company has its
competitive advantages of having skillful and experienced collection team to manage several kinds
of non-performing loans, matching collection procedure with each non-performing loan type and
debtor characteristics, altogether with standardized operations. The Company has set its internal
collection procedure as a standard with suitable training program to increase knowledge and skill
to its collection team with operation testing constantly to ensure calling and collection team
members to operate up to the Company’s standard, with business moral and ethics in debt
collection. In addition, the Company already has its conversation recording system with debtors
and has developed its software to assist in debt collection at highest efficiency, which create
company’s competitiveness comparing to other debt management companies without experience
and technology to support its operation.
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Marketing Policy:
The Company has provide its debt collection service to third parties and also nonperforming loan management in order for the Company and client to receive debt repayment at
agreed terms and conditions, while the debtors will get improvement of its debt status from nonperforming status to normal status, if the debtors can follow determined debt collection policy.
The Company has its marketing strategy to focus on servicing existing clients and expand to new
clients. For existing clients, the Company tends to create good relationship with service quality
and deliverable jobs for client’s consideration of using the Company’s service regularly. For new
clients, the Company is contacting and presenting the Company’s profile on a roadshow basis to
target customer groups such as Financial Institution on personal loan, auto hire purchase loan,
infrastructure service companies, and hire purchase product loan to explore business opportunities
for the Company.

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

Competition and Competitors in the Market:
Even though there are strong competition due to a lot of debt management companies in the
market but mostly focused on debt collection success rate resulting to improper or unethical
collection procedures having potential negative impact to creditor’s and debt management
companies’ images during this period, therefore, each creditor currently gives importance for debt
collection procedures by considering hiring external companies with skillful collection team and
standardized collection process with credentials for debt collection, especially suitable debt
collection scheme to match with each NPL loan type, etc. In addition to fairness collection under
the Debt Collection Act B.E.2558 that requires the debt management companies to record debt
collection conversations resulting to standardized collection system to create creditability to clients
and increased stability of client base, which requires new investment in this business for some
certain amounts. At the same time, there is an uptrend of debt collection clients to sell their nonperforming loans to debt management companies to reduce debt collection risk and also protect the
creditor’s image that creates competitiveness to the debt management companies with higher
investment amounts both in terms of non-performing loan management and debt collection service
businesses. From these competitive advantage, there will be a group of debt management
companies that will focus on debt collection services plus advisor for debt collection solely, and to
expand to buyout non-performing loans to manage by itself later which will be different than Asset
Management Companies that manage only its non-performing loans, mainly corporate loan.
Venture Incorporation Public Company Limited
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Thai Economy and Industry Trend:
Thai banking system’s performance in 2018 that bank loans continued to expand in line
with economic growth. Loan quality stabilized partly due to banks’ loan portfolio management.
Net profit increased due to higher interest income and lower provisioning expenses. The Thai
banking system remained sound with high levels of loan loss provision, capital fund and liquidity
to facilitate further credit expansion. Details are as follows.
Bank loans expanded from 4.4% last year to 6.0% in line with improved economic
conditions. Loan expansion was attributable to consumer loan growth in all portfolios in
accordance with strong private consumption, together with corporate loan growth in several
businesses, particularly from large corporates and SMEs with large credit line, although some large
corporates increased their funding through debt securities.
Corporate loan (65.9% of total loans) grew at 4.4%. Large corporate loan (excluding
financial business) expanded 4.1% mainly from service sector as a result of an acquisition of
foreign hotel group, as well as loan growth in commerce and real estate sectors. SME loan
(excluding financial business) grew at 4.5%, particularly from SMEs with large credit line in
energy, real estate and construction businesses.
Consumer loan (34.1% of total loans) expanded across all portfolios with growth rate
increased to 9.4%. This was attributed to (1) continued increase in mortgage lending with growth
accelerated during the last quarter of 2018 before the Loan to Value (LTV) measure become
effective in April 2019, 2) high auto loan growth consistent with increased car sales after the fiveyear lock-in period of the first-car buyer scheme ended, and 3) increase in all types of personal
loans such as secured home loans, car title loans and welfare loans.
On the loan quality front, the ratio of gross non-performing loan (NPLs) to total loans was at
2.93%, close to 2.91% last year. Gross NPLs outstanding stood at 443 billion baht, increasing by
14 billion baht from the previous year which was at slower growth rate since the end of 2016. This
reflected stable overall loan quality although it was partly due to trouble-debt restructuring and
write-off. The ratio of special mention loans (SMs) to total loans declined from 2.55% last year to
2.42%, with SM outstanding at 366 billion baht. The Thai banking system’s provision remained
high at 668 billion baht, increasing by 67 billion baht from last year. As a result, the ratio of actual
to regulatory loan loss provision increased to 193.3%.
In 2018, the Thai banking system recorded net profits of 207.2 billion baht, increased 10.8%
from last year, thanks to higher interest income from loan expansion and lower provisioning
expenses. However, fee income decelerated as fee-free usage of online retail fund transfer
increased, and commission-based income from bancassurance and mutual fund businesses
declined. Overall, the return on asset (ROA) rose to 1.11% from 1.04% last year, while the ratio of
net interest income to average interest-earning assets (Net Interest Margin: NIM) remained stable
at 2.73%.
Capital fund of the Thai banking system was at 2,569 billion baht, increased by 117 billion
baht from last year, mainly due to appropriation of net profit. As a result, capital adequacy ratio
(BIS ratio) and common equity Tier-1 ratio (CET1 ratio) rose to 18.3% and 15.8% respectively.
Overall Performance of the Thai Banking Systemin 2018
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Overall financing through bank loans and debt securities increased
in line with economic growth

Bank loans continued to expand from both consumer and corporate loans

Corporate loan expanded well from large corporations in service, commerce and real estate
sectors, as well as SMEs with large credit line in some businesses.
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Consumer loan expanded across all portfolios

Overall NPL remained stable, whereas NPL of SME loan continued to increase.

NPL of SME loan in several businesses remained high, partly due to structural factors ad
relatively non-competitive business mode
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Overall NPL of consumer loan remained stable. However, an increase in NPL of housing
and auto loans should be monitored.

Loan loss provision and capital fund remained high

Net profit increased due to higher interest income from loan expansion and lower
provisioning expenses, resulting in improved profitability ratios.
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Fee income decelerated as fund transfer fee and commission-based income from
bancassurance and mutual fund declined.

Thai banking system has sufficient liquidity to facilitate further credit expansion

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

Bank’s
Related
Firms

Non-Bank Group
Consumer
Loan &
Leasing
Companies

Credit
Card
Companie

Loans from Lending Activities
Non-Performing
Corporate Loans

Non-Performing
Consumer Loans

Advisory and Asset Management
Companies

Normal Companies
Telecommunicati
on Companies

Infrastructur
e Companies

Other
Companies

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

Advisory and Asset Management
Companies

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

Products in the Debt Collection Service Business.
Debt collection service businesses are related to the creditor whose have nonperforming debt in consumer loans sector, which need to track the debtors to repay debt. The
Company focuses on maintain exist customers and expanding to new customers. For exist
customers, the Company will focus on building good relationships with quality of services and
long experience, and customers to considering continue to use the services of the Company. For
new customers, the Company will track information of target customers such as financial
institutions, personal loan providers, hire-purchase loan group, agricultural machinery service
provider group and cellular service providers, etc., for more opportunities to present information
about companies' experience.
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Impact to Environment
Although the operations of the company shall not cause any direct impact on the
environment, but the company's awareness and encourage employees to focus and help the
environment starting from within the company by determine the 5S activities annually also
regulates the use of office equipment ,electricity, water conservation and reduce pollution by using
recycled paper as well as store the documents in the electronic form.
The Company focus on safety, health, community and social surroundings because the
company realize that as a part of society to walk together towards the sustainable development of
social and environment. The Company continue to create social activities for community and
society with operating under the community and society responsibility as follows.
1.
Committed to supporting the activities of the company alongside compliance with
safety laws and other related regulations.
2.
The security is the first priority of working responsibility in the performance of every
employee.
3.
The supervisors at all levels to act as a role models of leadership, training, coaching,
motivating employees to work safely.
4.
Requiring all employees regardless of their own safety, colleagues as well as the
company's assets all the time.
5.
Employees must keep their area of work to be clean and tidy all the time.
6.
Committed to supporting activities that encourage, promote and develop safety
consciousness of staff in the workplace.
7.
Committed to support the review and development of safety management system
continuously.
8.
Use resource and energy efficiency to prevent water pollution, air pollution and other
waste arising from the activities of the company to submit a minimal impact on the environment
and the community.
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RISK FACTORS
The Risks to the Business of the Company/Group of companies
1.
Change of Act or Regulation Risk. For instance, if there are changes in Debt
Collection Act or regulation, that might impact to difficulty in debt collection process. However,
the change of act or regulation process takes time with public hearing, then the Company can
comply with this risk by adjust its debt collection procedures to match with the Act or Regulation
all the times.
2.
Change of Debt Collection Policy & Bargaining Power of Creditor. In case of
debt collection service, if the creditor changes its debt collection policy in order to control all debt
collection process to reduce or lower its image risk, that might result to the Company to lose debt
collection service income and facing human resource problem from change of policy. In addition,
creditors with huge debt portfolio will have high bargaining power to determine the commission
rate, debt collection portfolio characteristics, debt collection amount, and debt collection period,
which will have direct impact to the Company’s performance. As a result, the Company will focus
on its quality service, good debt collection system and processes with acceptable credentials to
creditors, which then to expect to continuingly receive debt collection service assignments.
3.
Lot of Debt Collection Companies Risk. There are many players in this field as this
debt collection business does not require high investment and not complicated operational
structure, then this might result to competitive commission rate from lots of debt collection
companies. However, the Company expects not so high competition as most clients are mainly
Financial Institutions, which put their key priority considerations on qualification of debt collection
companies, service quality, etc., which would affect to client’s image.
4.
Legal Risk. As a result of the Company’s debt collection behavior that might create
disagreement with debtors, there is then a risk from debtor’s accusation of unfair business
operations causing to a loss of the Company’s image. However, this risk can be mitigated by the
Company’s regular trainings, i.e., knowing new Debt Collection Act, fair collection dialogues,
altogether with the Company’s conversation record system to avoid unfair claim or argument
between debtors and the Company’s collection team.
5.
The risk of able to repay debt according to target in appropriate time period,
resulting cost overrun and ability to pay decrease, resulting recive income from purchase of nonperforming debtss by decrease
6.
Risk of competition in the industry Debt management business or managing its own
non-performing loan is the business with only a few companies, therefore, this might result in
future competition risk from having more competitors that might affect to increase NPL bidding
price, where the new entrants might be foreign companies or related parties such as law firm who
do litigation from creditors against debtors. In addition, the Company might face the risk that the
creditor wants to collect its debt by itself, or hiring other external firms to collect its debt instead of
selling its non-performing debts to external party. However, the Company believes that the risk of
increasing number of debt management companies is manageable due to barrier to entry to new
entrants, as these new entrants must have sufficient cash to buyout debts, having management and
experienced collection team to determine an appropriated non-performing loan values, and ability
to collect debts. Without these qualifications, then new entrants would not be competing with
existing debt management companies. However, the company expects that there will not be risk
that the new operators to enter the competition inthe industry increases. As to operate the
management of Non-performing debt business has the key essential properties such as, must have
an adequate level of funding, have the skills and experiences in considering and determining the
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purchasing price of the debt and have the capabilities in tracking the debt. Whereby, if the new
operator does not have such property, may cause the competitiveness to be unequal to the existing
operators.
For the case concerning that other related operator will operate the management of
Nonperforming debt business more, the company expected that the litigation law firm may enter
the business, but more likely to focuses on the debt group that required a law suit. However, this is
opposed to the company which focuses more on debt for tracking and collection. For tracking and
collection operator, usually will proceed with the tracking and collection of debt made available to
the employer already. For the risk that the debt distributor will proceed with the tracking of debt
themselves or hire a third party in tracking the debt, instead of the selling of debt to such third
party. The company expects that the employer will continue to sell non-performing debts to a third
party, as the amount of outstanding loans in the banking system, excluding interbank loans has
increased steadily, and sellers are still in demand for the reduction of cost in the tracking of debt
and doubtful debt ratio down.
7. Operating Risk that May cause Poor image of Corporate Social Responsibility
The Company conducts the business of NPL management by collecting by the Company itself
pursues and outsources, made in negotiations with the debtor are subject to dispute or
dissatisfaction to the debtor. The company is at risk of being accused or be included as partners, for
improper business practices that may tarnish the image of the Company. However, the Company
has a strict policy to follow debt in polite and respectful to debtor. The Company have policy to
calls debtor from 9.00 - 20.00, Monday to Friday, And other procedure that in line with debt
collection practices, issued by the Bank of Thailand.
8.
Delisting Risk. The Stock Exchange of Thailand has announced the securities of the
Company to be categorized in the Non-Performing Group: NPG that announced on NPG Phase 1
on 10 March 2011, NPG Phase 2 on 12 March 2012, and NPG Phase 3 on 12 March 2013, as such
the Company faces the risk of delisting from the Stock Exchange of Thailand. On December 25,
2016, the Stock Exchange of Thailand (SET) has issued a letter to inform SET about the possible
delisting of the SET. The rehabilitation period is divided into 2 periods: 1) The period for
revocation is 3 years. and 2) The qualification period is 2 years. May request extension of one time
per session for a period of not more than 1 year if the eligibility criteria are extended. Effective
from February 1, 2018.
On March 27, 2018, the company sent letter requesting to extend time for resume
stage because the company in process of resume stage (Resume stage)
On May 24, 2018, The Stock Exchange of Thailand has announced that the Company
is in the group of companies which have already rectified the cause(s) of delisting and turning to
the period for the repossession of qualifications in order to resume trading (Resume stage).
The Stock Exchange of Thailand grants period for the Company until March 31, 2020 to complete
the process
Criteria for considering the delisting of the
Stock Exchange of Thailand
1. Total shareholders’ equity > Baht 50 million

Progress

As the Company Consolidated financial
statement of 31 December 2018, shareholders’
equity is Baht (10.05) million. The Company is
in the process of improving its financial status
in accordance with the SET's rules.
2. Net profit and retained earnings from the The Company in progress of improve
normal operation of the core business will performance.
continue in the future, under the same group
of management at least 1 year before
submission of the request (consider from
annual or four quarterly financial statements
audited by an auditor)
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Criteria for considering the delisting of the
Stock Exchange of Thailand
3. Restructure debt more than 75% of total debt
4. The SEC considers that the Company has a
stable financial position and stable operating
results in line with its business condition.
Also considering the cash flow of the
business.
5. The Company are qualified under the criteria
of being a listed company before the date of
the revocation, except for the distribution of
minority interest.
6. Listed companies that are rehabilitated under
the bankruptcy law must exit the
rehabilitation through court.

Criteria for considering the sustainability
1. Management Operation
Management and control person must meet
the required qualifications
Qualified, non-prohibited or nonappearance of lack of appropriateness to be
trusted to manage Listed Company, under
Equity Acc. Lt or according to the SEC rule.
- Not violate the rules, regulations,
announcements, resolutions, committees or
the registration agreement with the SEC. As
well as any circular lettering that may have a
serious impact on the benefits or decisions of
shareholders or investors or changes in
securities prices.
2. Good corporate governance are in place
- Independent Directors (> 1/3 of BOD and
at least 3 of the qualifications of the SEC)
- The Audit Committee (at least
3 qualifications in accordance with SET)
3. An auditor of the Company are approved
by SEC
4. An internal control systems as require of
SEC are in place
5. The Group of Company must not have any
conflict of interest, as declare by SEC
6. Distribution of minority shareholders
- Minority shareholders at least 300 persons
- Minority shareholders at least 20 %
7. Establish the Company’s provident fund
according to provident fund law

Progress
The Company have finish restructure of debt
under rehabilitation plan on March 2015.
The Company
performance.

in

progress

of

improve

Please consider the criteria for being a listed
company*
The court has ordered the cancellation of the
business rehabilitation of the company on 22
March 2015.

Progress

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

An independent director who serves as the audit
committee has been appointed 3 popes have
qualifications of the SEC and SET
The Company approve for appointing A.M.T. &
Associates to be auditor of the Company an
auditor approved by SEC
The company is improving its internal control
system as require of SEC are in place.
The Group of Company have no any conflict of
interest as require by SEC
Meet requirement by SEC
In progress of establishment
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LEGAL DISPUTES

Specific Business Tax Case
In 2010, the Company received the specific business tax assessment from the Revenue Department
amounting to Baht 5.62 million. The management disagreed with this assessment. Consequently,
the management appealed against tax assessment. In 2012, The Commission of Appeal quashed an
appeal.
Later, on November 8, 2012, the Company sued the Revenue Department for withdrawal the
specific business tax assessment to Central Tax Court. In 2013, the Court judged the Company to
lose a case and the Company appealed the judge to the Supreme Court.
On February 19, 2018, the Central Tax Court revealed judgment of the Supreme Court to dismiss
this case. The Company reserved the provisions relating for this assessment amounted to Baht 6.13
million. (re-calculated tax fine is inclusive)
In 2012, the Company received the specific business tax assessment from the Revenue Department
amounting to Baht 8.58 million which the Company laid claim to deferral tax payment and the
Company sued the Revenue Department for withdrawal the tax assessment to Central Tax Court.
Later, in 2014, the Court judged the Revenue Department to withdrawal the tax assessment.
The Revenue Department appealed the judge to the Supreme Court.
On April 2, 2018, the Central Tax Court revealed judgment of the Supreme Court to dismiss this
case. The Company reserved the provisions relating for this assessment amounted to Baht 9.86
million. (re-calculated tax fine is inclusive)
On May 15, 2018, the Company has received final tax assessment document with its fine from the
Revenue Department amounted to Baht 8.00 million.
Then the Company has reversed litigation liabilities amounted to Baht 1.86 million in the second
quarter of the year 2018.
On January 9, 2019, the Company has fully paid for the above 2 cases in the amount of Baht 14.13
million to the Revenue Department.

Labour Court case
On May 7, 2018, the Company had been sued by a former employee regarding the termination of
employment which may cause the Company for Baht 0.15 million obligations. On January 22, 2019,
the Central Labour Court has finally sentenced to dismiss the case.
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STRUCTURE OF SHAREHOLDERS

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

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

Major Shareholders

Number of Shares
(shares)

Percentage

Mr. Chakaphan Pacharn

114,500,000

18.39

Ponganutree Family

114,331,000

18.37

Mr. Charit Ponganutree

100,000,000

16.07

Ms. Danita Ponganutree

14,331,000

2.30

3.

Mrs. Sawangchit Thawong

94,500,000

15.18

4.

Mr. Pisit Bovornsethanan

35,860,659

5.76

5.

Mr. Bundit Chotivitayakun

35,860,659

5.76

6.

Mr. Panumas Vuttipakdee

28,612,500

4.60

7.

Mrs. Orapin Prakitsuwan

23,688,528

3.81

8.

Mr. Chetphong chaikanarakkul

21,516,395

3.46

9.

Mr. Tananrat kitsriophak

15,100,000

2.43

10.

Mr. Karantharit katsamphan

15,000,000

2.41

Total of the first ten major shareholders

498,969,741

80.17

Other Shareholders

123,482,532

19.83

Total Amount

622,452,273

100.00

2.

Additional Share Issuance
-- None --

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

The Board of Directors
On 31 March 2019, the Board of Directors of Venture Incorporation Pcl (VI) comprise of 8
Directors, including Executive Directors (4 Directors) and Independent Directors (4 Directors) as follows:No.

First Name & Last Name

1.

Mr. Sakkapongs

Boonmee

2.
3.

Mr. Charit
Mr. Chakaphan

Ponganutree
Pacharn

4.

Miss Jaruwan

Chaiyoan

5.

Mr. Thitiporn

Sillaparassamee

6.

Mr. Teerataht

Poshyanonda

7.

Mr. Weerapol

Ruetrakul

8.

Mr. Palakom

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

Authorized directors of the Company are Mr. Charit Ponganutree or Mr. Sakkapongs
Boonmee or Mr. Chakaphan Pacharn The directors of two of the three singed together with the
Company’stamp.

Board of Director’s Scope of Work, are as follows:1. To perform businesses under the law and objectives as described in the Memorandum of
Association, Articles of Association, and to perform under the shareholders’ resolutions with
honesty, for the benefits of the Company and Shareholders;
2. To select Chief Operation Officer, with assessment, including appointing Directors
and/or a group management staff to be the Company’s Executives to perform on one or several
duties as assigned by the Board of Directors, including appointing Chief Executive Officer and
other Directors such as Nomination and Compensation Committee, as seem fit, including
authorized power to appoint or give power of attorney to any person to perform an assignment on
behalf of the Board of Directors under the supervision by the Board of Directors, and including
authorized power to cancel, withdraw, or change the power of attorney as seem fit;.
3. To consider and review Articles of Association, Financial Target, and Company’s
Operational Plan to comply with the Company’s policy and regulations efficiently and effectively;
4. To provide advice and consultation to the Executives & Management in order to operate
the Company in compliance with good corporate governance in the following areas:To consider and question sufficiency of Internal Control System, Risk Management
System efficiently;
To consider and certify financial report that has been reviewed and audited by
certified auditor;
To consider and review issue that might create conflict of interest and related party
transaction to be complied with the Stock Exchange of Thailand;
To consider revealing of the Company’s information to public fully, transparently,
and on time;
To consider operating under the Stock Exchange Act, regulations and
announcements of the Stock Exchange of Thailand properly;
To arrange for the Company’s Secretary to assist operations of the Board of
Directors and the Company as determined by the Law.
5. To consider approval of investment to expand the Company’s businesses altogether with
joint venture or joint invest with other business operators or invest in company or other businesses;
6. To set up the Company’s Regulations;
7. To consider and approval other business important transactions in relation to the
Company or seems fit to operate that business in order to benefit the Company, except that
authorized power that require shareholders’ approval. In case that any Director or any person who
has been authorized or person with conflict of interest (under regulations issued by the Securities
and Exchange Commission and/or the Stock Exchange of Thailand) with interest or having conflict
of interest with the Company and/or subsidiaries and/or related companies, that Director or that
authorized person will not have a power to approve that transaction;
Any transaction that requires shareholders’ approval by the law;
a.
b.
Any transaction that the Director have interest or under specification of the law or
regulation of the Stock Exchange of Thailand that require shareholders’ approval such as
transaction that are significant to acquisition or disposal of assets under the regulation from the
Stock Exchange of Thailand;
The following topics need to be approved by the Board of Directors with the majority
vote of Directors attending and from the Shareholders’’ Meeting with voting right of not less than
Three Fourth (3/4) of total votes of attended shareholders with voting rights:(a) Sell or transfer the Company’s important operation in whole or in part;
(b) Buy or transfer of the other company’s business or other private company to be the
Company’s businesses;
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(c) Amend or cancel contract in relation to outsourcing the Company’s important
businesses in whole or in part, or assign other person to manage the Company’s business, or merger
the Company’s business with other party under the profit/loss sharing objective;
(d) Amend or add Memorandum of Association and Articles of Association;
(e) Increase or decrease Debenture;
(f) Merger & acquisition or cancel the Company;
(g) Other action that is determined under the Public Law Act and/or regulations under
the Stock Exchange of Thailand that requires Board of Directors’ approval and shareholders’
approval with the above-mentioned voting condition.
Nevertheless, any Director or any person who has been authorized that might have
interest or conflict of interest with the Company, that Director or person who has interest or
conflict of interest shall not have the voting right to approve that transaction.

Selection of the Directors and Holding Position Conditions:
Selection of the Director shall be made by the shareholders’ approval under the
following criteria:1.
Each shareholder will have voting as one share, one vote;
2.
In selecting the Director, this might apply to selection of each Director, or to
selection of several Directors at one time, up the shareholders’ opinion, but at each voting, each
shareholder must vote under its right as mentioned on Point 1, but cannot share voting of one
Director to another Director, then each shareholder cannot share its voting in Director section for
any person under Public Limited Companies Act, Article 70 space 1 (only non-cumulative voting
only);
3.
On the election for Director, to use majority voting. In case of having same voting,
the Chairman of the meeting will be the decision maker;
4.
The Board of Directors will have its term in the position as determined under the
Company’s regulations. Director, who resign from Director position, can be elected to become
Director again, except Director who has been retired from the following reasons:a.
Death;
b.
Resignation;
c.
Disqualified or having prohibited qualification under Public Limited
Companies Act;
d.
Meeting resolved to exit the position;
e.
Court order to exit the position
5.
When each Director resign from its position, that Director has to submit its
resignation letter to the Registrar Office as well.

Board of Directors’ Meeting
The Board of Directors shall arrange the meeting to accept the Company’s performance of at
least every 3 months. In the meeting, the Directors have to provide opinion and using independent
judgment, where each Director should attend the meeting every time except in the emergency case
which that Director has to inform the Secretary of the Board in advance. The Company has to
report the number of Director’s meeting attendance in its Annual Report. In each Board Meeting,
the Secretary of the Board shall issue the Invitation Letter to all Directors in order to acknowledge
the meeting date, place, time, and also meeting agenda by sending Invitation Letter to the Director
at least 7 days in advance, where to collect all relevant document to meeting agenda from Director
and from management to distribute to the Board of Directors in advance, where those relevant
document must have sufficient information to make decision with independent judgment of the
Board of Directors. Secretary of the Board will record issue in the meeting agenda in order to
prepare the meeting report with all necessary and complete contents within 15 days after the
meeting date in order to propose to the Chairman of the Board to sign, with all record keeping in
good order, convenient to search, and in good confidential.
The Director, who has interest in each meeting agenda, will not have voting right on that issue.
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Voting right in the Board of Directors shall take majority vote to be material. In case of
equal voting on any agenda, the Chairman of the Board will have another voting right to effect a
decision vote. However, any Director’s decision, who has not voted, shall be put in the resolution as well.
The Company had Board of Directors’ Meetings for FY2018 as follows:-

Name

Board of
Director/
Time

1. Mr. Sakkapongs Boonmee
2. Mr. Charit Ponganutree
3. Mr. Teerataht Poshyanonda
4. Mr. Weerapol Ruetrakul
5. Mrs. Thitiporn Sillaparassamee
6. Mr. Sombat Sunantapongsak1/
7. Mr. Anusak Monkhlang 2/
8. Mr. Nontachit Tulayanonda3/
9. Mrs Pennipa Dabbaransi4/
10. Mr. Teerachai Suriyapong5/ 7/
11. Mr. Nontawat Dhanasuwiwath6/
12. Mr. Chakaphan Pacharn8/
13. Miss Jaruwan Chaiyoan9/
14. Mr. Palakom Chaikittisilpa10/

6/7
4/7
7/7
7/7
7/7
1/1
1/1
2/2
4/5
1/1
2/6
5/5
2/2
1/1

Board of Director’s Meeting in FY2018
Venture Incorporation Pcl
Audit
Nomination and
Committee/
Compensation
Time
Committee/
Time

5/5
5/5
3/4
1/1

Risk
Management
Committee/
Time

6/6
6/6
6/6
-

-

‘1/

And 2/ Resigned on February 22, 2018 3/ Resigned on April 26, 2018
And 5/ Resigned on July 31 2018 6/ Resigned on November 2, 2018
7/
Appointed by the Board of Directors No. 2/2018 on February 22, 2018, to replace Mr. Anusak Monkhlang who resigned.
8/
Appointed by the Board of Directors No. 2/2018 on February 22, 2018, to replace Mr. Sombat Sunantapongsak who resigned
9/
Appointed by the Board of Directors No. 5/2018 on August 9, 2018, to replace Mr. Teerachai Suriyapong who resigned
10/
Appointed by the Board of Directors No. 6/2018 on October 24, 2018, to replace Mrs Pennipa Dabbaransi who resigned
4/

Management
As of 31 March 2019, Venture Incorporation Pcl (VI) (formerly CIRKIT) has 4 management
team members, including:No.

Name

Position
Chief Executive Officer/
Deputy Director, Business Development
Managing Director/
Director, Administrative Support

1

Mr. Sakkapongs

Boonmee

2

Miss Jaruwan

Chaiyoan

3

Mr. Prayoon

Plaudsut

Director,Business Operation/ Deputy

4

Miss. Nanchaoon

Kiatwuthitrakun

Director Accounting & Finance

Authority and Responsibility of Management Team, is as follows:1. Setting the Company’s target including operation plan to achieve the target;
2. Implementing and managing the plan to be in line with determined policies, regulations,
and company’s principles;
3. Operating with honesty, and with duty of care for the benefit of the Company and
shareholders;
4. Performing the Company’s activities under the code of good governance;
5. Not operating or joining any operation that competes with the Company’s businesses and
activities, except those previously informed to the Supervisor and obtaining approval.
Venture Incorporation Public Company Limited
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The Company Secretary
The Board of Directors has appointed Ms. Kannapat Vatcharapanyoporn to be Secretary of
the Board since August 9, 2018, Act, the Board appointed a Corporate Secretary to provide the
Board with legal adviceand remind them of assorted regulations that they need to know and comply
with; hold meetings; supervise assorted Boardactivities to enable them to perform effi ciently and
effectively for the maximum benefi to the company; prepare and maintain criticaldocuments,
including directors’ registration, Board meeting notices and minutes, annual reports; issue
shareholders’ meeting notices and minutes, and keep reports on connected transactions reported by
directors or the management.

Compensation of Director and Management
1.

Cash Compensation
(a) Director’s Compensation comprise of meeting attendance fee, which will be paid upon
the number of attendances, in details as follows:Board of Director’s Meeting in FY2018
Venture Incorporation Pcl
Name

Board of
Director/
Time
40,000

Audit
Committee
/Time

Nomination and
Compensation
Committee/
Time

Risk
Managemen
t
Committee/
Time

-

-

-

40,000

Fee Paid
(Baht)

1. Mr. Sakkapongs Boonmee1/ 2/

(For Meeting
No. 1 & 3)

2. Mr. Charit Ponganutree

(For Meeting
No. 3)

-

-

-

20,000

60,000
60,000

20,000
15,000

-

-

80,000
75,000

60,000

-

-

-

60,000

(For Meeting
No. 1)

-

-

-

20,000

90,000
60,000
20,000

15,000

-

-

90,000
75,000

(For Meeting
No. 3)

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

(For Meeting
No. 3)

-

-

-

20,000

-

-

-

-

-

3. Mr. Teerataht Poshyanonda
4. Mr. Weerapol Ruetrakul
5. Mrs. Thitiporn
Sillaparassamee
6. Mr. Sombat Sunantapongsak
7. Mr. Anusak Monkhlang 1/
8. Mr. Nontachit Tulayanonda
9. Mrs Pennipa Dabbaransi
10. Mr. Teerachai Suriyapong1/ 2/

20,000

20,000

11. Mr. Nontawat
Dhanasuwiwath1/
12. Mr. Chakaphan Pacharn

20,000

13. Miss Jaruwan Chaiyoan1/
14. Mr. Palakom Chaikittisilpa3/

1/

The Executive Committe and Directors who act as executive
shall not be entitled for remuneration of the meetings. according of the AGM 2018
2/
Received meeting allowance in position of director
3/
To be a new Independent Director and Audit Committee

Annual Meeting of Shareholders of 2018 which was held on 27 April 2018, Directors who receive meeting
allowance Intent to not receive meeting allowance, until the company will be profitable
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(b) Compensation for Executive Director & Management
Compensation
Executive Director
Management
2.

Number of Person
5
11

Amount (Baht)
3,248,332.33

Compensation Details
Salary

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

None / Month

Other Compensation of Management:
 Provident Fund

None



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

None



Joint venture program between Employer and Employees

None

Human Resource
VI and Susidiaries has total 43 employees, where in FY2018, the Company paid the whole
compensation to the all employees at Thai Baht 22,881,119.12, which the whole compensation
includes salary, commission, overtime, contributing to social security fund, social security fund,
and compensation fund, in details as follows:-

Items / Company
Salary
Overtime
Commission
Position value
Professional fees
Allowance
Diligence
Benefits
Mileage claims
Other income
Contribution to
Social Security Fund
Compensation fund
Total

Venture
Incorporation
Public Company
Limited (“VI”)
10,507,237.34
20,327.71
8,093,819.07
46,070.00
108,006.54
107,616.80
35,197.91
411,499.99
501,814.00

Regional Asset
Management
Company
Limited
(“RAM”)
1,176,366.00
280.94
43,266.79
92,000.00
44,400.00
39,665.00
106,000.00
91,606.00

22,600.00
19,854,189.36

2,420.00
1,596,004.73

Sappayasith
Company
Limited (“SAP)

Venture Incorporation Public Company Limited

1,223,266.00
1 6,131.25
10,225.78
1,500.00
80,000.00
92,802.00
7,000.00
1,430,925.03
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VI has total employee as of April 1, 2019 totally 43 staff, classified into division as follows:-

Division

Executive
Business Operation
Business Development
Administration Support
Accounting and Finance
Total

Venture
Incorporation
Public Company
Limited (“VI”)

3
26
4
4
37

Regional Asset
Management
Company Limited
(“RAM”)

Sappayasith
Company
Limited (“SAP)

3
3

1
1
1
3

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

Major Disputes Over the Past 3 Years
On May 7, 2018, the Company had been sued by a former employee regarding the termination of
employment which may cause the Company for Baht 0.15 million obligations. On January 22, 2019,
the Central Labour Court has finally sentenced to dismiss the case.
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GOOD CORPORATE GOVERNANCE

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

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

Audit Committees as of March 31, 2019, there are three people.

No.

Name

Position

1.

Mr. Teerataht 1/

Poshyanonda

2.
3.

Mr. Weerapol
Mr. Palakom

Ruetrakul
Chaikittisilpa
1/

Chairman of the Audit Committee /
Independent Committee
Audit Committee / Independent Committee
Audit Committee / Independent Committee

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

The Authority Scope of the Audit Committee
1
To review the company's financial reporting to be accurate and adequate
disclosure by coordinating with the external auditors and responsible executives for preparing
quarterly and annual financial reports by consider financial statements and related financial
accounting principles, the financial statements comply with accounting standards, the existence of
an entity changes accounting policies, including the management reasons regarding to the
accounting policies to present to the board of directors before distribute to shareholders and general
investors.
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2
Orientation and review the company's internal control system and internal audit
to be appropriate and effective by reviewing with the external auditors and internal auditors to
review the annual audit plan of the company also evaluation and monitoring together with the
external auditor and the internal auditor about the problems or limitations arising from the audited
financial planning, control processing electronic data and information security to prevent
corruption or the use of misuse of computer by employees or outsiders and consider the
independence of the internal audit department as well as approve , transfer and dismissal of the
head of internal audit unit or any other unit in charge of an internal audit.
3
Reviewing the implementation of the company to comply with the law on
securities and exchange regulations of the Stock Exchange or laws relating to the company's
business, including the duties and responsibilities in accordance with the rules and regulations of
the SEC and SET
4
To select and nominate the person who is independent to act as auditor of the
company and consider the remuneration of the auditors with regard to the reliability, adequacy of
resources and workloads of auditor office, the experience of the person who assigned to be the
auditor of the company. Also, attend a meeting with auditors without management attendance at
least one time per year.
5
Consider to approve the transaction and / or the acquisition or disposition of
company assets or its subsidiaries, the disclosure of the company in case of connected transactions
or transactions that may have conflict of interest to be accuracy and completeness, approval for
presentation to the Board of Directors and / or shareholders of the Company in order to comply
with the provisions of the relevant legislation and to ensure that such transactions are reasonable
and in the best interests to the company.
6
Prepare a report on the activities of the audit committee to be disclosed in the
annual report of the company which report must contains the information required by law and must
be signed by the Chairman of the Audit Committee. The report shall contain the following
information as a minimum.

Comments on the preparation and disclosures in the financial statements
of the company about the accuracy, completeness and reliability.

Comments on the adequacy of the internal controls of the company.

Reason to believe that the auditors of the company suitable to be
appointed another term.

Comments on the laws governing securities and exchange, the regulations
or laws relating to the company's business.

Comments on the transactions that may have conflicts of interest.

The number of the audit committee meetings and attendance of each
member of the audit committee.

Opinions or overall observation that the audit committee has performed
duty under the charter.

Any other reports that shareholders and investors should know under the
scope of duties and responsibilities as assigned by the Board of Directors and / or to conform to the law.
7
The audit committee responsibilities are assigned by the board of directors
including responsible for the activity report of the audit committee or any other duties as assigned
by the board of directors.
The audit committee reports to the board of directors immediately as following the event.

Transactions that have or may have a conflict of interest.

Question or doubt that there may be fraud or irregularity or deficiency in
internal control.

Suspect breach any laws or regulations of the SEC. and / or the SET.

Other reports that the board of directors should be aware of the audit
committee reported to the board of directors about a significant impact on the company financial
position and operating results and discussed with the board and management to resolve that. If the
audit committee found that the board of directors ignoring unreasonably, one of the auditors may
report what found to the SEC and SET.
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8
The audit committee has the power to request information from the various
departments of the company for consideration in any matter.
The powers of the audit committee mentioned above does not include the authority of
auditors or attorney to conclude in the transactions that may have conflicts of interest according to
Securities and Exchange Commission and / or Stock Exchange to have a conflict of interest with
the Company and / or its subsidiaries and / or associated companies.
2.

The Nomination and Compensation Committee as of March 31, 2019 there are three people.

No.

Name

Position

1.

Mr. Teerataht

Poshyanonda

Chairman of the Nomination and Remuneration

2.

Mr. Weerapol

Ruetrakul

The Nomination and Compensation Committee

3.

Mrs. Thitiporn

Sillaparassamee

The Nomination and Compensation Committee

Miss Jaruwan Chaiyoan
as a secretary of the Nomination Committee and Remuneration Committee

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

Risk Management Committee as of March 31, 2019, there are five people.

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Name
Mr. Sakkapongs

Position

Boonmee

Chairman of Risk Management Committee
Mr. Teerataht
Poshyanonda
Risk Management Committee
Mr. Weerapol
Ruetrakul
Risk Management Committee
Mr. Palakom
Chaikittisilpa
Risk Management Committee
Miss Jaruwan
Chaiyoan
Risk Management Committee
Ms. Kannapat Vatcharapanyaporn as a secretary of Risk Management Committee

Responsibilities of the Risk Management Committee
1.
Assessing and presenting risk management policy and framework to the Board
of Directors for approval.
2.
Examining and agreeing on risk appetite (acceptable risk levels), and present to
the Board of Directors.
3.
Continuously monitoring development activities and compliance actions
according to the policies and the risk management framework so the company’s group will have a
risk management system that is uniformly effective throughout the organization to ensure that such
policies continue to be observed.
4.
Assessing risk identification and assessment procedures, reporting on
significant risk management activities and enforce procedures to ensure that the organization has
sufficient and appropriate risk management systems in place.
5.
Coordinating with the Audit Committee about significant risk factors and
having the Internal Audit Unit to review that the risk management system of the company’s group
is appropriate to the exposure, being adapted as needed and adopted throughout the organization.
6.
Continually reporting to the Board of Directors on significant risks and risk
management solutions.
7.
Recommending and advising the Sub-Risk Management Committee and/or
departments and/or the relevant working committees about significant risks and risk management,
as well as evaluate the appropriate means to improve various databases that are related to the
development of risk management solutions.
8.
Appointing Sub-Committees and/or additional related personnel, or
replacements in the Sub-Risk Management Committee and/or the relevant department and/or the
working team that is related to managing risks as necessary, as well as determining their roles and
responsibilities in order to achieve the objectives.
9.
Executing other activities that pertain to risks management as assigned by the
Board of Directors.
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Management and/or departments and/or the Sub-Risk Management Committee and/or
the relevant department and/or the working team that is related to managing risks and/or internal
and external auditors must report or present information and related documents to the RMC for
operational support of the committee to accomplish the duties assigned.
4. The Executive Committees as of March 31, 2019, there are four people.
No.
1.
2.
3.
4.

Name
Mr. Sakkapongs
Mr. Chakaphan
Mr. Charit
Miss Jaruwan

Position

Boonmee
Pacharn
Ponganutree

Chief Executive Officer
Executive Director
Executive Director
Chaiyoan
Executive Director
Ms. Kannapat Vatcharapanyaporn as a secretary of Executive Committee

Responsibilities of the executive committee
1.
Control the operations of the Company to comply with the rules and policies,
business requirements, regulations, orders, resolutions of the board of directors and / or the
approved resolution of company shareholders.
2.
Prepare and present policy directions, business plans, targets and business
strategies of the company. Set financial plan, annual budget, HR management, investment, public
relations, information technology investment of the company to present to the board of directors for
approval.
3.
Has an authority to approve the procurement to buy distressed debt and asset
transactions for the benefit of the company which approval authority will be only to normally
transaction. The limit on each item must not exceeding 50 million baht or equivalent. The Board of
Directors may revoke or modify the authorized person as appropriate.
4.
Has the authority to approve the loan, investing in Treasury securities or bank
guarantee or surety, a loan from a financial institution or bank guarantees in order to benefit the
company's business, the opening account with the bank or financial institution in normal business
conditions including a bank guarantee or payment to the normal business of the company. The
amount of each transaction shall not exceed 350 million baht or equivalent.
5.
Receive policy from the board of directors to prescribe the directions and
guidelines to approach the company mission for executives and management employees.
6.
Control and monitor the performance of management and give guidelines for
resolving obstacles to the executive staffs in order to implement the strategy and master plans
according to the policy of the board of directors.
7.
Giving orders, regulations, announcements and memorandum of understanding
to be used within the company to ensure that the operations of the company is according to policy
and for the benefit of the company and to maintain discipline within the organization.
8.
Scrutinize and present balance sheet, income statement to the board of directors.
The Board of Directors consider and present to shareholders for consideration and approval.
9.
Prepare a report on the results of operations of the company throughout the
financial statements and the significant investment or risk management to acknowledge and / or
approval of the board of directors.
10. Giving resolutions to the board of directors to make company business decisions.
11. Perform other duties as assigned by the board of directors.
The approval of transactions listed above must not have characteristics of a conflict of
interest or potential conflict of interest with the company or any subsidiary or related companies.
(According to the Securities and Exchange Commission and/or announcement. Capital Market
Supervisory Board and/or the Stock Market of Thailand). The executive committees must present
that matter to the board of directors and / or the shareholders' meeting to approve the transaction under
the regulations, announcements or laws except the approval of a normal business and normal trading
conditions and pursuant to the notification of the Capital Market Commission and the Stock Exchange
of Thailand.
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5.
Directors as of March 31, 2019, the first four incumbent directors of the company as
defined by the Securities and Exchange Commission "SEC." There are four people.
No.

Name

Position
Chief Executive Officer/
Deputy Director, Business Development
Managing Director/
Director, Administrative Support

1

Mr. Sakkapongs

Boonmee

2

Miss Jaruwan

Chaiyoan

3

Mr. Prayoon

Plaudsut

Director,Business Operation/ Deputy

4

Miss Nanchaoon

Kiatwuthitrakun

Director Accounting & Finance

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

Recruitment and Nomination of Directors and Chief Executive Officer
1.

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

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

Executive Level
Human Resources is responsible for nominating individuals within the company
who have the knowledge, ability and experience to work in a responsible task. In the event that
there is no a suitable internal candidates, it is considered recruiting from outside with knowledge,
skills, experience, vision and positive attitude towards the organization as well and submitted to the
chief executive officer for approval.
Company has a plan and system to prepare succession of senior management
level, for replacement in the event that his or her unable to perform executive duties with any
reasons as well as reduce the risk or consequences of a lack of company management continuity as
follows.
When the executive officer from the deputy level vacant or not in a position to
act in the position. The company will have a management system in line or secondary as the acting
position until the nomination and selection of HR recruiting people from within the organization
and outside the organization with the knowledge, skills and experience to the position for
submission to the chief executive officer appoint further.

corporate governance of subsidiaries and associates
The company aims to invest in companies that engage in business as the core business of the
company or companies with similar business or affairs of the company that will support the
company's turnover or profit increase or invest in businesses that can be supported by the
company's core business, the company has more integrated business to increase the
competitiveness of the company.
In the governance of subsidiaries and associates, the company will send a director or
executive with qualifications and experience appropriate to the business to be represented in the
management of subsidiaries and associate companies to set policies and controls the operations of
its subsidiaries and / or affiliates.
The directors which is representative of the company will be responsible for the governance
of subsidiaries and / or associates to manage or operate in accordance with the policy set by the
company, including the need for discretion by resolution of the board of directors and/ or the
shareholders' meeting to approve the important subjects of subsidiaries and/or affiliates in order to
maximize the benefits to the company and to the sustainable growth of the company.

Control of the use of inside information
The company is responsible for the use of inside information by the principles of corporate
governance. The set is written in such a business ethics for directors, executives and employees and
guide the roles and responsibilities of directors, management and staff, which will be given to the
directors and employees when they start working at the company and the main policy is as follows:
Venture Incorporation Public Company Limited
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1.
The Company has determined that directors, executives and employees to sign in a
notification of the SEC that the directors and executives have a duty to report any change of
holding to the SEC committee following section 59 of the Securities Exchange Act of 2535, and
within three days of a change in the holding and notify the company secretary to take note of the
changes and to prepare a summary of the number of securities to directors and executives
individually to be presented to the board of directors in the next meeting also informed penalties if
a breach or non-compliance with such terms.
2.
The company has adopted regulations prohibiting financial statements or other
information affecting the stock price of the company disclose to third parties who are not involved
and prohibited from trading in the last one month before the financial statements or other
information affecting the stock price of the company / group of companies to the public and must
not trade the company's stocks until after 24 hours from the time it was disclosed that information
to the public. Failure to comply with such requirements constitute a disciplinary offense if the
company's directors, executives or employees who know important inside information take any
disciplinary action will be taken wage cuts ranging from warnings to suspension without pay until
termination.
The guidance has been given approval by the board of directors.

The compensation of the auditor
The company paid the audit fee to A.M.T & Associates in fiscal year 2018 amounted of
2,780,000 Baht. as follows:
2018 (Baht)
2017 (Baht)
Auditor’s Remuneration
A.M.T&
Pricewaterhouse
Associates
Coopers ABAS
Venture Incorporation Public Company Limited
2,070,000.00
3,180,000.00
Subsidiaries
710,000.00
1,120,000.00
Total
2,780,000.00
4,300,000.00
Other charges (Non-Audit Fee)
Expenses for travel, The costs for delivery postal, Overtime amounted of 53,862.00 Baht.

Corporate Governance
The Company recognizes the importance of corporate governance, which is ushering in
management efficiency, transparency and accountability, which will help build the confidence of
all parties involved from the shareholders, employees and other stakeholders. The result provides
businesses with sustainable growth under operating ethically and in compliance with applicable
laws. The company has established a corporate governance to enhance the implementation of
existing features. There are clear standards and can contribute to the practice of employees at all
levels as strengthening a culture of corporate governance in a truly comprehensive principles of
good corporate governance principles based on five sections.
Section 1. The rights of the shareholders
The company focus on the rights of shareholders without committing any violation or
prejudicing the rights of shareholders in addition to the fundamental rights of the shareholders such
as, the right to sell or transfer the shares entitled to share the profits of the company, the rights to
receive adequate information of the company, the rights to attend the meeting to vote at meetings
of shareholders, the rights to remove directors and appoint the auditors and issues that affect the
company as a dividend to define or modify the memorandum and articles of association of the
company and reduce or increase of company capital and so on.
The AGM is the important channel that the shareholders of the company to use their
rights as shareholders, the Company's practices in the management shareholders of the company in
accordance with the SET to promote and facilitate the use of the shareholders rights. Delivered the
invitation letter to the shareholders prior to the meeting at least seven days or other period as
required by law or regulations set by the specified date, time, place and agenda, as well as
information related to the subject to be decided at the meeting in its entirety.
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If the shareholders cannot attend the meeting, the company gives shareholders
opportunity to empower independent director or any person to attend on their behalf by using an
empower form that company has shipped along with the notice of meeting.

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

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

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

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

The Role of Stakeholders
The company respects the rights of all stakeholders including shareholders,
employees, customers, partners and competitors to ensure that the fundamental rights of the
stakeholders are protected and groomed by the terms of the law and rules and regulations. The
company will maintain the rights of stakeholders by the laws and do not violate the rights of
stakeholders. The guidelines for stakeholders are as follows.
Shareholder :

The Company is committed to conducting its business in a transparent and
focused development organization for sustained growth and continuity to return to
the shareholders and to increase the value of the company by adhering to the
business principles of good corporate governance.

Employee:

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

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

Creditors:

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

Rival:

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

Community
and Society:

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

Section 4. Disclosure and Transparency
The company recognizes the importance of accurate information disclosure, complete
and transparent reporting of financial information and compliance with the SEC and SET, as well
as an significant impact on the stock price of the company which has an impact on the decision
making of investors and stakeholders of the company to all those involved with the company will
be informed equally by the company's policy is to publish information to the company's
shareholders, investors and the public through the media and the dissemination of information
exchange.
The board recognizes the importance of accountability and financial reporting to
reflect the financial status and the company's actual performance on the basis of information that is
accurate and sufficient compliance with accounting standards generally accepted to have been
adequately disclosed in the notes to the financial statements.
In terms of investor relations, the company has not established a specialized agency
because activity still small but has assigned the company secretary to communicate with
shareholders, investors, analysts and the agencies involved as follows.
Financial reporting and the responsibilities of the committee on financial reporting
The board of directors is responsible for the company's financial statements and
consolidated financial statements of the company and its subsidiaries and other financial
information appearing in the annual report. The board ensures that the financial statement was
prepared in accordance with generally accepted accounting principles and adequate disclosure in
the notes to the consolidated and financial statements have been audited by a CPA and has been
reviewed by the audit committee. The board of directors has prepared the report of the board of
directors in the annual financial report.
Governance Policy and Compliance Policy
The Board of Directors compliance with corporate governance for listed companies
(The Principles of Good Corporate Governance), according to the guidelines of the Stock
Exchange of Thailand to build up the confidence of shareholders and investors involved.
Directors and Executives Compensation Policy
Director compensation is considered by the nomination committee and compensation
committee offer to the shareholders to approve annually. Compensation for senior executives are
considered by the nomination committee and compensation committee in consideration of the
obligations and responsibilities also with the operating results of the company for the fiscal year
and keep the level of compensation to be able to compete in business.
Page 206

2018 Annual Report

Anti-Corruption Policy
The company's ideology is to conduct business with integrity by adhering to social
responsibility and all stakeholders on good corporate governance principles and practices to
stakeholders fairly. The company has made "against corruption policy" written up to be clear
guidelines on business operations to develop the sustainable organization. The guidelines are as
follows.
1.
Prohibit the directors, executives and all employees actuate or accept corruption
in any form, either directly or indirectly covers every business and all the relevant authorities and
to be reviewed the implementation of the policy against corruption regularly. As well as a review
of practices and regulations in the operation of the business in order to comply with changing
regulations and requirements of the law.
2.
Directors, executives and all employees must not neglect or ignore when
exposed to corruption acts related to the company and must inform superiors and related
authorities.
3.
The corrupt acts must be considered disciplinary action by the company and
may be punishable by law if the act is illegal.
4.
Against corruption policy cover the process of administration including the
recruitment, selection, promotion, training, evaluation and compensation by supervisors at all
levels communicate to staffs to understand in order to this policy in responsible business activity.
5.
In order to operate in a high risk that corruption may happen with transparent
operation. Directors, executives and employees at all levels must treat with caution in the
following.
5.1 Giving or receiving gifts, entertainment must strictly follow the company rules.
5.2 Giving or receiving donations or funding must be transparent and legally
also ensure that donations or funds must not be used as an excuse for bribery.
5.3 Conducting business procurement must not give or receive bribes from
all dealings of the company and must be transparent, honest, verifiable and subject to the laws and
regulations related to business operations.
Section 5.

Responsibility of the Board of Directors
Board Structure
The board of directors of the company consists of experts with knowledge and
experience in the senior management of many organizations in order to bring knowledge and
experience to develop policy and business direction of the company effectively and the benefit of
the company and the shareholders of the company by the board of directors will play a significant
role in the policy and image of the organization as well as play a key role in overseeing, monitoring
performance and management's assessment of the operating results of the company to adhere to the plan.
Structure of the Board of Directors consists of at least five members, at least one of the
three must be independent directors of the Board and shall be not less than three members who
qualify according to the regulations of the Securities and Exchange Commission, Capital Market
and The Stock Exchange of Thailand See details in "Independent Director"
In addition, the company also has sub-committees to assist in the governance of the company.
1.
The audit committee consists of at least three persons to perform specific and
submitted to the board of directors to acknowledge that the audit committee has the rights and
duties as set in the authority. At least one person of the audit committee must have sufficient
knowledge and experience in accounting to review of the reliability of the financial statements of
the company.
2.
The executive committees consist at least three members and responsible for the
management of the company to adhere to the policy of the board of directors and report the results
of operations to the board of directors.
3.
Risk oversight committee consists at least three members and their duties is to
support and implement the risk management processes of the company's to be efficiency and
effectiveness and keep the level of risk to be acceptable. It is linked to the internal control system,
governance policy also contributes to cost effectiveness and operational support to be effective.
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Roles and Responsibilities of the Board
The company determine directors of the company's compliance with best practices for
listed companies (Code of Best Practices) guidelines of the Stock Exchange of Thailand by the
need to understand and know their roles and their responsibilities and duties according to the law
and the articles of association of the Company as well as the resolutions of the shareholders'
meeting with integrity, and take the interests of the company and its shareholders as a priority. The
board of directors determined business goals, business plans, budgets of the company and
overseeing the management operations to ensure compliance with policies, plans and budgets
efficiency and effectiveness for the benefit of the company and the shareholders.
1)

The board of directors meeting

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

The audit committee will hold a meeting at least once every three months.

Meeting of other committees such as the executive committees and the
risk oversight committees will hold a meeting at least once a month.
2)

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

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

Policy Overview
The company is committed to manage business with regard to corporate social responsibility
and its stakeholders, including shareholders, customers, suppliers, employees, community and
society in order to create a sustainable business and manage the business to grow with stability and
to be accepted by society. The ability to generate returns for shareholders effectively is also
included with the benefits and impact of the business on those involved with the company. The
company's policy is to operate with a focus on social responsibility as follows.
Vision
To become in business leader in non-performing loan management and debt collection
service on a professional and ethical basis.
Mission
Focusing on non-performing loan management at the best by service fully integrated to
improve non-performing loan status back and concentrating on relationship to shareholders,
partners, clients, competitors, employees, and society by under principles of , good business moral
& ethics and good governance.
Ethics in business
The Company has established and published news to those who involved, including the
committees, board and staffs to strictly comply with the guidelines for the shareholders, customers,
employees, creditors, suppliers, competitors, communities and the environment.

Corporate actions made in compliance with corporateGovernance and
Social & Environmental responsibility
Company operation has followed with the principles of corporate governance and social
environment responsibility in order to comply with the international standard on social
responsibility and good practices for social entrepreneurship the details are as follows:
Corporate governance: Approach to corporate governance of listed companies in the Office
of the Securities and Exchange Commission and The Stock Exchange of Thailand according with the
OECD Principles of Corporate Governance with the elements to consider include, the rights of
shareholders, treat shareholders equally, the rights of stakeholders, disclosure and transparency and
responsibilities of directors.
Social and environment responsibility: Adopt business principles for social work, which
promote social and environmental responsibility of listed companies which are appointed by the
Securities and Exchange Commission (SEC) has defined it to frame strategic planning and to
define practices, social responsibility and the environment of the company.
1)

Operating with fairness

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

The company has treated creditors fairly equal partners and not imposed by
compliance with the commercial terms and / or agreement to work together to develop a strictly
business relationship that benefits both sides.
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The operations of the company shall be managed to ensure sustainable growth
and stable under diligence, honesty and fairness operation to stakeholders.

The company treats competitors fairly, without committing any attacks, slander
or defame to competitors.
2)

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

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

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

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

The company has cultivated and reiterated all employees in the organization to
aware of the need to act with integrity, not exploitation of their position or of any benefit to other
people, including the employees have been informed penalties and the impact suffered of the fraud
action.
3)

Respect for human rights
The company recognizes the importance of respecting human rights and not do
anything that violates the rights of individuals or groups of people, both directly and indirectly
fairly and equally regardless of their ethnic and religious differences, gender and physical condition.
4)

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

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

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

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

The company invites all employees to participate in asking questions or leaving
comments, both directly and indirectly in order to solve any problems.
5)

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

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

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

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

Page 210

2018 Annual Report

6)

Caring for the environment
Although the business of the company do not pose a direct impact on the
environment, but the company's awareness and encourage employees to focus and help the
environment starting with the environment within the company by requiring annually 5S activities
as a control of saving the office electricity, water and reduce the use of equipment that has caused
pollution. Also, reduce paper consumption by introducing recycled paper and electronic document.
7)

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

Promote job opportunities for local workers in the organization.

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

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

Anti-corruption Policy
Core policy against corruption definition
Corruption in this place means ignoring the practice or using a position of authority or use an
existing property in the wrongful to benefit to them or their related or act to prevent other parties to
involved act or omission of duty that will bring the benefit to them or their related which can lead
damage to the interests of others both directly and indirectly.
The company's ideology is to conduct business with integrity by adhering to social
responsibility and all stakeholders on good corporate governance principles and practices to
stakeholders fairly. The company has made "against corruption policy" written up to be clear
guidelines on business operations to develop the sustainable organization. The guidelines are as
follows.
1.
Prohibit the directors, executives and all employees actuate or accept corruption in any
form, either directly or indirectly covers every business and all the relevant authorities and to be
reviewed the implementation of the policy against corruption regularly. As well as a review of
practices and regulations in the operation of the business in order to comply with changing
regulations and requirements of the law.
2.
Directors, executives and all employees must not neglect or ignore when exposed to
corruption acts related to the company and must inform superiors and related authorities.
3.
The corrupt acts must be considered disciplinary action by the company and may be
punishable by law if the act is illegal.
4.
Against corruption policy cover the process of administration including the
recruitment, selection, promotion, training, evaluation and compensation by supervisors at all
levels communicate to staffs to understand in order to this policy in responsible business activity.
5.
In order to operate in a high risk that corruption may happen with transparent
operation. Directors, executives and employees at all levels must treat with caution in the
following.
5.1 Giving or receiving gifts, entertainment must strictly follow the company rules.
5.2 Giving or receiving donations or funding must be transparent and legally also
ensure that donations or funds must not be used as an excuse for bribery.
5.3 Conducting business procurement must not give or receive bribes from all
dealings of the company and must be transparent, honest, verifiable and subject to the laws and
regulations related to business operations.
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INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT
The Board of Directors place strong importance on ensuring that the Company have sufficient
and suitable Internal Control in order to perform efficiently, and to have a reasonable level of
confidence that the Company’s performance will be able to achieve its Objectives or Operation Target,
at each level, in terms of strategy, operation, and reporting, including operation under policies, and
relevant rules and regulations. The Company has assigned the Audit Committee, which comprise
Independent Directors, to undertake and perform sufficient review, implementing effective Internal
Control, and to report to the Board of Directors to consideration on a regular basis. The Board of
Directors and Audit Committee are to assess sufficiency and effectiveness of the Company’s Internal
Control for the year 2017 under the Assessment Form of Securities Exchange Commission, which cover
5 areas including Organization and Environment, Risk Management, Operational Control of
Management, Information Technology and Communication, and Monitoring and Supervising System,
the Board of Directors are of the view that the Company’s Internal Control is sufficient and appropriate
as the Company has arranged and assigned suitably qualified workers to perform under the system
efficiently including Internal Control on the Company’s performance, monitoring, and be able to
protect the Company’s assets from being misuse without proper authorization of Directors or
management, including company’s transaction with person that might have conflict of interest and
related party transaction. For other Internal Control issue, the Board of Directors are of the view that
the Company has sufficient Internal Control, as follows:1. Internal Organizational Control
1.1.
The Company has arranged its Organization Chart with segregated duties and
responsibilities (as described in Organization Chart and Job Description) in order to operate the
Company efficiently, transparent with sufficient check and balance procedures.
1.2.
To have operational procedures covering all divisions;
1.3.
To have nomination process for employee recruitment in a fair, transparent, and
systematic manner;
1.4.
To have employee motivation scheme for the employees who can operate
efficiently to achieve determined goals and objectives.
2. Risk Assessment
The Company has division which is responsible for Risk Management by focusing on
business activity risk such as marketing, technology change, etc., where having monitoring team
operate under the determined guidelines and procedure.
3. Operational Control of Management
3.1.
The Company determines power and authorization limits in writing;
3.2.
The Company determines duties and responsibilities with accountability and check
and balance procedures;
3.3.
The Company has a Monitoring Criteria to follow up on the Company’s
performance to comply with the relevant laws, regulations, and to call for employees’ meeting in order
to update and give priority to operating under the law, rules, and regulations strictly;
3.4.
The Company has its Internal Activity to use Key Performance Index (KPI) to
control operation under determined objectives and plan.
4. Information Technology System and Communication
Information technology system and communication is in place and covers the organization at
all levels, and that information and news include Company’s policies, regulations, training, circulation
letters, and other announcements that the employees can communicate necessary information to
management in form of document or email through the chain of command to propose advice for
improvement, flag issues, or to provide solutions to solve problems.
5. Monitoring and Supervising System
Monitoring and Supervision for each internal division will be operated and supervised by a
division head or supervisor, in order to monitor, operate, and supervise jobs under the determined
objectives, target, procedures. The Board of Directors are of the opinion that for the purposes of
monitoring and supervision, each division head should have monitoring criteria in order to supervise
the employees, under his or her charge, in order to perform under the determined policies especially by
Control Self-Assessment.
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RELATED TRANSACTIONS

Characters of intercompany transaction/related persons
For the year ended as of 31 December 2018, intercompany transaction of the Company and
Subsidiary and related persons, having details as follows:Theparties involved/
Relationship

Nature of the
transaction

Mr. Chakaphan Pacharn
(Director and Major
shareholder of VI) shares
holding 18.39% of Venture
Incorporation Plc. (As of
December 28, 2018)

Cash short-term
borrowing

Total value of the
transaction and the
Reasons and
condition of payment
necessities
(million Baht)
12.35 For use
 Balance as at
working capital
December 31,
non-collateral
2017
short-term
35.41
borrowings
 Addition
with no interest
during the
until June 30,
year
2018
(17.07)
 Repayment
 Balance as at
December 31,
2018
 Interest
expenses

30.69

0.99

Charges interest at 6.65%
p.a. from July 1, 2018
Onwards and due for
repayment at call, payment
interest every quarter

Necessity and Reasonable of Transaction
Intercompany transaction is necessary and reasonable for doing transactions in order to
create utmost benefits to the Company and Audit Committee is of the opinion that it is in the
ordinary course of business and the Company receives offer and paid compensation under the
market fair price, and is a transaction which will increase liquidity and improve the Company’s
financial status in order to continuously operate the business. In addition, entering into the abovementioned intercompany and related party transactions have been approved under the Board of
Directors’ resolution.

Criteria/Procedure of Approving Intercompany and Related Party Transaction
The Company has set criteria of entering into intercompany transaction and person that
might have conflict of interest that management and/or person with shared interest cannot be part
of making decision on the transaction. The Company has determined to enter into that transaction
to be made on at arm’s length and in the ordinary course of business, to be transacted between the
Company and the other counterparty, under the normal conditions, and the transaction shall be
approved by an assigned party, authorized by the Board of Directors, or by the Board of Directors,
on a case by case basis.
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For doing other transaction, which will not be under the normal course of business, the
Company will arrange for the Audit Committee to consider before giving opinion of the necessity,
rationale, appropriateness and fairness of transaction price, including transaction terms and
conditions, with consideration to assessment on the Company’s benefit and value before approving
to enter into the transaction. The Audit Committee might request for an independent expertise or
the Company’s auditor to give opinion regarding that transaction in order for that to be part of
decision making process by Audit Committee and/or by Board of Directors and/or by Shareholders,
on a case by case basis.
Furthermore, the Company will disclose that transaction in the Notes to Financial Statements
as been audited by the Company’s Auditor and to disclose in the Form 56-1 Annual Report and the
Company’s Annual Report.
In addition, Board of Directors shall take duty and care the Company to comply with the
SEC Act, regulations, announcements, instructions, or regulations from the Stock Exchange
Commission and the Stock Exchange of Thailand regarding disclosure of intercompany transaction
and acquisition and disposal of the material assets of the Company or subsidiary under the General
Accepted Accounting Principles as determined by Federation of Accounting Professions.
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DETAILS OF DIRECTORS, MANAGEMENT TEAM, ADVISOR AND CONTROLLING PERSONS

As of March 31, 2019
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Name

Position

1. Mr.Sakkapongs
Boonmee

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

Age
(year)

Education / Training
History

54

 2003-2004
Master of Public
Administration
Chulalongkorn
University
 1985-1989
Bachelor of
Marketing,
Assumption
University (ABAC)

Director Training
DirectorAccreditation
Program (DAP)
Training Class
148/2018
on 18 June 2018 ,
Thai Institute of
Directors of Thailand
(IOD)

CompanySha
reholding
(%)
-None-

Family
relationshi
p between
Directors
and
Executives
-None-

Working Experience in the past 5 years
Period

Position

Company

 5October-  Voice Chairman  Venture
2017
of Board Director/ Incorporation
PublicCompany
 Chairman of
Limited
Executive
Committee/
 Chairman of Risk
Management
Committee/
 Chief Executive
Officer
 Authorized
Directors
 2014 Associate Justice
 The Nonthaburi
Present
Juvenile and Family
Court
 2014 Executive
2015
 Teerapada Roi Et
College of
 2013Technology
2017
 Executive
Assumption
Committee
University(ABAC
 2008Present
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 2003Present

 Managing
director

 Managing
director

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

 Juvenile and
Family Court

 Educational
institution
 Educational
institution

 Ananas Health Resort
 Resort & Sap
& Spa
Company Limited
 Anchana
Resort and Spa
Company Limited

 Resort & Sap
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 Directors
 Executive
Committee
 Authorized
Directors

2. Mr. Charit
Ponganutree

Age
(year)
62

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

CompanySha
reholding
(%)
16.07
(As of 29
March 2019)

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

DirectorTraining
DirectorAccreditation
Program (DAP)
126/2016, Thai
Institute of Directors
of Thailand (IOD)
3. Mr. Chakaphan
Pacharn1/





Directors
Executive
Committee
Authorized
Directors

50

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

18.40
(As of 29
March 2019)

-None-

Working Experience in the past 5 years
Position
 Directors
 Executive
Committee
 Authorized
Directors

 2017–
Present

 Directors

 2013 –
Present
 February
2018Present

 Entrepreneurs
 Directors
 Executive
Committee
 Authorized
Directors

Company


Venture
Incorporation
PublicCompany
Limited

•



Jigsaw English
Company Limited

 Educational
institution



M. D. Vejakit
Clinic infirmary
 Venture
Incorporation
PublicCompany
Limited

Director Training
 DirectorAccreditation
Program (DAP)
Training Class
148/2018 on 18 June
2018, Thai Institute of
Directors of Thailand
(IOD
 Democratic Politics
and Governance
courses For Senior
management (Class
22), King
Prajadhipok's
Institute

Businesstype



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

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

 Executive
Committee

 Ananas Health
Resort & Spa

 Resort & Spa

 Executive
Committee

 YMH Golf
Company Limited

 Selling golf clubs
and golf
equipment.

 2001Present

 Executive
Committee

 Anchana Resort &
Spa Co., Ltd.

 Resort & Spa

 1997Present

 Executive
Committee

 Real Estate

 1992Present

 Executive
Committee

 Projects
Condominium
Pint – Phan
 S.vareepattana
Limited Partnership

 2017Present
 2010Present

 Ice Making

Name

4. Mrs.Thitiporn
Sillaparassamee

Position

 Directors
 Nominating and
Remuneration
Committee

Age
(year)

Education / Training
History

66

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

CompanySha
reholding
(%)
-None-

Family
relationshi
p between
Directors
and
Executives
-None-

Working Experience in the past 5 years
Period

Position

Company

Businesstype

 4 Dec
2017Present

 Director
 Nomination and
Remuneration
Committee

 Committee, Venture
Incorporation
Public Company
Limited

 2017Present
 7 Jan
2016Jan 2019

 Managing
director,
 Independent
Director and
Nomination
andRemunerati
on Committee,

 McPower Company
Limited
 Ubis (Asia) Public
Company Limited

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

 2016Present

 President,

 2010Present

 Consultants

 Kiddee-intertrade
(595) Company
Limited
 Tailor Industries
Co., Ltd.

 2010

 Consultants,
 Senior Manage

 Siravat Land
Company Limited
 Krung Thai Bank
Public Company
Limited

 Manufacture and
distribution of
canned lacquer
and rubber can lid
grout. To
domestic and
foreign metal can
manufacturers.
 Import and
Export
 Manufacture of
parts and
accessories for
automotive
 Property
Development
 commercial Bank
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5. Miss Jaruwan
Chaiyoa2/

Position

 Director
 Executive
Committee
 Risk Management
Committee
 Managing Director

Age
(year)

Education / Training
History

56

 2010-2011
Master of Political
Science(Public
Administration and
Law)
Ramkhamhaeng
University
 1982-1987
Bachelor of Laws
Ramkhamhaeng
University
DirectorTraining
Director Accreditation
Program (DAP)
Training Class
155/2018, Thai
Institute of
Directors of Thailand
(IOD)

CompanySha
reholding
(%)
-None-

Family
relationshi
p between
Directors
and
Executives
-None-

Working Experience in the past 5 years
Period

Position

 9 August
2018Present

 Director
 Executive
Committee
 Risk
Management
Committee
 Managing
Director
 Consult the
Chief Executive
Officer

 Venture
Incorporation
Public Company
Limited

 Legal counsel

 Chaiyot Conner
Development
Co., Ltd.

 Managing
Director
Business
Development
 Director and
Counsel

 Chaiyo Group PCL

 10 May
20181 August
2018

 1 June
2017–
May2018
 2016- 31
May2017

2014-2015

Company

 Venture
Incorporation
Public Company
Limited

 Chayo Asset
Management
Co., Ltd.

Businesstype
 Distressed debt
Management and
providing debt
collection service to
institutional clients,
including
investments in
subsidiaries
 Distressed debt
Management and
providing debt
collection service
to institutional
clients, including
investments in
subsidiaries
 Renting and
Property
Development
 Debt collection
services

 Distressed debt
Management

Name

6. Mr.Teerataht
Poshyanonda

Position

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

Education / Training
History

CompanySha
reholding
(%)

 1987, Oklahoma City
University, USA.

0.0001
(As of 29
March 2019)

Age
(year)
57

Family
relationshi
p between
Directors
and
Executives
-None-

Working Experience in the past 5 years
Period
 9August
2017Present

DirectorTraining


DirectorAccreditati
on Program (DAP)
Training Class
31/2015, Thai
Institute of
Directors of
Thailand (IOD)

 2015Present

 Risk Management
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Program for
Corporate Leaders
(RCL) 6/2017,Thai
Institute of
Directors of
Thailand (IOD)

 2007Present
 2000Present
 19902007

Position

Company

 Chairman of the
 Venture
Audit Committee
Incorporation
/ Independent
PublicCompany
Committee
Limited
 Chairman of the
Nomination and
Remuneration
Committee
 RiskManagement
Committee
 Kingsmen CMTI
 Independent
Public Company
Committee and
Limited
Audit Committee
 Chairman of
Risk
Management
Committee/
 Nomination and
Remuneration
Committee and
Corporate
Governance
 Director,
 Trepax Innovation
Financial and
Company Limited
Accounting
 Instructor
 Assumption
University(ABAC)
 Director and
 Repax Construction
Executive
Company Limited
Committee
Accounting and
finance

Businesstype
 Distressed debt
Management and
providing debt
collection service
to institutional
clients, including
investments in
subsidiaries
 Real Estate &
Construction

 Concrete
production for
construction
 Educational
institution
 Sales of special
construction
materials
imported from
abroad.
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7. Mr.Weerapol
Ruetrakun

Position

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

Age
(year)
64

Education / Training
History


1997,
MBAThammasat
University
 1989, M.S.
Information
Systems DePaul
University,
Chicago,
Illinois, USA.
 1978, LL.B.
Thammasat
University
TrainingCourse
 James Rosenfield:
Two Powerful New
1-Day Seminars
 2435 RayJutkins:
DirectMarketingW
orkshop
DirectorTraining


DirectorAccreditati
onProgram 2016,
Thai Institute of
Directors of
Thailand (IOD)

CompanySha
reholding
(%)
- None -

Family
relationshi
p between
Directors
and
Executives
-None-

Working Experience in the past 5 years
Period
 2015 –
Present

 2016Present
 2003 2013

Position
 AuditCommittee/
Independent
Director
 Nomination and
Compensation
Committee
Risk
Management
Committee
 Owner
 Managing
Director

 1997 2003

 Marketing
Manager

 1993 –
1997

 CustomerService
Executive

 1991 1993

 Director

 1990 1991

 Senioraccoun
texecutive

 1989 1990

 CustomerAccoun
texecutive

 1979 1982

 SystemAnalyzer
Lawyer

Company

Businesstype

 Venture
Incorporation
PublicCompany
Limited

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

 RattanaCarcare

 Carwash

 RappCollins
(Thailand)
CompanyLimited

 Consulting firm
to build
relationships with
customers,
database
development and
data analysis
 Printers,
digitalcopyingsyste
msdistributors
 Public relations,
direct marketing
and promotion
consulting firm
 Promotionanddir
ectmarketingdepart
ment
 Public relations,
direct marketing
and promotion
consulting firm
 Energy

 Riso (Thailand)
CompanyLimited
 Integrated
Communication
CompanyLimited
 Fareast
Advertising
CompanyLimited
 Saatchi&SaatchiDir
ectCompany
Limited
 The Federation of
Thai Industries
Public Company
Limited
 PipatInsurance
CompanyLimited

 Insurance

Name

8. Mr. Palakom
Chaikittisilpa2/

Position

 Independent
Director
 Audit Committee
 Risk Management
Committee
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Age
(year)

Education / Training
History

51

 1996-2001, Ph.D. in
Business
Administration
(Marketing) by
Assumption
University
Scholarships
(ABAC),
University of
Westminster,
Sydney
 1993-1994 Master
of Business
Administration
(Management)Univ
ersity of
Wollongong,
Australia
 1996-1991 Bachelor
of Business
Administration
(Marketing) ,
Assumption
University (ABAC)

CompanySha
reholding
(%)
- None -

Family
relationshi
p between
Directors
and
Executives
- None -

Working Experience in the past 5 years
Period
24
October
2018Present

Position

Company

 AuditCommittee/  Venture
IncorporationPublic
Independent
Company Limited
Director
 Risk
Management
Committee
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September Property and
2018 Investment
Present
Management
Consultant
January
Property and
2018 Investment
Present
Management
Consultant Board
of Directors
(Appointed by
the Cabinet on
30 January 2018)
Chairman of the
Risk
Management and
Internal Control
Subcommittee,
Director of the
Corporate
Development
Sub-Committee
March
 University
2017 Advisor
September
(Research and
2018
academic
services)
2017  Course
Present
Instructor
Master's Degree
Program in
Marketing
Communication

 Chiang Mai
University
 Marketing
organization (state
enterprise under the
Ministry of
Interior)

Businesstype
 Distressed debt
Management and
providing debt
collection service
to institutional
clients, including
investments in
subsidiaries
 Educational
institution
 Enterprises under
the Ministry of
Interior



Rajamangala
University of
Technology
Phra Nakhon

 Educational
institution



Rajamangala
University of
Technology
Phra Nakhon

 Educational
institution
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Position

Age
(year)

Education / Training
History

CompanySha
reholding
(%)

Family
relationshi
p between
Directors
and
Executives

Working Experience in the past 5 years
Period
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 2005 present

1/

Position
 Director

Company
 Acme Solution
Company Limited

 March
Vice Chief
2017 - June Executive Officer
2018
(Marketing and
Business
Development)

 Bless Technology
Company Limited

 July 2016  Vice Chief
-February
Executive Officer
2017
(Strategic and
Business
Development
Department)
 March
 Executive
2015 Chairman,
August
Chairman of the
2015
Investment
Committee And
business
development,
Acting Chief
Executive Officer
 1990  Founder and
2012
Managing
Director
 2004  Founder and
2006
Managing
Director

 Sunsweet Public
Company Limited

Businesstype
 Providing service
and consulting for
accounting
 Manufacture, sell,
import, export,
assembly and other
related equipment.
Renewable energy
types of fuel cells
from hydrogen.
 Manufacturer and
exporter of sweet
corn

 Thai Luxe
 Agriculture,
Enterprises Public
industry and
Company Limited /
renewable energy/
Thai Luxe Food
Production and
Products Co., Ltd.
distribution of
ready-to-eat food

 CPP Allianz
Company Ltd

Waste –to-Energy

 Marketing Rectrix
(Marex) Co.,Ltd.

 Communication

Appointed by the Board of Directors No. 2/2018 on February 22, 2018, to replace Mr. Sombat Sunantapongsak who resigned
2/
Appointed by the Board of Directors No. 5/2018 on August 9, 2018, to replace Mr. Teerachai Suriyapong who resigned
3/
Appointed by the Board of Directors No. 6/2018on October 24, 2018, to replace Mrs Pennipa Dabbaransi who resigned

MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS

Overall Performance
In 2018 the Company has total income from loan receivables from purchase receivables from
purchase of dabts and revenue from collection services THB 16.41 million,revenue from collection
services THB 16.13 million and revenue from of non-performing debtsTHB 0.28 million, In 2017
the Company has total revenue of Baht 25.33 million, income from non-performing debts Baht
2.35 million and revenue from collection services THB 22.98 million.
In 2018 the Company recorded the gross profit of Baht 1.23 million and gross margin of
7.50%. The Company booked gross profit from collection service of Baht 3.21 million and from
management of non-performing debt of Baht 1.98 million with gross margin of 19.57% and
12.07%, respectively.
The Company’s Trade and other receuvables THB 2.02 million
The Company’s loan receivables from the purchase of debts decreased by Baht 21.65
million, which decrease from the recognition of interest income of Baht 0.28 million and decreased
from received repayment Baht 3.30 million and provision for bad debts and impairment reserve of
Baht 18.63 million.
The Company has long-term investments, which is fixed deposit at bank amount Baht 15.98
million, bearing interest at the rate of 1.20 per annum, and the Company will use as collateral for
the payment of duty with the Revenue Department.
The Company's investment in Associate increased by Baht 1.67 million resulting from the
investment in Anypay Company Limited.
The Company's current assets amounted to Baht 4.88 million, compared with Baht 12.94
million in the previous year, a decrease of Baht 8.06 million. The Company had cash in hand
increased Baht 1.48 million due to receive money from the Studentloan, Outstanding balance from
the previous year
The Company's selling and administration expenses in 2018 amounted to Baht 18.62
million, a decrease from Baht 27.99 million in the year 2017 or 33.48%. in mainly attributable to
the non-performing assets management business and the debt collection business.
The company's operating profit was Baht 1.23 million, a profit margin of 7.50%
The Company has set aside provision for loss from the management of one non-performing
loans portfolios, provision for impairment of loan receivable from purchase of non-performing
debts of Baht 18.63 million
The company net loss of Baht 39.88 million in 2018.
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Finance Status
Asset
1.

Current assets
The Company's current assets the amount of Baht 4.88 million, compared in the
previous year the amount of 12.94 million, decrease the amount of Baht 8.06 million. The
Company's cash on hand decreased Baht 1.48 million due to receive money from the Studentloan,
Outstanding balance from the previous year and other operations.
2.

Receivables from related companies
the amount of Baht 2.02 million from debt collection service.

3.

Loan receivables from purchase of non-performing loans
A decrease the amount of Baht 21.65 million from the year 2017 due to the
provisioning of bad debt and provision for impairment during the year.
4.

Quality of Assets
The Company has provision for loan loss receivable from purchase of non-performing
debts the amount of Baht 18.63 million
Liquidity
1.
Cash Flows In 2018, cash flow the amount of to Baht 1.48 million and the amount of
(12.49) million in FY2017, resulting in cash and cash equivalents the amount of Baht 2.16
million in FY2017 the amount of Baht 0.67 million. Major items that occur during the year
include: Recognition income from collection service the amount of Baht 16.14 million, The
Company has provision for loan loss receivable from purchase of non-performing debts and
impairment the amount of Baht 18.63 million, and investment in subsidiaries the amount of Baht
0.20 million
2.
The liquidity ratio Comparison between 2016 and 2018 is 5.72, 0.31, and 0.10
respectively, Quick ratio 3.16, 0.31 and 0.10, the cash flow ratio is (2.68), (0.85) and (0.16),
respectively.
Capital Expenditures
In the year 2018, the invested in associates increased of Baht 0.20 million.

Significant changes in accounting policies.
The company changed the type of business from manufacturing and sales of electronic
integrate circuit components to non-performing assets management and debt collection services.
The Company's accounting policy also adapt in accordance with the non-performing assets
management and debt collection services, as follows:
1.

Loan receivables from purchase of non-performing debts
The Group purchase loan receivables of non-performing debts from financial
institutions and credit facility companies at discounted values from bidding for debts management
and collection. It is expected to be collected for 4-5 years from the purchase date. However, the
Group has no rights to claim the repayment from the seller when the debts cannot be collected.
Loan receivables from purchase of non-performing debts are classified as non-current
assets unless the management has expressed the intention of holding the loans for less than 12
months from the statement of financial position date or has intention to sell the loans for working
capital, these loans would be presented under current asset instead.
Loan receivables from purchase of non-performing debts are presented at their
acquisition cost less amortised costs and allowance for impairment (if any).
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The Group recognised loss on impairment of loan receivables from purchase of nonperforming debts when it anticipates discounted cash flows to the present values of receivables are
lower than carrying value.
The future cash flows from loan receivables from purchase of non-performing debts
are estimated based on the historical records of debts collection which it is expected to be collected
for 4-5 years from the purchase date.
2.

Revenue recognition
a)
Income from loan receivable from purchase of non-performing debts
Income from loan receivable from purchase of non-performing debts consists of
interest income from loan receivable from purchase of non-performing debts and income from cash
collection exceed cash inflows from the fully amortized loan receivable.
Interest income from loan receivable from purchase of non-performing debts by
using effective interest rates (expected return on debts collection) multiplied with outstanding loan
receivable or using actual cash collection which is lower. If the cash collection exceeds expected
interest income, it would be amortized from loan receivable from purchase of non-performing debt
in each period.
b)
Income from collection services
The Group recognises revenue from collection service when services are
rendered to customers based on the agreed rates.
c)
Other incomes
Dividend income is recognised when the right to receive payment is established.
Other incomes are recognised on accrual basis
3.

Critical accounting estimates and judgements
Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical
experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable
under the circumstances.
The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting
accounting estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and
assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of
assets and liabilities within the next financial year are outlined below.
(a) Allowance for impairment of loan receivables from purchase of non-performing debts
The Group assesses allowance for impairment of loan receivables from purchase of
non-performing debts when net realisable value falls below the book value. The management uses
judgment to estimate impairment losses, taking into consideration expected cash collection and length
of collection period. However, the use of different estimates and assumptions could affect the amounts
of the allowance for impairment. Therefore, allowance for impairment may be adjusted in the future.
(b) Recognition of interest income from loan receivables from purchase of nonperforming non-performing debts
Recognition of interest income from investments in non-performing assets via
interest when paid b y receivable is calculated based on effective interest method from cash flow
expected to be paid from acquired receivable multiplied with value of outstanding receivable
according to outstanding cost.
(c) Estimated cash inflow from investment in loan receivables from purchase of
non-performing debts
The Group estimates future cash collection from loan receivables from purchase of
non-performing debts based on quality, type, aging of receivables and historical information of debt
collection. The total estimated future cash collection shall not exceed anticipated initial cash inflows which
management had expected in bidding.
(d) Allowance for doubtful debts
The Group considers an allowance for doubtful accounts to reflect impairment
of trade receivables relating to estimated losses resulting from the inability of customers to make
required payments. The allowance for doubtful accounts is significantly impacted by the Group
assessment of future cash inflows, such assessment being based on consideration of historical
collection experience, known and identified instances of default and consideration of market trends.
Venture Incorporation Public Company Limited
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(e)

Useful lives of leasehold improvement and equipment
Management determines the estimated useful lives and residual values for the
Group’s premises, and equipment. Management will revise the depreciation charge where useful
lives and residual values are different than previously estimated, or it will write off or write down
technically obsolete or assets that have been sold or abandoned.
(f)

Employee benefit obligations
Employee benefits obligations are determined by independent actuary. The
amount recognised in the Statement of Financial Position is determined on an estimation basis
utilising various assumptions. The assumptions used in determining the cost for employee benefits
includes the rate of salary inflation and employee turnover. Any change in these assumptions will
impact the cost recorded for employee benefits. On an annual basis the Company determines the
appropriate assumptions, which represents the provision expected to be required to settle the
employee benefits.

Performance and Profitability
1.
Revenue from collection services and interest income from loan receivables from
the purchase of debt
The Company recognized income from loan receivables from the purchase of nonperforming loans of Baht 0.28 million, an decrease in 2017 of Baht 2.07 million main reasons
The Company adjusted the recognition of interest income and loan receivables from the purchase
of non-performing loans decreased from the previous year.
The Company's revenue from debt collection services was Baht 16.14 million,
a decrease of Baht 6.84 million from the previous year.
2.

Others income
The Company recognizes other income in the year 2018 of Baht 2.40 million, a
increase by Baht 1.78 million from the year 2017, the Company recognizes revenue, improving
liabilities from litigation liabilities.
3.

Cost of sale and service, Selling and Administrative expenses
Cost of sale and service
Cost of sale and service in 2018 is Baht 15.18 million, representing 92.50% of total
revenue. decreased by Baht 6.21 million because from the year 2018 the Company has not policy
to prosecute non-performing loans and decreased debt collection services form the previous year,
resulting decreased personnel and other expenses .
Administrative expenses
In 2018 the Company have administrative expenses amount Baht 18.62 million,
compare with 2017 amount Baht 27.99 million, decrease in total amount Baht 9.37 million. due to
the company has a policy to control expenses more effectively.
4.

Loss
The Company's total gross loss amount Baht 39.88 million, compare with 2017 has
operating losses amount Baht of 60.57 million, due to the allowance for from loan receivables
from purchase of non-performing non-performing debts debts amount Baht 18.63 million.
5.

Return on shareholders' equity.

The Company have no dividend paid during the year 2018, due to has net loss of
39.88 Million Baht.
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The Factors affecting results of operations in future.
In the year 2018, the country's economic growth gradually as a result, loans expanded at a
slower pace and the quality of loans continued to decline, the ratio of gross non-performing loans
(Non-Performing Loan : NPL) amout of Baht 443 billion, the increase from the year 2017 Baht 14
billion and expected increased to continue to grow until 2019. The Company has more choices in
accessing diversified non-performing loans and selecting debtors in line with its policies and objectives.

Property management capabilities
(1) The quality of the debtor Debt aging analysis Provisioning and adequacy of
allowance for doubtful accounts
In 2018, the Company had trade accounts receivable the amount of Baht 2.12 million,
which is debt arising from the debt collection service contain with third parties receivables amount
of Baht 1.83 million which are not yet due, and overdue more than 365 days amount of Baht 0.30
have Allowance for doubtful accounts amount of Baht 0.10 million
(2)

Inventories and deterioration or outdated
- none –

(3)

Investments, Goodwill and Impairment
The Company has invested in non-performing assets. Estimated cash flow from future
payments at the end of 2018 the amount of Baht 1.95 million, amount before reserve of preprovision value the amount of Baht 80.83 million and provisions for bad debt and impairment
allowance the amount of Baht 78.87 million.

Liquidity and capital
(1) Sources and uses of funds. Appropriateness of capital structure
As of 31 December 2018, the financial structure of the financial statements. The
liabilities comprised of Baht 52.01 million and shareholders' equity the amount of Baht (10.05)
million, The debt to equity ratio is (5.18) times. The source Source of debt financing is trade
creditors and other creditors. Accounted for 9.17%, short-term borrowing from a related party for
59.02%, litigation liabilities 27.18% Other current liabilities the amount of 0.98%, iabilities under
finance lease agreements the amount of 3.19%, employee benefit obligations the amount of 0.46%
(2)

Capital expenditure
During the year 2018, the Company invested in associate the amount of Baht 0.20 million

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

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders and Board of Directors of Venture Incorporation Public Company Limited
Opinion
I have audited the consolidated financial statements of Venture Incorporation Public
Company Limited and its subsidiaries (the “Group”) and the separate financial statements of
Venture Incorporation Public Company Limited (the “Company”) which comprise the
consolidated and separate statements of financial position as of December 31, 2018, and the
related consolidated and separate statements of changes in equity, income, comprehensive
income, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a
summary of significant accounting policies.
In my opinion, the accompanying consolidated and separate financial statements present
fairly, in all material respects, the financial position of Venture Incorporation Public Company
Limited and its subsidiaries and of Venture Incorporation Public Company Limited as of
December 31, 2018, and financial performance and cash flows for the year then ended in
accordance with Thai Financial Reporting Standards (“TFRSs”).
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing (“TSAs”). My
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for
the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements section of my report. I am
independent of the Company in accordance with the Federation of Accounting Professions’s
Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical requirements that are
relevant to my audit of the consolidated and separate financial statements, and I have fulfilled
my other ethical responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit
evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
Material Uncertainty Related to Going Concern
I draw attention to Note 2 to the financial statements which explained about the Group’s
and the Company’s financial position, as of December 31, 2018, indicates that the Group and the
Company have significant deficits, current liabilities exceed current assets and consecutive
losses. These factors, along with other matters as set in the Note may cast significant doubt on
the Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern. However, the
management believes that the preparation of the financial statements on going concern basis is
justified. This is due to the fact that the Group and the Company have plans as mentioned in
Note 2 to the financial statements. My opinion is not modified in respect of this matter.
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Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most
significance in my audit of the consolidated and separate financial statements of the current year.
These matters were addressed in the context of my audit of the consolidated and separate
financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a
separate opinion on these matters. In addition to the matter described in the Material Uncertainty
Related to Going Concern section, I have determined the matters described below to be the key
audit matters to be communicated in my report.
Key Audit Matters included Audit Procedures are as follows:
Impairment of loan receivables from the purchase of non-performing debts
(the consolidated and separate financial statements)
As describe in Note 5.4 and 13 to the financial statements, the Company and its subsidiary’s
loan receivables from the purchase of non-performing debts which are stated at purchase cost less
amortised costs and allowance for impairment (if any) are significant amount. The management
exercise judgement in determining the impairment loss due to the recoverable amount of the loan
receivables from the purchase of non-performing debts is determined on estimated period of debt
collection and estimated future cash collection that the Company expects to derive from such debt
which related to the projection of an appropriate discount rate and other key assumptions.
Therefore, I have identified that considering the impairment loss of loan receivables from the
purchase of non-performing debt is the significant matter that requires special attention in the audit.
My audit procedure on such matter
I verified the impairment of loan receivables from the purchase of non-performing debts by
consider and assess the reasonable and supportable assumptions and approaches in preparation of
the estimated period of debt collection, estimated future cash collection which the group expected
to derive from such debt. Including assess the Group’s reasonable discount rate which used for
calculation of the recoverable amount of each port and considered the adequacy of the information
disclosure related to impairment of loan receivables from the purchase of non-performing debts.
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Other Matter
The consolidated financial statements of Venture Incorporation Company Limited and its
subsidiaries and the separate financial statements of Venture Incorporation Company Limited for
the year ended December 31, 2017, presented herein as comparative information, were audited
by another auditor, whose report thereon dated February 22, 2018 expressed an unmodified
opinion on those statements and there was an Material Uncertainty Related to Going Concern.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprise the
information included in the annual report of the Group, but does not include the financial
statements and my auditor’s report thereon, which is expected to be made available to me after
the date of this auditor’s report.
My opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other
information and I do not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the consolidated and separate financial statements, my
responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial
statements or my knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially
misstated.
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am
required to communicate the matter to those charged with governance and the management of
the Group.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated
and Separate Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and
separate financial statements in accordance with TFRSs, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of consolidated and separate
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for
assessing the Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as
applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting
unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s and the Company’s
financial reporting process.
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate
financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or
error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high
level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with TSAs will
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated
and separate financial statements.
As part of an audit in accordance with TSAs, I exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. I also:

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

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

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

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

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

Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the
entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated
financial statements. I am responsible for the direction, supervision and performance of the
group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that I identify during my audit.
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I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant
ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships
and other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where
applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters
that were of most significance in the audit of the consolidated and separate financial statements
of the current year and are therefore the key audit matters. I describe these matters in my
auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my
report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh
the public interest benefits of such communication.

(Jarunee Nuammae)
Certified Public Accountant
Registration No. 5596

A.M.T. & ASSOCIATES
Bangkok, Thailand
February 27, 2019
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Venture Incorporation Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of Financial Position
As a December 31, 2018
Asse ts
Baht
Consolidated financial statements
As at December, 31
Notes

2018

Separate financial statements
As at December, 31

2017

2018

2017

(Restated)

(Restated)

Current assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables - net

10

2,155,017

674,709

1,563,678

413,375

12 and 26

2,723,452

12,262,701

4,471,631

9,986,921

4,878,469

12,937,410

6,035,309

10,400,296

11 and 23

15,979,576

15,404,882

15,979,576

15,404,882

13

1,954,689

23,602,440

1,269,306

19,010,093

50,500

60,500

50,500

60,500

1,667,689

1,600,000

Total current assets
Non-current assets
Restricted deposits at financial institutions
Loan receivables from purchase
of non-performing debts - net
Investments held as available for sale

6 and 14

Investments in associates - net

15

Investments in subsidiaries - net

15

-

-

-

-

26,341,433

16,629,544
421,157

Leasehold improvements and equipment - net

16

8,816,916

10,867,628

469,856

Intangible assets - net

17

7,744,258

8,152,268

2,701,486

29,995

866,993

1,149,068

30,000

357,296

37,080,621

60,836,786

46,842,157

51,913,467

41,959,090

73,774,196

52,877,466

62,313,763

Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.
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Venture Incorporation Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of Financial Position (Cont’d)
As a December 31, 2018
Liabilities and equity

Baht
Consolidated financial statements

Separate financial statements

As at December, 31
Notes

2018

As at December, 31

2017

2018

2017

(Restated)

(Restated)

Current liabilities
Short-term borrowing

18

Trade and other payables

-

4,532,945

-

-

19 and 26

4,769,890

8,296,945

20,619,739

10,631,113

Short-term borrowings from related parties

20

30,693,501

12,351,000

23,128,445

5,621,000

Current portion of finance lease liabilities

21

508,478

480,736

-

15,998,421

-

Provision for litigation liabilities

11 and 23

Litigation liabities

11 and 23

Total current liabilities

14,137,149

-

50,109,018

41,660,047

15,998,421

14,137,149
57,885,333

32,250,534

Non-current liabilities
Finance lease liabilities - net

21

1,656,928

2,165,407

Employee benefit obligations

22

239,672

110,217

142,369

72,101

1,896,600

2,275,624

142,369

72,101

52,005,618

43,935,671

58,027,702

32,322,635

187,698,636

187,698,636

187,698,636

187,698,636

Total non-current liabilities
Total liabilities

-

-

Equity
Share capital
Authorised share capital
670,352,273 ordinary shares of Baht 0.28 each
Issued and paid-up share capital
622,452,273 ordinary shares of Baht 0.28 each
Deficits
Other components of equity
Equity attributable to owners of the company
Non-controlling interests
Total equity (capital deficiency)
Total liabilities and equity

174,286,636

174,286,636

174,286,636

174,286,636

(184,293,991)

(144,418,938)

(179,397,372)

(144,266,008)

(39,500)

(29,500)

(39,500)

(29,500)

(10,046,855)
327

29,838,198

(5,150,236)

327

29,991,128

-

-

(10,046,528)

29,838,525

(5,150,236)

29,991,128

41,959,090

73,774,196

52,877,466

62,313,763

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.
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(144,418,938)

(60,566,679)

921,306

-

(84,773,565)

(184,293,991)

(39,875,053)

(144,418,938)

(6,062,165)

(138,356,773)

Deficits

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

174,286,636

-

Total comprehensive income (loss) for the year

Ending balance as at December 31, 2017

-

from acquisition of investment in subsidiary

Transferred to retained earnings (deficit)

-

174,286,636

Changed in non-controlling interests

Balances as at January 1, 2017

-

174,286,636

-

174,286,636

share capital

174,286,636

27

4

Notes

fully paid - up

Issued and

Ending balance as at December 31, 2018

Total comprehensive income (loss) for the year

Balances as at January 1, 2018 - as restated

Cumulative effect from adjustment in prior year

Balances as at January 1, 2018

For the year ended December 31, 2018

Consolidated financial statements

Statement of Changes in Equity

Venture Incorporation Public Company Limited and its subsidiaries

Baht

(29,500)

(12,500)

-

-

(17,000)

(39,500)

(10,000)

(29,500)

-

(29,500)

investments

available-for-sale

-

921,306

(921,306)

-

-

-

-

-

-

-

benefit obligations

post-employment

Change in value of Remeasurements of

Other comprehensive income (loss)

Other components of equity

Attributable to owners of the company

(29,500)

908,806

(921,306)

-

(17,000)

(39,500)

(10,000)

(29,500)

-

(29,500)

Total

29,838,198

(59,657,873)

-

-

89,496,071

(10,046,855)

(39,885,053)

29,838,198

(6,062,165)

35,900,363

of the Company

Equity

Total Shareholders'
interests

327

(16)

-

278

65

327

-

327

-

327

Non-controlling

29,838,525

(59,657,889)

-

278

89,496,136

(10,046,528)

(39,885,053)

29,838,525

(6,062,165)

35,900,690

Equity

Total
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-

Total comprehensive income (loss) for the year

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

174,286,636

-

Transferred to retained earnings (deficit)

174,286,636

-

174,286,636

-

174,286,636

Balances as at January 1, 2017

Ending balance as at December 31, 2017

Deficits

(144,266,008)

(64,704,709)

921,306

(80,482,605)

(179,397,372)

(35,131,364)

(144,266,008)

(6,062,165)

(138,203,843)

(29,500)

(12,500)

-

(17,000)

(39,500)

(10,000)

(29,500)

-

(29,500)

investments

available-for-sale

share capital

Change in value of

Issued and

174,286,636

4

Notes

Other components of equity

Baht

-

921,306

(921,306)

-

-

-

-

-

-

benefit obligations

post-employment

Remeasurements of

Other comprehensive income (loss)
fully paid - up

Ending balance as at December 31, 2018

Total comprehensive income (loss) for the year

Balances as at January 1, 2018 - as restated

Cumulative effect from adjustment in prior year

Balances as at January 1, 2018

For the year ended December 31, 2018

Separate financial statements

Statement of Changes in Equity

Venture Incorporation Public Company Limited and its subsidiaries

(29,500)

908,806

(921,306)

(17,000)

(39,500)

(10,000)

(29,500)

-

(29,500)

Total

29,991,128

(63,795,903)

-

93,787,031

(5,150,236)

(35,141,364)

29,991,128

(6,062,165)

36,053,293

Equity

Total

Venture Incorporation Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of Income
As a December 31, 2018
Baht

Notes

Consolidated financial statements

Separate financial statements

For the year ended December 31,

For the year ended December 31,

2018

2017

2018

2017

(Restated)

(Restated)

Revenues
Income from loan receivables from purchase of
non-performing debts
Income from collection services
Total revenue

279,032

2,353,587

86,478

1,616,507

16,135,188

22,975,838

16,135,188

13,098,132

16,414,220

25,329,425

16,221,666

14,714,639

Cost of collection from loan receivables from purchase of
non-performing debts
Cost of collection services
Total cost
Gross profit (loss)

(2,260,278)

(5,196,892)

(1,345,711)

(2,904,343)

(12,922,977)

(16,196,097)

(11,991,638)

(10,571,884)

(15,183,255)

(21,392,989)

(13,337,349)

(13,476,227)

1,230,965

3,936,436

2,884,317

1,238,412

Other income

-

Adjustment for litigation liabilities

23

Others
Total other incomes

1,861,272

-

1,861,272

-

533,908

612,286

483,178

604,216

2,395,180

612,286

2,344,450

604,216

Expenses
Administrative expenses

(18,615,027)

(27,987,133)

(11,794,842)

(18,405,715)

(18,631,619)

(27,114,751)

(15,541,115)

(25,052,156)

(10,288,111)

(13,370,456)

Allowance for impairment in loan receivable from
purchase of non-peforming debts

13

Allowance for impairment in value of
investments in subsidiaries
Written-off intangible asset

15
17

Written-off withholding income tax

(2,064,577)

Cost of litigation claim

-

Finance costs
Total Expenses
Share of profit (loss) of associate

15

Profit (loss) before income tax expenses
Income tax expense

(3,656,845)
(6,062,165)

(1,992,090)
-

(1,168,664)

(194,576)

(743,973)

(43,368,887)

(65,015,470)

(40,360,131)

(132,311)
(39,875,053)

24

Profit(loss) for the year

(2,889,000)

-

(60,466,748)
(99,947)

(35,131,364)
-

(3,656,845)
(6,062,165)
(66,547,337)
(64,704,709)
-

(39,875,053)

(60,566,695)

(35,131,364)

(64,704,709)

(39,875,053)

(60,566,679)

(35,131,364)

(64,704,709)

Profit(loss) for the year attributable to:
Owners of the company
Non-controlling interests

-

(16)

-

-

(39,875,053)

(60,566,695)

(35,131,364)

(64,704,709)

(0.064)

(0.097)

(0.056)

(0.104)

Profit(loss) per share (Baht)
Basic earning (loss) per share
The weighted average number of
ordinary shares (Shares)

622,452,273

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.
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622,452,273

622,452,273

622,452,273

Venture Incorporation Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of Comprehensive Income
As a December 31, 2018
Baht

Notes

Consolidated financial statements

Separate financial statements

For the year ended December 31,

For the year ended December 31,

2018

2017

2018

2017

(Restated)
Profit(loss) for the year

(Restated)

(39,875,053)

(60,566,695)

(35,131,364)

(64,704,709)

(10,000)

(12,500)

(10,000)

(12,500)

Other comprehensive income (loss) :
Item that will be reclassified subsequently to profit or loss :
Change in value of available-for-sale investments

14

Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss :
-

921,306

-

921,306

Other comprehensive income (loss) for the year

Remeasurements of post-employment benefit obligations

(10,000)

908,806

(10,000)

908,806

Total comprehensive income (loss) for the year

(39,885,053)

(59,657,889)

(35,141,364)

(63,795,903)

(39,885,053)

(59,657,873)

(35,141,364)

(63,795,903)

Total comprehensive income (loss) attributable to:
Owners of the company
Non-controlling interests

(39,885,053)

(16)
(59,657,889)

-

-

(35,141,364)

(63,795,903)

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.
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Venture Incorporation Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of Cash flows
As a December 31, 2018
Baht

Notes

Consolidated financial statements

Separate financial statements

For the year ended December 31,

For the year ended December 31,

2018

2017

2018

2017

(Restated)

(Restated)

Cash flows from operating activities
Profit(loss) for the year before income tax

(39,875,053)

(60,466,748)

(279,032)

(35,131,364)

(64,704,709)

(1,616,507)

Adjustments to reconcile net income to net cash
provided by (used in) operating activities:
Interest income from loan receivables
(2,353,587)

(86,478)

Depreciation

from purchase of non-performing debts

2,110,920

1,500,116

129,385

86,216

Amortisation

264,050

343,729

73,509

1,865

250,222

-

-

Allowance for doubtful accounts

-

Addition (reversal) of allowance for interest
receivable from loan receivables
from purchase of non-performing debts

-

(1,934,034)

-

(2,040,750)

Allowance for impairment in loan receivable from
purchase of non-peforming debts

13

18,631,619

29,048,785

15,541,115

27,092,905

10,288,111

13,370,456

Allowance for impairment in value of
investments in subsidiaries
Share of (profit) loss of associate

15

-

-

132,311

-

-

Written-off asset

3,017,400

-

-

Written-off withholding income tax

2,064,577

-

Provision for employee benefit obligations
Finance costs

129,455
1,168,664
(12,635,089)

374,790
194,576
(33,042,151)

1,992,090
70,268
743,973

336,674
-

(6,379,391)

(27,473,850)
(1,589,397)

Operating assets (increase) decrease
Trade and other receivables

7,474,672

259,404

3,523,200

3,295,164

2,677,638

2,286,150

Loan receivables from purchase of
non-performing debts
Restricted deposits at financial institutions
Other non-current assets

963,175

(574,694)

(1,196,582)

(574,694)

(1,196,582)

282,075

4,739,412

327,296

4,748,412

Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables

(3,527,055)

164,703

9,988,626

5,563,778

Litigation liabities

(1,861,272)

6,062,165

(1,861,272)

6,062,165

(7,546,199)

(20,335,411)

7,309,915

(12,922,299)

Net cash flows provided by
(used in) operating activities

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.
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Venture Incorporation Public Company Limited and its subsidiaries
Statement of Cash flows (Cont’d)
As a December 31, 2018
Baht

Notes

Consolidated financial statements

Separate financial statements

For the year ended December 31,

For the year ended December 31,

2018

2017

2018

2017

(Restated)

(Restated)

Cash flows from Investing activities
Cash paid for acquisition of associated

(200,000)

(1,600,000)

-

-

Cash paid for acquisition of subsidiaries
,net of cash acquired

-

Cash paid for purchase of equipment
Cash paid for purchase of intangible assets
Net cash flows provided by (used in) investing activities

(4,052,207)

(20,000,000)

(188,608)

(688,806)

(178,084)

(301,093)

-

(2,745,040)

(1,496,783)

(2,745,000)

(31,860)

(3,133,648)

(7,837,796)

(22,923,084)

(332,953)

Cash Flows from Financing Activities
Proceeds from short-term borrowing
Proceeds from short-term borrowing from a related pa

20

Payments on short-term borrowing from a related party 20
Finance lease principal payments
Cash paid for finance cost
Net cash flows (provided by) used in financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Cash and cash equivalents at the end of the year

10

(4,532,945)

4,532,945

35,413,086

18,073,000

32,124,449

-

10,983,000

-

(17,070,585)

(5,722,000)

(14,617,004)

(5,362,000)

(480,737)

(1,001,369)

(1,168,664)

(194,576)

-

-

(743,973)

-

12,160,155

15,688,000

16,763,472

5,621,000

1,480,308

(12,485,207)

1,150,303

(7,634,252)

674,709

13,159,916

413,375

8,047,627

2,155,017

674,709

1,563,678

413,375

Non-cash transaction
Change in revaluation in available-for-sale investments
Payables arising from purchase of equipment

(10,000)

(12,500)

(10,000)

(12,500)

-

160,500

-

-

The accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.
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Venture Incorporation Public Company Limited
Notes to the Consolidated and Separate Financial Statements
For the year ended 31 December 2018

1

General information
Venture Incorporation Public Company Limited “the Company” is a company registered in
Thailand and listed in the Stock Exchange of Thailand in 1996. The registered address of the
Company is 544 Soi Ratchadapisek 26, Ratchadapisek Rd., Samsen Nok Sub-District, Huay
Kwang District, Bangkok, Thailand.
The Company changed its business from engaged in business of assembling and testing of
integrated circuits for export to engage in the investment in the businesses of non-performing
debt management and debt collection services according to resolution of the Extraordinary
General Meeting of the Shareholders No. 2/2015 held on October 28, 2015.
The Company has been classified by the Stock Exchange of Thailand into the NonPerforming Group. According to the Stock Exchange of Thailand’s regulation, there are 2
periods of rehabilitation for listed companies which are subject to possible delisting i.e (1)
Period for rectifying the cause(s) of delisting and (2) Period for the repossession of the
required qualifications for trading resumption. Then, on May 24, 2018, the Stock Exchange
of Thailand has announced that the Company is in the group of companies which have
already rectified the cause(s) of delisting and turning to the period for the repossession of
qualifications in order to resume trading (Resume stage). The Stock Exchange of Thailand
grants period for the Company until March 31, 2020 to complete the process.
For reporting purposes, the Company and its subsidiaries are referred to as the Group.

2

Financial position and significant doubt about the ability to continue as a going concern
As of 31 December 2018 and 2017, part of the financial position of the Group and the
Company are as follows:
Million Baht
Risk effected to
the going concern
(1)

Profit (loss) for the

The Group
2018

2017

The Group

The Company

The Company

As of 31 December

As of 31 December

2018

2018

2018

(29.82) (4.96) (25.21)

2017

2017

2017

(3.63)

st

1 Quarter
(2)

Profit (loss) for the

(4.09) (12.74)

(4.04)

(8.89)

(3.18) (4.70)

(3.23)

(5.00)

(2.79) (38.17)

(2.65)

(47.18)

nd

2 Quarter
(3) Profit (loss) for the 3rd
Quarter
(4) Profit (loss) for the 4rd
Quarter
(5) Deficit

(184.29)

(144.42)

(179.40)

(144.27)

45.23

28.72

51.85

21.85

(10.05)

29.84

(5.15)

29.99

(6) Current liabilities
exceed current assets
(7) Equity attributable to
owners of the Company
(Capital deficiency)

Page 242

2018 Annual Report

2

Financial position and significant doubt about the ability to continue as a going
concern (Cont’d)

These factors may cause the significant doubt on going concern of the Group and the
Company. However, the Management believes that the preparation of the financial statements on
going concern basis is justified. This is due to the fact that the Group and the Company have received
cash from short-term borrowing from related party to used in its operation and increased of the
subsidiary’s share capital during the first quarter of the year 2018 (Note 15 and 20). Management has
prepared a forecast of cash inflows from its operations and share capital injection to illustrate the
Group’s ability to continue as a going concern as follow
a)
Changing in operation of businesses of non-performing debt management, debt
auction and debt collection services by investing in debt collection software which has
been developed for the Group
b)
Investing in the Company which support the Group’s business via technology, internet
and electronics
c)
Requesting the additional working capital from shareholder and short-term borrowing
from directors to enhance its liquidity
d)
Cost reduction in both employee and management expense
Accordingly, these financial statements have been prepared on a going-concern basis.
3

Basis of financial statements preparation
3.1 Basis for preparation of interim financial information
These financial statements have been prepared in accordance with financial reporting
standards and guidelines promulgated by the Federation of Accounting profession.
These financial statements have been prepared on a historical cost basis except where
otherwise disclosed in the accounting policies.
An English language version of the financial statements has been prepared from the statutory
financial statements that were issued in Thai language. In case of conflict of difference in
understanding, the financial statements in Thai language shall prevail.

3.2

Adoption of new financial reporting standards
3.2.1 Financial reporting standards which are effective for the current year
During the year, Company adopted a number of revised and new accounting standards and
financial reporting standards including their interpretations, issued by the Federation of
Accounting Professions, which are effective for financial statements year beginning on or
after January 1, 2018. Adoption of the above financial reporting standards in the current
period do not have material effect on the financial statements
3.2.2 Financial reporting standards which are not effective for the current year
During the year, the Federation of Accounting Professions has issued the revised and new
accounting standard, financial reporting standards, accounting standard interpretations and
financial reporting standard interpretations, which are effective for financial statements
period beginning on or after January 1 in the year indicated as follows:
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3

Basis of financial statements preparation (Cont’d)
Year effective
Accounting Standard
TAS 1
Presentation of Financial Statements (revised 2018)
TAS 2
Inventories (revised 2018)
TAS 7
Statement of Cash Flows (revised 2018)
TAS 8
Accounting Policies, Changes in Accounting
Estimates and Errors (revised 2018)
TAS 10 Events after the Reporting Period (revised 2018)
TAS 12 Income Taxes (revised 2018)
TAS 16 Property, Plant and Equipment (revised 2018)
TAS 17 Leases (revised 2018)
TAS 19 Employee Benefits (revised 2018)
TAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of
Government Assistance (revised 2018)
TAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
(revised 2018)
TAS 23 Borrowing Costs (revised 2018)
TAS 24 Related Party Disclosures (revised 2018)
TAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
(revised 2018)
TAS 27 Separate Financial Statements (revised 2018)
TAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures
(revised 2018)
TAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
(revised 2018)
TAS 32 Financial Instruments: Presentation
TAS 33 Earnings per Share (revised 2018)
TAS 34 Interim Financial Reporting (revised 2018)
TAS 36 Impairment of Assets (revised 2018)
TAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
(revised 2018)
TAS 38 Intangible Assets (revised 2018)
TAS 40 Investment Property (revised 2018)
TAS 41 Agriculture (revised 2018)
Financial Reporting Standard
TFRS 1 First - time Adoption of Thai Financial Reporting
Standards
TFRS 2 Share - based Payment (revised 2018)
TFRS 3 Business Combinations (revised 2018)
TFRS 5 Non - current Assets Held for Sale and Discontinued
Operations (revised 2018)
TFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
(revised 2018)
TFRS 7 Financial Instruments : Disclosures
TFRS 8 Operating Segments (revised 2018)
TFRS 9 Financial Instruments
TFRS 10 Consolidated Financial Statements (revised 2018)
TFRS 11 Joint Arrangements (revised 2018)
TFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities (revised 2018)
TFRS 13 Fair Value Measurement (revised 2018)
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
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2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2019
2020
2019
2019
2019
2019
2019

3

Basis of financial statements preparation (Cont’d)
Year effective
Accounting Standard Interpretations
TSIC 10
Government Assistance - No Specific Relation to
Operating Activities (revised 2018)
TSIC 15
Operating Leases - Incentives (revised 2018)
TSIC 25
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity
or its Shareholders (revised 2018)
TSIC 27
Evaluating the Substance of Transactions Involving
the Legal Form of a Lease (revised 2018)
TSIC 29
Service Concession Arrangements: Disclosures
(revised 2018)
TSIC 32
Intangible Assets - Web Site Costs (revised 2018)
Financial Reporting Standard Interpretations
TFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration
and Similar Liabilities (revised 2018)
TFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease
(revised 2018)
TFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning,
Restoration and Environmental Rehabilitation Funds
(revised 2018)
TFRIC 7
Applying the Restatement Approach under TAS 29
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
(revised 2018)
TFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment
(revised 2018)
TFRIC 12 Service Concession Arrangements (revised 2018)
TFRIC 14 TAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset,
Minimum Funding Requirements and their Interaction
(revised 2018)
TFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
TFRIC 17 Distributions of Non - Cash Assets to Owners (revised 2018)
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
TFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
(revised 2018)
TFRIC 21 Levies (revised 2018)

2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019

2019

2019
2019
2019
2019
2020
2019
2020
2019
2019

The management of the Company has assessed TAS, TFRS, TSIC and TFRIC which are effective
for financial statements year beginning on or after January 1, 2019 that TAS 1, TAS 7, TAS 8,
TAS 10, TAS 12, TAS 16, TAS 17, TAS 19, TAS 24, TAS 27, TAS 28, TAS33, TAS 34, TAS 36,
TAS 37, TAS38 and TFRS 8, TFRS 10, TFRS13 and TFRS 15 will not have material impact on the
financial statements when it is applied. For the other TAS, TFRS, TSIC and TFRIC are not relevant
to the Company’s business, therefore they do not have impact on the financial statement when they
are applied.
And the management of the Company is currently evaluating the impact of TAS, TFRS and TFRIC
which are effective for financial statements year beginning on or after January 1, 2020 to the
financial statements when they are adopted.
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3

Basis of financial statements preparation (Cont’d)
3.3 Basis of consolidation
3.3.1 These consolidated financial statements include the financial statements of Abico
Holdings Public Company Limited and its subsidiaries (“the Group” and “the
Company and its subsidiaries”) and have been prepared on the same basis as that
applied for the consolidated financial statements for the year ended December 31,
2017.
3.3.2 Material balances and transactions between the Company and its subsidiaries have
been eliminated from the consolidated financial statements.
3.3.3 Subsidiaries are fully consolidated, being the date on which the Company obtains
control, and continue to be consolidated until the date when such control is lost.
3.3.4 Investments in associate is accounted for using the equity method and is recognized
initially at cost. The consolidated financial statements include the Group’s share of
the income and expenses and equity movements of equity accounted investee from
the date that significant influence until the date that significant influence ceases.

4

Effect from adjustment in prior year
During the current period, the Company has restated the comparative financial position due
to provision for litigation liabilities with the Revenue Department as of December 31, 2017
has been understated. Thus, the comparative financial position as of December 31, 2017 has
been restated as if the provision for litigation liabilities has been properly recorded.
The amounts of adjustments affecting the statement of financial position as of December 31,
2017 is summarized below.
Consolidated financial statements (Baht)
As of December 31, 2017
As previously
Effect from
reported
adjustment
As restated
Current liabilities
Provision for litigation liabilities
Long-term provision
Equity
Deficits

9,936,256

15,998,421
(9,936,256)

15,998,421
-

138,356,773

6,062,165

144,418,938

Separate financial statements (Baht)
As of December 31, 2017
As previously
Effect from
reported
adjustment
As restated
Current liabilities
Provision for litigation liabilities
Long-term provision
Equity
Deficits

9,936,256

15,998,421
(9,936,256)

15,998,421
-

138,203,843

6,062,165

144,266,008

The amounts of adjustments affecting the statements of income for year ended December 31, 2017 is
summarised below.
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4

Effect from adjustment in prior year Cont’d)
Consolidated and Separate financial statements (Baht)
For the year ended December 31, 2017
As previously
Effect from
reported
adjustment
As restated
Statements of income
Cost of litigation claim

-

6,062,165

6,062,165

Effect from adjustment affecting the statements of income for year ended December 31, 2017 is
summarised below.
For the year ended December 31, 2017
Consolidate
Separate
financial
financial
Loss for the year - as reported
Cost of litigation claim
Loss for the year - as restated
Loss per share increase (decrease)
5

(54,504,530)
(6,062,165)
(60,566,695)

(58,642,544)
(6,062,165)
(64,704,709)

0.01

0.01

Significant accounting policies
5.1

Group accounting - investments in subsidiaries and associates
(1)

Subsidiaries
Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the Group
has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has
rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the
ability to affect those returns though its power over the entity. Subsidiaries are
fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group.
They are deconsolidated from the date that control ceases.
The Group applies the acquisition method to account for business combinations.
The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value
of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of acquiree
and the equity interests issued by the Group. The consideration transferred
includes the fair value of any asset or liability resulting from a contingent
consideration arrangement. Acquisition-related costs are expensed as incurred.
Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a
business combination are measured initially at their fair values at the acquisition
date. On an acquisition-by-acquisition basis, the Group recognises any noncontrolling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling
interest’s proportionate share of the acquiree’s net assets.
If the business combination is achieves in stages, the acquisition date carrying
value of the acquirer’s previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date; any gains or losses arising from
such re-measured are recognised in profit or loss.
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5

Significant accounting policies
5.1

Group accounting - investments in subsidiaries and associates (Cont’d)
Any contingent consideration to be transferred by the Group is regcognised at fair
value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent
consideration that is deemed to be an asset or liability is recognised in profit or loss.
Contingent consideration that is classified as equity is not re-measured, and its
subsequent settlement is accounted for within equity.
The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest
in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the
acquiree over the fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as
goodwill. If the total of consideration transferred, non-controlling interest recognise
and previously held interest measured is less than the fair value of the net assets of the
subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference is recognised
directly in profit or loss.
Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between
group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated unless the
transaction provides evidence of an impairment of the transferred asset. Accounting
policies of subsidiaries have been changed where necessary to ensure consistency with
the policies adopted by the Group.
In the separate financial statements, investments in subsidiaries are accounted for at
cost less impairment. Cost is adjusted to reflect changes in consideration arising from
contingent consideration amendments. Cost also includes direct attributable costs of
investment.
(2)

Transactions with non-controlling interests

The Group treats transactions with non-controlling interests as transactions with equity
owners of the Group. For purchases from non-controlling interests, the difference between
any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets
of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling
interests are also recorded in equity.
(3)

Disposal of subsidiaries

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

Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not
control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the
voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of
accounting.
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5

Significant accounting policies
5.1

Group accounting - investments in subsidiaries and associates (Cont’d)
(5)

Accounting under equity method

Under the equity method, the investment is initially recognised at cost, and the
carrying amount is increased or decreased to recognise the investor’s share of the
profit or loss of the investee after the date of acquisition. The Group’s investment in
associates includes goodwill identifies on acquisition.
If the ownership interest in associates and joint ventures is reduced but significant
influence is retained, only a proportionate share of the amounts previously recognised
in other comprehensive income is reclassified to profit or loss where appropriate.
Profit or loss from reduce of the ownership interest in an associates and joint ventures
is recognise in profit or loss.
The Group’s share of its associates and joint ventures’ post-acquisition profits or
losses is recognised in the profit or loss, and its share of post-acquisition movements
in other comprehensive income is recognised in other comprehensive income. The
cumulative post-acquisition movements are adjusted against the carrying amount of
the investment. When the Group’s share of losses in associates and joint ventures
equals or exceeds its interest in the associates and joint ventures, together with any
long-term interests that, in substance, form part of the entity’s net investment in the
associates or joint ventures, the Group does not recognise further losses, unless it has
incurred obligations or made payments on behalf of the associates and joint ventures
The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence
that the investments in the associates and joint ventures are impaired. If this is the
case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the
recoverable amount of the investments and its carrying value and recognises the
amount adjacent to share of profit (loss) of associates and joint ventures in profit or loss.
Unrealised gains on transactions between the Group and its associates and joint
ventures are eliminated to the extent of the Group’s interest in the associates and joint
ventures. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides
evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of associates
and joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the
policies adopted by the Group.
(6)

Separate financial statements

In the separate financial statements, investments in subsidiaries, associates and joint
ventures are accounted for at cost less impairment. Cost is adjusted to reflect changes
in consideration arising from contingent consideration amendments. Cost also includes
direct attributable costs of investment.
5.2 Cash and cash equivalents
In the statements of cash flows, cash and cash equivalents includes cash in hand, deposits
held at call with banks, other short-term highly liquid investments with original maturities of
three months.

Venture Incorporation Public Company Limited

Page 249

5

Significant accounting policies (Cont’d)
5.3 Trade accounts receivable
Trade accounts receivable are carried at the original invoice amount and subsequently
measured at the remaining amount less any allowance for doubtful receivables based on a
review of all outstanding amounts at the year-end. The amount of the allowance is the
difference between the carrying amount of the receivable and the amount expected to be
collectible. Bad debts are written-off during the year in which they are identified and
recognised in profit or loss within selling expenses.
5.4

Loan receivables from purchase of non-performing debts

The Group purchase loan receivables of non-performing debts from financial institutions and
credit facility companies at discounted values from bidding for debts management and
collection. It is expected to be collected for 4-5 years from the purchase date. However, the
Group has no rights to claim the repayment from the seller when the debts cannot be
collected.
Loan receivables from purchase of non-performing debts are classified as non-current assets
unless the management has expressed the intention of holding the loans for less than 12
months from the statement of financial position date or has intention to sell the loans for
working capital, these loans would be presented under current asset instead.
Loan receivables from purchase of non-performing debts are presented at their acquisition
cost less amortised costs and allowance for impairment (if any).
The Group recognised loss on impairment of loan receivables from purchase of nonperforming debts when it anticipates discounted cash flows to the present values of
receivables are lower than carrying value.
The future cash flows from loan receivables from purchase of non-performing debts are
estimated based on the historical records of debts collection which it is expected to be
collected for 4-5 years from the purchase date.
5.5 Investments
Investments other than investments in subsidiaries, associates and joint ventures are
classified into the following four categories: (1) trading investments; (2) held-to-maturity
investments; (3) available-for-sale investments; and (4) general investments. The
classification is dependent on the purpose for which the investments were acquired.
Management determines the appropriate classification of its investments at the time of the
purchase and re-evaluates such designation on a regular basis.
1.
Investments that are acquired principally for the purpose of generating a profit from
short-term fluctuations in price are classified as trading investments and included in current
assets.
2.
Investments with fixed maturity that the management has the intent and ability to hold
to maturity are classified as held-to-maturity and are included in non-current assets, except
for maturities within 12 months from the statement of financial position date which are
classified as current assets.
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5

Significant accounting policies (Cont’d)
5.5 Investments (Cont’d)
3.

Investments intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in

response to liquidity needs or changes in interest rates, are classified as available-for-sale;
and are included in non-current assets unless management has expressed the intention of
holding the investment for less than 12 months from the statement of financial position date
or unless they will need to be sold to raise operating capital, in which case they are included
in current assets.
4.

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

All categories of investment are initially recognised at cost, which is equal to the fair value of
consideration paid plus transaction cost.
Trading investments and available for sale investments are subsequently measured at fair
value. The fair value of investments is based on quoted bid price at the close of business on
the statement of financial position date by reference to the Stock Exchange of Thailand. The
unrealised gains and losses of trading investments are recognised in income statement. The
unrealised gains and losses of available for sale investments are recognised in other
comprehensive income.
Held-to-maturity investments are carried at amortised cost using the effective yield method less
impairment loss.
General investments are carried at cost less impairment loss.
A test for impairment is carried out when there is a factor indicating that an investment might
be impaired. If the carrying value of the investment is higher than its recoverable amount,
impairment loss is charged to the income statement.
On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the
carrying amount is charged or credited to the profit or loss. When disposing of part of the
Group's holding of a particular investment in debt or equity securities, the carrying amount
of the disposed part is determined by the weighted average carrying amount of the total
holding of the investment.
5.6 Leasehold improvements and equipment
Leasehold improvement are initially recognised at cost, less subsequent depreciation and
allowance for impairment, if any.
Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset,
as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item
will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying
amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to
profit or loss during the financial period in which they are incurred.
Depreciation on other assets is calculated using the straight line method to allocate their cost (or
the revalued amount) to their residual values over their estimated useful lives, as follows:
Leasehold improvement
20 years
Office equipment
3 - 10 years
Furniture and fixture
5 years
Vehicles
5 years
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5

Significant accounting policies (Cont’d)
5.6

Leasehold improvements and equipment (Cont’d)

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end
of each reporting period.
The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if the
asset’s carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.
Gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying
amount and are recognised within ‘Other (losses)/gains - net’ in profit or loss.
5.7

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

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

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the
software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.
Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an
expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not
recognised as an asset in a subsequent period.
Computer software development costs recognised as assets are amortised over their
estimated useful lives, which does not exceed 10 years.
5.7.2 Asset management company license
Licence acquired in an asset acquisition is recognised at fair value at the acquisition date.
Licence has an infinite useful life and is tested annually for impairment and are carried at
cost less accumulated impairment losses.
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5.

Significant accounting policies (Cont’d)
5.8

Impairment of assets

Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation and are tested annually
for impairment. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever
events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.
An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the assets
exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s fair value
less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped
at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets
that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each
reporting date.
5.9 Leases - Where the Company is the lessee
Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the
lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any
incentives received from the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the
period of the lease.
The Company leases certain building and equipment. Leases of building and equipment where
the Company has substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance
leases. Finance leases are capitalised at the inception of the lease at the lower of the fair value
of the leased property and the present value of the minimum lease payments.
Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a
constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of
finance charges, are included in other long-term payables. The interest element of the finance
cost is charged to profit or loss over the lease period so as to achieve a constant periodic rate of
interest on the remaining balance of the liability for each period. The property, plant or
equipment acquired under finance leases is depreciated over the shorter period of the useful life
of the asset and the lease term.
5.10 Current and deferred income taxes
The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit
or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or
directly in equity. In this case the tax is also recognised in other comprehensive income or
directly in equity, respectively.
The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or
substantively enacted at the end of reporting period in the countries where the Company and its
subsidiaries operate and generate taxable income. Management periodically evaluates positions
taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to
interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to
be paid to the tax authorities.
Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising
from differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the
financial statements.
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5.

Significant accounting policies
5.10 Current and deferred income taxes (Cont’d)
However, the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an
asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the
transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is
determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end
of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is
realised or the deferred income tax liability is settled.
Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future
taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.
Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to
offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets
and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same
taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a
net basis.
5.11 Employee benefits
Salaries, wages, bonuses, contributions to the social security fund, provident fund and other
benefits are recognized as expenses when incurred.
Severance Payment as specified in Thai Law are recognized as expenses in the income statement
along the service period of employees. The Company and its subsidiaries’ post - employment
benefit obligations are estimated by a qualified actuary under the actuarial assumption using
the Projected Unit Credit Method.
However, the actual benefit obligation may be different from the estimate.
The Company and its subsidiaries recognized the actuarial gains or losses arising from
defined benefit plan in the period incurred in other comprehensive income.
The Company and its subsidiaries recognized termination benefits when it is demonstrably
committed, without realistic possibility of withdrawal, to a formal detailed plan to either
terminate employment before normal retirement date, or to provide termination benefits as a
result of an offer made to encourage voluntary redundancy.
Past service costs are recognized in the income statement when the Company and its
subsidiaries’ plan amendment or curtailment occurs, or recognition in related restructuring
costs or termination benefits.
5.12 Provisions
Provisions are recognised when: the Group has a present legal or constructive obligation as a
result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the
obligation; and the amount has been reliably estimated.
Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be required
in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. A provision is
recognised even if the likelihood of an outflow with respect to any one item included in the
same class of obligations may be small.
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5.

Significant accounting policies
5.12 Provisions (Cont’d)
Provisions are measured at the present value of the expenditures expected to be required to settle
the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of
money and the risks specific to the obligation. The increase in the provision due to passage of time
is recognised as interest expense.
5.13 Share capital
Ordinary shares are classified as equity.
Incremental costs directly attributable to the issue of new shares or options are shown in
equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.
5.14 Dividend distribution
Dividend distribution to the Company’s shareholders is recognised as a liability in the Group’s
financial statements in the period in which the dividends are approved by the Company’s
shareholders.
5.15 Segment reporting
Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided
to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is
responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments,
has been identified as the Board of Directors that makes strategic decisions.
5.16 Revenue recognition
a)

Income from loan receivable from purchase of non-performing debts

Income from loan receivable from purchase of non-performing debts consists of interest
income from loan receivable from purchase of non-performing debts and income from cash
collection exceed cash inflows from the fully amortized loan receivable.
Interest income from loan receivable from purchase of non-performing debts by using
effective interest rates (expected return on debts collection) multiplied with outstanding loan
receivable or using actual cash collection which is lower. If the cash collection exceeds
expected interest income, it would be amortized from loan receivable from purchase of nonperforming debt in each period.
b)

Income from collection services

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

Other incomes

Dividend income is recognised when the right to receive payment is established.
Other incomes are recognised on accrual basis
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6

Financial risk management
6.1

Financial risk factors

The Group’s activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including fair
value interest rate risk, cash flow interest rate risk and price risk), credit risk and liquidity
risk. The Group’s overall risk management programme focuses on the unpredictability of
financial markets and seeks to minimise potential adverse effects on the Group’s financial
performance.
Risk management is carried out by management under policies approved by the board of
directors. Managements identify, evaluate and hedge financial risks in close co-operation
with the Group’s operating units. The board of directors provides written principles for
overall risk management, as well as written policies covering specific areas, such as interest
rate risk, credit risk, and investment excess liquidity.
6.1.1 Credit risk
Credit risk arises from the possibility that customers may not be able to settle
obligations to the Group within the normal terms of trade. To manage this risk, the
Group periodically assesses the financial viability of customers.
6.1.2 Liquidity risk
The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash
equivalents deemed adequate by management to finance the Company’s operations
and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows.
6.2

Fair value estimation

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


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





The following table presents financial assets that are measured at fair value as of December
31, 2018 and 2017 are as follow
Consolidated and Separate financial
statements
As of December 31, 2018
Level 1
Level 2
Level 3
Total
Baht
Baht
Baht
Baht
Assets
Investments held as available for sale
Total

Page 256

2018 Annual Report

50,500
50,500

-

-

50,500
50,500

6.

Financial risk management
6.2 Fair value estimation (Cont’d)
Consolidated and Separate financial
statements
As of December 31, 2017
Level 1
Level 2
Level 3
Total
Baht
Baht
Baht
Baht
Assets
Investments held as available for sale
Total

60,500
60,500

-

-

60,500
60,500

The following table presents the Group’s financial assets and liabilities that are not measured
at fair value as at December 31, 2018 and 2017.
Consolidated financial statements
December 31, 2018
Level 1
Level 2
Level 3
Total
Baht
Baht
Baht
Baht
Assets
Cash and cash equivalents
2,155,017
2,155,017
Trade and other receivables
2,723,452
2,723,452
Loan receivables from purchase
of non-performing debts
1,954,689 1,954,689
- 15,979,576
15,979,576
Restricted deposits at financial institutions
2,723,452
1,954,689
22,812,734
18,134,593
Total assets
Liabilities
Trade and other payables
Short-term borrowings from related parties
Finance lease liabilities
Total liabilities

- 4,769,890
- 30,693,501
- 2,165,406
- 37,628,797

- 4,769,890
- 30,693,501
- 2,165,406
- 37,628,797

Consolidated financial statements
December 31, 2017
Level 1
Level 2
Level 3
Total
Baht
Baht
Baht
Baht
Assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Loan receivables from purchase
of non-performing debts
Restricted deposits at financial institutions
Total assets
Liabilities
Short-term borrowing
Trade and other payables
Short-term borrowings from related parties
Finance lease liabilities
Total liabilities

674,709
12,262,701

674,709
12,262,701

23,602,440 23,602,440
- 15,404,882
15,404,882
16,079,591 12,262,701 23,602,440 51,944,732

- 4,532,945
- 8,296,945
- 12,351,000
- 2,646,143
- 27,827,033
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- 4,532,945
- 8,296,945
- 12,351,000
- 2,646,143
- 27,827,033
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6.2

Fair value estimation (Cont’d)
Separate financial statements
December 31, 2018
Level 1
Level 2
Level 3
Baht
Baht
Baht

Assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Loan receivables from purchase
of non-performing debts
Restricted deposits at financial institutions
Total assets
Liabilities
Trade and other payables
Short-term borrowings from related parties
Total liabilities

1,563,678
4,471,63

1,563,678
4,471,631

4,471,631

1,269,306 1,269,306
- 15,979,576
1,269,306 23,284,191

- 20,619,739
- 23,128,445
- 43,748,184

- 20,619,739
- 23,128,445
- 43,748,184

15,979,576
17,543,254

Separate financial statements
December 31, 2017
Level 1
Level 2
Level 3
Baht
Baht
Baht
Assets
Cash and cash equivalents
Trade and other receivables
Loan receivables from purchase
of non-performing debts
Restricted deposits at financial institutions
Total assets

Total
Baht

413,3
9,986,921

15,404,882
15,818,257

Liabilities
Trade and other payables
Short-term borrowings from related parties
Total liabilities

Total
Baht
413,3
9,986,921

19,010,093 19,010,093
- 15,404,882
9,986,921 19,010,093 44,815,271

- 10,631,113
- 5,621,000
- 16,252,113

- 10,631,113
- 5,621,000
- 16,252,113

There was no transfers between level 1 and 2 during the year.
(a)

Financial instruments in level 1

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at
the statement of financial position date. A market is regarded as active if quoted prices are readily
and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service, or
regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on
an arm’s length basis. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the
current bid price. These instruments are included in Level 1.
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6.2

Fair value estimation (Cont’d)
(b) Financial instruments in level 2
The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined
by using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable
market data where it is available and rely as little as possible on entity specific estimates. If
all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is
included in level 2.
If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is
included in Level 3.
Valuation techniques used to derive Level 2 fair values
The fair value of financial assets and liabilities with short-term maturity and high liquidity,
including long-term investments, trade and other receivables, trade and other payables and
short-term borrowings is their carrying amounts in the statements of financial position.
(c) Financial instruments in level 3
Valuation processes
For financial reporting purposes, the Group engages a working group to determine the fair
value of the Group’s loan receivable in non-performing debts. The Group’s working group
prepares the fair value estimation from assumptions and data. This group reported directly to
the Board of the Directors for review and approval.
Fair valuation method
Fair valuation on loan receivable in non-performing debts are estimated from the present
value of future cash inflow from investment which are unobservable inputs.
The main Level 3 unobservable inputs are future cash inflow from investment and discount
rate. Changes in main unobservable inputs may have a significant impact on fair valuation
which management has recorded loss on impairment in loan receivables from purchase of
non-performing debts for those differences. Management believe that their carrying amount
is a reasonable approximation of fair value.
The Group’s policy is to recognise transfers into and transfers out of fair value hierarchy
levels as of the date of the event or change in circumstances that caused the transfer.
There were no other changes in valuation techniques during the year.

7

Critical accounting estimates and judgements
Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience
and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable
under the circumstances.
The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting
estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and
assumptions that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying
amounts of assets and liabilities within the next financial year are outlined below.
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7

Critical accounting estimates and judgements (Cont’d)
(a)

Allowance for impairment of loan receivables from purchase of non-performing debts

The Group assesses allowance for impairment of loan receivables from purchase of nonperforming debts when net realisable value falls below the book value. The management uses
judgment to estimate impairment losses, taking into consideration expected cash collection and
length of collection period. However, the use of different estimates and assumptions could affect
the amounts of the allowance for impairment. Therefore, allowance for impairment may be
adjusted in the future.
(b) Recognition of interest income from loan receivables from purchase of nonperforming non-performing debts
Recognition of interest income from investments in non-performing assets via interest when
paid by receivable is calculated based on effective interest method from cash flow expected to
be paid from acquired receivable multiplied with value of outstanding receivable according to
outstanding cost.
(c) Estimated cash inflow from investment in loan receivables from purchase of nonperforming debts
The Group estimates future cash collection from loan receivables from purchase of non-performing
debts based on quality, type, aging of receivables and historical information of debt collection. The
total estimated future cash collection shall not exceed anticipated initial cash inflows which
management had expected in bidding.
(d)

Allowance for doubtful debts

The Group considers an allowance for doubtful accounts to reflect impairment of trade
receivables relating to estimated losses resulting from the inability of customers to make
required payments. The allowance for doubtful accounts is significantly impacted by the
Group assessment of future cash inflows, such assessment being based on consideration of
historical collection experience, known and identified instances of default and consideration
of market trends.
(e)

Useful lives of leasehold improvement and equipment

Management determines the estimated useful lives and residual values for the Group’s
premises, and equipment. Management will revise the depreciation charge where useful lives
and residual values are different than previously estimated, or it will write off or write down
technically obsolete or assets that have been sold or abandoned.
(f)

Employee benefit obligations

Employee benefits obligations are determined by independent actuary. The amount recognised
in the Statement of Financial Position is determined on an estimation basis utilising various
assumptions. The assumptions used in determining the cost for employee benefits includes the
rate of salary inflation and employee turnover. Any change in these assumptions will impact
the cost recorded for employee benefits. On an annual basis the Company determines the
appropriate assumptions, which represents the provision expected to be required to settle the
employee benefits.
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8

Capital risk management

The Group’s objectives when managing capital are to safeguard the Group’s ability to continue as a
going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and
to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.
In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends
paid to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares, or sell assets to reduce debt.
9

Segment information

The Group’s consolidated financial information by segment for the year ended December 31, 2018
and 2017 are as follows:
For the year ended December 31, 2018
Nonperforming
receivable
Debt
management
collection Unallocated
business
business
items
Baht
Baht
Baht
Revenue
Cost
Gross profit (loss)
Other income
Administrative expenses
Finance Cost
Other expenses
Profit (loss) before income tax expense

279,032
(2,260,278)
(1,981,246)

16,135,188
(12,922,977
3,212,211

16,414,220
- (15,183,255)
1,230,965

(2,771,155)
(136,544)
(18,631,619)
(23,520,564)

(15,843,872
(12,631,661

2,395,180
2,395,180
- (18,615,027)
(1,032,120) (1,168,664)
(5,085,888) (23,717,507)
(3,722,828) (39,875,053)

For the year ended December 31, 2017
Nonperforming
receivable
Debt
management
collection Unallocated
business
business
items
Baht
Baht
Baht
Revenue
Cost
Gross profit (loss)
Other income
Administrative expenses
Finance Cost
Other expenses
Profit (loss) before income tax expense

Total
Baht

Total
Baht

2,353,587 22,975,838
(5,196,892) (16,196,097)
(2,843,305)
6,779,741

25,329,425
- (21,392,989)
3,936,436

(6,798,774) (21,188,358)
(12,583)
(27,114,751)
(36,769,413) (14,408,617)

612,286
612,286
- (27,987,132)
(181,993)
(194,576)
(9,719,011) (36,833,762)
(9,288,718) (60,466,748)
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9

Segment information (Cont’d)

The Group’s segmental consolidated financial information as presented in the statement of financial
position as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:
As of December 31, 2018
Non-performing
Debt
collection

Unallocated

business
Baht

items
Baht

Total
Baht

-

2,121,876

601,576

2,723,452

1,954,689

-

-

1,954,689

7,671,620
9,626,309

1,100,000
72,638
3,294,514

14,879,576
13,557,115
29,038,267

15,979,576
7,744,258
13,557,115
41,959,090

9,861
9,861

627,352
627,352

4,132,677
47,235,728
51,368,405

4,769,890
47,235,728
52,005,618

Receivable
Management
business
Baht
Assets
Trade and other receivables
Loan receivable from
of non-performing debts
Restricted deposits
at financial institutions
Intangible asset
Other assets
Total
Liabilities
Trade and other payables
Other liabilities
Total

As of December 31, 2017
Non-performing
Receivable Debt collection
Management
business
business
Baht
Baht
Assets
Trade and other receivables
Loan receivable from purchase
of non-performing debts
Restricted deposits
at financial institutions
Intangible asset
Other assets
Total
Liabilities
Short-term borrowing
Trade and other payables
Other liabilities
Total
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Unallocated
items
Baht

Total
Baht

-

9,319,081

2,943,620

12,262,701

23,602,440

-

-

23,602,440

6,464,227
30,066,667

700,000
69,312
10,088,393

14,704,882
1,618,729
14,351,905
33,619,136

15,404,882
8,152,268
14,351,905
73,774,196

40,328
40,328

4,532,945
716,934
5,249,879

7,539,683
31,105,781
38,645,464

4,532,945
8,296,945
31,105,781
43,935,671

10

Cash and cash equivalents
Consolidated financial
statements
2018
2017
Baht
Baht

Cash on hand
Deposits at banks

80,000
2,075,017
2,155,017

64,697
610,012
674,709

Separate financial
statements
2018
2017
Baht
Baht
32,000
1,531,678
1,563,678

26,585
386,790
413,375

As of December 31, 2018, the effective interest rate on saving deposits at bank was 0.37% - 0.50%
per annum (December 31, 2017: 0.20% - 0.625% per annum).
11
Restricted deposits at financial institutions
As of December 31, 2018 and 2017 , restricted deposits at financial institutions consist of the
pledged fixed deposit of Baht 14.88 million and Baht 14.70 million to the Revenue Department for
a deferral tax payment, the pledged saving bank deposits of Baht 0.70 million and Baht 0.30
million and another fixed deposit of Baht 0.40 million to the customer according to condition in
service contract, respectively.
12

Trade and other receivables
Consolidated financial
Separate financial statements
statements
2018
2017
2018
2017
Baht
Baht
Baht
Baht

Trade receivables
Less Allowance for
doubtful accounts
Trade receivables, Net
Other receivables - related parties
Prepayments
Withholding tax deducted
Revenue department receivable
Other receivables

2,121,876

9,569,303

1,825,757

1,540,193

(96,946)
2,024,930
168,008
517,456
9,878
3,180
2,723,452

(250,222)
9,319,081
197,753
2,161,236
494,474
90,157
12,262,701

1,825,757
2,034,080
124,943
475,184
8,487
3,180
4,471,631

1,540,193
5,829,370
92,218
1,992,091
442,892
90,157
9,986,921

Outstanding trade accounts receivable can be analysed as follows:
Consolidated financial
Separate financial statements
statements
2018
2017
2018
2017
Baht
Baht
Baht
Baht
Current
Overdue
- over within 90 days
- over 90 days to 180 days
- over 180 days to 365 days
- over 365 days
Less Allowance for
doubtful accounts
Trade receivables, Net

1,825,757

1,528,944

1,825,757

1,528,943

296,119
2,121,876

1,644,236
4,795,449
1,589,424
11,250
9,569,303

1,825,757

11,250
1,540,193

(96,946)
2,024,930

(250,222)
9,319,081

1,825,757

1,540,193
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13

Loan receivables from purchase of non-performing debts
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

Loan receivables from purchase of
non-performing debts
- Cash paid for purchasing of
non-performing debts
Interest receivable
Less Allowance for doubtful debt in
interest receivable
Allowance for impairment
in loan receivable from
purchase of non-performing
debts
Loan receivables from purchase
of non-performing debts, Net

54,681,480
26,143,600
80,825,080

57,697,612
26,143,600
83,841,212

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

48,949,713
26,036,884
74,986,597

51,149,385
26,036,884
77,186,269

(26,143,600) (26,143,600) (26,036,884) (26,036,884)

(52,726,791) (34,095,172) (47,680,407) (32,139,292)
1,954,689

23,602,440

1,269,306

19,010,093

The movements of loan receivables from purchase of non-performing debts acquired by auction for
the year ended December 31, 2018 and 2017 is as follows:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Loan receivables from purchase of
non-performing debts at beginning,
Net
Increase from purchase
Increase from recognize interest income
Decrease from repayment
Loan receivables from purchase of
non-performing debts at ending
Add Reversal of allowance for doubtful
debt in interest receivable
Less Allowance for impairment
in loan receivable from
purchase of non-performing debts
Total loan receivables from purchase
of non-performing debts at ending,
Net

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

23,602,440
279,032
(3,295,164)

51,041,242
2,400,000
2,353,587
(5,077,638)

19,010,093
86,478
(2,286,150)

43,408,916
2,247,390
1,616,507
(3,210,565)

20,586,308

50,717,191

16,810,421

44,062,248

-

1,934,034

-

2,040,750

(18,631,619) (29,048,785) (15,541,115) (27,092,905)
1,954,689

23,602,440

1,269,306

19,010,093

The Group and the Company recorded the allowance for impairment in loan receivable from
purchase of non-performing debts for the year ended December 31, 2018 and 2017, amounting to
Baht 18.63 million and Baht 27.11 million, respectively.
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14

Investments held as available for sale
Consolidated and separate financial statements
December 31, 2017
December 31, 2018
Cost
Fair value
Cost
Fair value
Baht
Baht
Baht
Baht

Equity securities
Less Revaluation adjustments
Total available-for-sale investments
15

90,000
90,000

90,000
(39,500)
50,500

90,000
90,000

90,000
(29,500)
60,500

Investments in subsidiaries and associate
The amounts recognised in the statements of financial position are as follows:
(a)

Investment in associate
Baht
% of
o nership
interest

Name of entity
Anypay Company
Limited

Place of business

2018

Paid-up capital
(Million Baht)

2017

2018

2017

The agent for payment of goods 20.00 20.00

9.00

8.00

Equity Method
Consolidated financial
statements
2018
2017
1,667,689

1,600,000

and services through
information
technology, the Internet and
electronic.

Anypay Company Limited is a private Company and there is no quoted market price available
for its shares.
On 8 August 2018, the shareholders at the company’s extraordinary general meeting passed a
resolution to approve Anypay Co., Ltd., an associate increase the authorised share capital of
from 800,000 ordinary shares with a par value of Baht 10 per share to 1,000,000 ordinary shares
with a par value of Baht 10 per share. The associate registered the increased share capital with the
ministry of commerce on 8 August 2018. Also, the subsidiary has paid Baht 200,000 according to
approved resolution during the year 2018.
There are no contingent liabilities relating to the Group’s interest in the associate.
(b)

Investment in subsidiaries

Subsidiary of Venture Incorporation Public Company Limited
Cost method
Name of entity

V.I. Capital Company Limited

Business type
Investment holding
company

Country of

Cost

Impairment

Net balance

Holding

incorporation

Baht

Baht

Baht

%

50,000,000

(23,658,567)

26,341,433

99.99

50,000,000

(23,658,567)

26,341,433

Thailand

Venture Incorporation Public Company Limited
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Investments in subsidiaries and associate (Cont’d)
During the year, the Company assessed and recorded the allowance for impairment in value of
investment in V.I. Capital Company Limited of Baht 10.29 million (As of December 31, 2017
amounted Baht 13.37 million) due to V.I. Capital Company Limited recognized additional loss
from its subsidiary regarding loss from impairment in loan receivables from purchase of nonperforming debts in Regional Asset Management Limited.
On 25 January 2018, the shareholders at the company’s extraordinary general meeting passed a
resolution to approve V.I. Capital Co., Ltd., a subsidiary increase the authorised share capital of
from 3,000,000 ordinary shares with a par value of Baht 10 per share to 5,000,000 ordinary
shares with a par value of Baht 10 per share.
The Company paid a subscription of 2,000,000 additional shares, totaling Baht 20,000,000. The
subsidiary registered the increased share capital with the ministry of commerce on 6 February 2018.
Subsidiaries of V.I. Capital Company Limited
Cost method
Business type

Name of entity

Regional Asset Management Limited Non-performing debt
management
Debt collection
Supphayasitthi Service Company

Country of
incorporation

Thailand
Thailand

Cost
Baht

Impairment
Baht

Net balance
Baht

Holding
%

28,601,282
4,162,699
32,763,981

(28,489,231)
(2,261,638)
(30,750,869)

112,051
1,901,061
2,013,112

99.99
99.99

All subsidiary undertakings are included in the consolidation. The proportion of the voting rights in
the subsidiary undertakings held directly by the parent company do not differ from the proportion
of ordinary shares held. The parent company further does not have any shareholdings in the
preference shares of subsidiary undertaking included in the Group.
Non-controlling interest in V.I. Capital Company Limited is immaterial
16

Leasehold improvements and equipment - net
Leasehold
improvement
Baht

Consolidated Financial Statements
Office
Furniture
equipment
and fixture
Vehicles
Baht
Baht
Baht

Total
Baht

Cost
As at December 31, 2017
Additions
Disposal/Write-off
Transfer in/(out)
As at December 31, 2018

3,564,094
82,000
3,646,094

3,881,579
96,083
(160,500)
(11,180)
3,805,982

1,560,149
10,525
11,180
1,581,854

3,647,512
3,647,512

12,653,334
188,608
(160,500)
12,681,442

Accumulated depreciation
As at December 31, 2017
Depreciation charge
Disposal/Write-off
As at December 31, 2018

(238,277)
(200,897)
(439,174)

(995,347)
(861,409)
32,100
(1,824,656)

(432,164)
(319,111)
(751,275)

(119,918)
(729,503)
(849,421)

(1,785,706)
(2,110,920)
32,100
(3,864,526)

Net book value
As at December 31, 2017
As at December 31, 2018

3,325,817
3,206,920

2,886,232
1,981,326

1,127,985
830,579

3,527,594
2,798,091

10,867,628
8,816,916
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Leasehold improvements and equipment – net (Cont’d)

Leasehold
improvement
Baht

Separate Financial Statements
Office
Furniture
equipment
and fixture
Baht
Baht

Total
Baht

Cost
As at December 31, 2017
Additions
Disposal/Write-off
As at December 31, 2018

119,954
82,000
201,954

279,186
96,084
375,270

132,833
132,833

531,973
178,084
710,057

Accumulated depreciation
As at December 31, 2017
Depreciation charge
Disposal/Write-off
As at December 31, 2018

(12,061)
(26,996)
(39,057)

(54,324)
(75,823)
(130,147)

(44,431)
(26,566)
(70,997)

(110,816)
(129,385)
(240,201)

Net book value
As at December 31, 2017
As at December 31, 2018

107,893
162,897

224,862
245,123

88,402
61,836

421,157
469,856

As at December 31, 2018 and 2017, in the consolidated financial statements, vehicles under
liabilities under financial lease agreements had a net book value of Baht 2.80 million and
Baht 3.53 million, respectively.
17

Intangible asset - Net

AMC License
Baht

Consolidated Financial Statements
Right of
Program
collection
under
service
Computer development
contract
software
Baht
Baht
Baht

Total
Baht

Cost
As at December 31, 2017
Additions
Disposal/Write-off
Transfer in/(out)
As at December 31, 2018

3,575,187
3,575,187

152,967
152,967

1,935,211
2,745,040
4,680,251

2,889,000
(2,889,000)
-

8,552,365
2,745,040
(2,889,000)
8,408,405

Accumulated
amortization
As at December 31, 2017
Amortization charges
Disposal/Write-off
As at December 31, 2018

-

(152,967)
(152,967)

(247,130)
(264,050)
(511,180)

-

(400,097)
(264,050)
(664,147)

Net book value
As at December 31, 2017
As at December 31, 2018

3,575,187
3,575,187

-

1,688,081
4,169,071

2,889,000
-

8,152,268
7,744,258
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Intangible asset – Net (Cont’d)
Separate
Financial Statements
Computer software
Baht
Cost
As at December 31, 2017
Additions
Disposal/Write-off
Transfer in/(out)
As at December 31, 2018

31,860
2,745,000
2,776,860

Accumulated amortization
As at December 31, 2017
Amortization charges
Disposal/Write-off
As at December 31, 2018

(1,865)
(73,509)
(75,374)

Net book value
As at December 31, 2017
As at December 31, 2018

18

29,995
2,701,486

Short-term borrowing
As of December 31, 2017, short-term borrowing is promissory note carrying interest at rate of 12%
p.a. . Promissory note are secured by trade account receivable of Baht 6.48 million. However, the
subsidiary has fully repayment such borrowing during the first quarter of the year 2018.

19

Trade and other payables
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

Trade payables
Amount due to related parties
Other payables
Accrued interest expenses
to related party
Accrued expenses
Revenue department payable

20

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

1,158,425

240,983
3,803,290

16,922,354
1,028,770

113,333
5,824,791
2,238,171

941,463
2,366,322
303,680
4,769,890

3,543,638
709,034
8,296,945

743,974
1,626,446
298,195
20,619,739

2,256,483
198,335
10,631,113

Short-term borrowing from a related party

Short - term borrowing from a related party represent non-collateral short-term borrowings from director
of the Group with no interest until June 30, 2018 and charges interest at 6.65% p.a. from July 1, 2018
onwards and due for repayment at call.
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Short-term borrowing from a related party (Cont’d)

Movements in short-term borrowings from a related party are analysed as follows:
Consolidated
financial
statements
Baht
12,351,000
35,413,086
(17,070,585)
30,693,501

Balance as at December 31, 2017
Addition
Repayment
Balance as at December 31, 2018
21

Separate
financial
statements
Baht
5,621,000
32,124,449
(14,617,004)
23,128,445

Finance lease liabilities
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

Liabilities under
financial lease agreements
Less : deferred interest
Less : current portion
Liabilities under
financial lease agreements - net

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

2,417,679
(252,273)
2,165,406
(508,478)

3,034,960
(388,817)
2,646,143
(480,736)

-

-

1,656,928

2,165,407

-

-

As at December 31, 2018 and 2017, the subsidiaries have committed to pay the lease under the financial
lease agreements as follows:
Consolidated financial statements (Baht)
December 31, 2018
December 31, 2017
Deferred
Deferred
Principal
interest
Total
Principal
interest
Total
1 - 5 years

22

1,656,928

143,471

1,800,399

2,165,407

252,273

2,417,680

Employee benefit obligations
Movements of the present value of employee benefit obligations and expenses recognized in
statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31,
2018 and 2017 are as follows:
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Employee benefit obligations (Cont’d)

Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Employee benefit obligations as at
beginning,
Employee benefit expenses in the
statement of profit or loss and other
comprehensive income:
Current service cost
Interest cost
Employee benefit paid for the year
Actuarial (gain) loss on defined
employee benefit plans recognized
in other comprehensive income
Employee benefit obligations as at
ending,

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

110,217

656,733

72,101

656,733

126,754
2,701
-

351,796
22,994
-

68,487
1,781
-

314,595
22,079
-

-

(921,306)

-

(921,306)

239,672

110,217

142,369

72,101

Expenses recognized in the income statement for the year ended December 31, 2018 and 2017 are
as follows:
Consolidated
financial statements

Current service cost
Interest cost
Total

Separate
financial statements

2018
Baht

2017
Baht

2018
Baht

2017
Baht

126,754
2,701
129,455

351,796
22,994
374,790

68,487
1,781
70,268

314,595
22,079
336,674

Total actuarial losses (gains) recognized in the other comprehensive income in Consolidated
financial statements for the year ended December 31, 2018 is loss amounted of Baht 0.92 million.
Principal actuarial assumptions used were as follows:
December 31, 2018 and 2017

Discount rate
Salary growth rate

1.51% - 1.66%
2.50%

Sensitivity analysis for each significant assumptions
Impact on defined benefit obligation
Change in
assumption
2017
2018
Discount rate
Salary growth rate
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0.50%
0.50%

0.50%
0.50%

Increase in assumption
2018
2017
Decrease by 3.47% 4.01%
Increased by 3.60% 3.98%
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Decrease by 3.47% 4.01%
Increased by 3.60% 3.98%

2018

Decrease in assumption
2017

Increased by 3.62% 4.21%
Decreased by 3.48% 3.84%

Increased by 3.62% - 4.21%
Decreased by 3.48% 3.84%

22

Employee benefit obligations (Cont’d)
The above sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all
other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the
assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit
obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined
benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting
period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the
statement of financial position.
The methods and types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis did not
change compared to the previous year.
As of December 31, 2017, the weighted average duration of the post-retirement plan of the
Group is 8 to 8.64 years.
On December 13, 2018, the National Legislative Assembly approved draft of Labour
Protection Act. The main point is increasing the rate of benefit of an employee who has past
service 20 years or more from 300 days to 400 days. At the present, the draft is in the
process of announcement in the Government Gazette. The management of the Group is
currently evaluating the impact which they assessed that it does not have material effect on
the effective date of the Act.

23

Litigation liabilities and provision for litigation liabilities
As of December 31, 2018 and 2017, the Company has 2 cases of tax assessment from the
Revenue Department as follow
a)
In 2010, the Company received the specific business tax assessment from the Revenue
Department amounting to Baht 5.62 million. The management disagreed with this
assessment. Consequently, the management appealed against tax assessment. In 2012, The
Commission of Appeal quashed an appeal.

Later, on November 8, 2012, the Company sued the Revenue Department for withdrawal the
specific business tax assessment to Central Tax Court. In 2013, the Court judged the
Company to lose a case and the Company appealed the judge to the Supreme Court.
On February 19, 2018, the Central Tax Court revealed judgment of the Supreme Court to
dismiss this case. The Company reserved the provisions relating for this assessment
amounted to Baht 6.13 million. (re-calculated tax fine is inclusive)
b)
In 2012, the Company received the specific business tax assessment from the Revenue
Department amounting to Baht 8.58 million which the Company laid claim to deferral tax
payment and the Company sued the Revenue Department for withdrawal the tax assessment
to Central Tax Court.

Later, in 2014, the Court judged the Revenue Department to withdrawal the tax assessment.
The Revenue Department appealed the judge to the Supreme Court.
On April 2, 2018, the Central Tax Court revealed judgment of the Supreme Court to dismiss
this case. The Company reserved the provisions relating for this assessment amounted to
Baht 9.86 million. (re-calculated tax fine is inclusive)
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Litigation liabilities and provision for litigation liabilities (Cont’d)
On May 15, 2018, the Company has received final tax assessment document with its fine
from the Revenue Department amounted to Baht 8.00 million.
Then the Company has reversed litigation liabilities amounted to Baht 1.86 million in the
second quarter of the year 2018.
On January 9, 2019, the Company has fully paid for the above 2 cases in the amount of Baht
14.13 million to the Revenue Department.

24

Tax expense and deferred income taxes
Reconciliation between income tax expense and the product of accounting profit multiplied by
the applicable tax rates for the year ended December 31, 2018 and 2017, as follows:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Accounting profit (loss) before tax
Applicable tax rate
Accounting profit before tax
multiplied
by applicable tax rate

(64,576,855)

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

(54,504,583)

(35,131,364)

(58,642,544)

20% 10% and 20%

20%

20%

(12,915,371)

(10,888,736)

(7,026,273)

(11,728,509)

650,424

-

486,012

-

Tax effect of :
Tax revenue
Tax exempted revenue

(389,550)

-

(389,550)

-

Non - deductible expenses

9,888,490

6,552,155

5,615,005

8,709,628

26,462

-

-

-

2,739,545
-

4,436,528
99,947

1,314,806
-

3,018,881
-

Share of (profit) loss of associate
Current year losses which no
deferred tax assets was recognised
Total

As of December 31, 2018, deferred income tax assets are recognised for tax loss and carry
forwards only to the extent that realisation of the related tax benefit through the future taxable
profits is probable. The Group and the Company did not recognise deferred income tax assets of
Baht 32.65 million and Baht 29.18 million, respectively. (As of December 31, 2017 : Baht 55.97
million and Baht 50.73 million, respectively).
A summary of tax loss carried forward and the expiry dates are set out below:

Expiry year
2019
2020
2021
2022
2023
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Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

Million Baht

Million Baht

94.50
24.42
10.80
19.48
14.03

94.50
24.42
6.92
13.47
6.57

25

Expense by nature
The following expenditure items for the years ended 31 December 2018 and 2017, classified by
nature, have been charged in loss before finance costs:
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
Employee expenses
Management compensation
Depreciation and amortization
Audit and advisory fee
Rental expenses
(Reversal of) allowance for
interest receivable from loan
receivables from purchase of
non-performing debts
Loss from impairment of loan
receivables from purchase of
non-performing debts
Loss from impairment of
investment
in subsidiaries

26

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

19,785,634
3,527,999
2,374,970
2,926,714
1,960,648

26,743,326
5,136,600
1,843,845
5,470,711
3,707,915

17,217,370
3,127,999
202,894
2,148,414
585,048

17,382,389
4,595,600
88,081
4,282,736
797,925

-

(1,934,034)

-

(2,040,750)

18,631,619

29,048,785

15,541,115

27,092,905

-

-

10,288,111

13,370,456

Related party transactions
In considering each possible related-party relationship, attention is directed to the substance of
the relationship, and not merely the legal form.
Company’s name

Type of business

V.I. Capital Company Limited
Regional Asset Management Company
Limited
Supphayasitthi Service Company Limited
Anypay Company Limited

Relationship

Investment holding company
Asset management

Subsidiary
Subsidiary

Collection Service
Payment of goods and services
through information technology,
the internet and electronic
company service

Subsidiary
Associate

Venture Incorporation Public Company Limited
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Related party transactions (Cont’d)
The following transactions were carried out with related parties:
a)

Significant transactions with related parties
Consolidated
financial statements

For the year ended December 31,
Purchase of asset
Associate
Interest expense
Director

Separate
financial statements

2018
Baht

2017
Baht

2018
Baht

2017
Baht

2,700,000

-

2,700,000

-

989,604

-

743,973

-

Pricing Policy
Short-term borrowing from a related party bears the interest rate as described in Note
20 to the financial statements.
Purchase of asset price is pursuant to mutually agreed prices.
b)

Outstanding balance with related parties
Consolidated
financial statements

As of December 31,

Separate
financial statements

2018
Baht

2017
Baht

2018
Baht

2017
Baht

Receivable from:
Subsidiaries

-

-

2,034,080

5,829,370

Amount due to:
Subsidiaries

-

- 16,922,354

5,824,791

c)

Key management compensation
Consolidated
financial statements

For the year ended December 31,
Short-term employee benefits
Post - employment benefits
Total
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Separate
financial statements

2018
Baht

2017
Baht

2018
Baht

2017
Baht

3,738,332
124,194
3,862,526

4,769,200
68,387
4,837,587

3,438,332
67,902
3,506,234

4,245,000
44,746
4,289,746

27

Business combinations
On 1 March 2017, V.I. Capital Company Limited (“VIC”) which is the subsidiary of the
Company, invested totalling Baht 4.16 million which equals 99.99 percent of the paid-up
share capital of Supphayasitthi Service Company Limited (“SUP”), so SUP is a subsidiary of
the Company by indirect investment. Later, on 20 March 2017, SUP had notified for
registration of the said shares with the Ministry of Commerce. This transaction is considered
to be “Business combinations”. As a result of the acquisition, the group is expected to
increase its presence in market share of debt collection service.
Baht

28

Consideration at acquisition date
Cash
Total consideration

4,162,699
4,162,699

Recognised amounts of identifiable assets acquired and liabilities
Cash and cash equivalents
Trade and other receivable
Loan to directors
Other current Asset
Equipment
Intangible asset
Other non-current Asset
Trade and other payables
Other current liabilities
Net fair value
Non-controlling interest
Total identified net asset

110,492
4,370,362
296,600
397,256
79,019
63,445
722,130
(907,491)
(968,836)
4,162,977
(278)
4,162,699

Commitments and contingencies
a)

Operating lease commitments - where the Group is lessee
Consolidated
financial statements
2018
2017
Baht
Baht

Within one year
After one year but within five years
Total

644,100
50,000
694,100

2,423,300
680,875
3,104,175

Separate
financial statements
2018
2017
Baht
Baht
113,350
50,000
163,350

581,900
165,625
747,525

b)
As of December 31, 2017, the Group has the outstanding contract of debt collection
program installation amounting to Baht 0.30 million.
On May 7, 2018, the Company had been sued by a former employee regarding the termination
of employment which may cause the Company for Baht 0.15 million obligations. On January
22, 2019, the Central Labour Court has finally sentenced to dismiss the case.
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Reclassification of accounts

Certain accounts in the financial statements as presented herein for comparative purpose have been
reclassified to conform with the current year’s classifications, with no effect on the net profit (loss) or
shareholders’ equity as previously reported. The significant reclassifications are as follows:
Baht
Consolidated financial statements
As previously
After
Reclassificatio Reclassificatio
reported
Statements of financial position
as of December 31, 2017
Trade and other receivables - net
Current portion of loan receivables
from purchase of non-performing debts
Other current asset
Loan receivables from purchase
of non-performing debts - net
Other non-current assets
Trade and other payables
Other current liabilities
Statement of income for the year ended
December 31, 2017
Cost of collection services
Administrative expenses

9,653,009

2,609,692

12,262,701

5,792,832
1,786,095

(5,792,832)
(1,786,095)

-

17,809,608
1,972,665
7,563,121
733,824

5,792,832
(823,597)
733,824
(733,824)

23,602,440
1,149,068
8,296,945
-

15,527,917
28,655,313

668,180
(668,180)

16,196,097
27,987,133

Baht
Separate financial statements
As previously
After
Reclassificatio Reclassificatio
reported
Statements of financial position
as of December 31, 2017
Trade and other receivables - net
Current portion of loan receivables
from purchase of non-performing debts
Other current asset
Loan receivables from purchase
of non-performing debts - net
Other non-current assets
Trade and other payables
Other current liabilities
Statement of income for the year ended
December 31, 2017
Cost of collection services
Administrative expenses
30

7,551,938

2,434,983

9,986,921

4,678,053
1,600,784

(4,678,053)
(1,600,784)

-

14,332,040
1,191,495
10,432,778
198,335

4,678,053
(834,199)
198,335
(198,335)

19,010,093
357,296
10,631,113
-

10,267,893
18,709,706

303,991
(303,991)

10,571,884
18,405,715

Approval of financial statements

These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on
February 27, 2019.
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