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ประวัตบิ ริษัท
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด
(มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2527 ด้ วยทุนจดทะเบียน 30 ล้ านบาท โดยกลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิม ได้ แก่ บริ ษัท เจทีเอส จํากัด
และกลุ่มครอบครั วงานทวี และภูคาสวรรค์ ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายชิน้ ส่วนอีเลคทรอนิคส์ ประเภท
แผงวงจรไฟฟ้า บริ ษัทเริ่ มการผลิตและส่งออกในปี 2528 ด้ วยกําลังการผลิต 30 ล้ านชิ ้นต่อปี เพื่อส่งออกขาย
ต่างประเทศ และได้ รับการส่งเสริ มจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ต่อมาในปี 2539 บริ ษัทได้ นําหุ้นของ
บริ ษัทเข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ 9 พฤษภาคม 2548 ศาลมีคําสัง่ ให้ บริ ษัทฟื น้ ฟูกิจการ และแต่งตั้งบริ ษัทเป็ นผู้จัดทําและบริ หาร
แผน ปั จจุบนั บริ ษัทอยู่ในกลุ่มบริ ษัทจดทะเบียนแก้ ไขการดําเนินงานไม่ได้ ตามข้ อกําหนด (Non-performing
Group) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เดือนมีนาคม 2558 กลุม่ ผู้ลงทุนใหม่ ได้ แก่ บริ ษัท สยามโฮลดิ ้ง กรุ๊ป จํากัด มีสดั ส่วนถือหุ้นจํานวน 229
ล้ านหุ้นหรื อร้ อยละ 47.81 และกลุม่ บุคคลอีก 41 รายคิดเป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 120 ล้ านบาทโดยแบ่งเป็ น
สัดส่วนการถือหุ้นจํานวน 200 ล้ านหุ้น หรื อ ร้ อยละ 41.7 ตามลําดับ รวมจํานวนหุ้นของกลุม่ ผู้ลงทุนใหม่ทั้งสิ ้น
จํานวน 429 ล้ านหุ้นหรื อร้ อยละ 89.56 ได้ พิจารณาแนวทางการดําเนินการของบริ ษัทในอนาคตเพื่อให้ บริ ษัท
มีธุรกิจหลักที่สามารถดําเนินการได้ อย่างต่อเนื่อง มีรายได้ เชิงพาณิชย์ที่เติบโตได้ อย่างมัน่ คง
วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2558 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารหยุ ด ดํ า เนิ น กิ จ การ
และพิจารณาเข้ าลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้ างเสถียรภาพให้ กบั บริ ษัท เพื่อป้องกันการถูกเพิกถอนออกจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทั้งผู้ถือหุ้นและบริ ษัท โดยได้ รับสัตยาบัน
ในการหยุดดําเนินกิจการและจําหน่ายทรัพย์สินที่ไม่จําเป็ นต่อการดําเนินกิจการของบริ ษัทตามมติการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 แล้ ว
ทั้งนี ้ บริ ษัทได้ ให้ ความสนใจในธุรกิจบริ หารหนี ้และบริ การติดตามหนี ้สิน โดยเข้ าเจรจากับตัวแทนจาก
กลุ่มบริ ษัท พีบีแอล แมเนจเม้ นท์ จํากัด (“PBM”) และ บริ ษัท ไว โฮลดิ ้ง (888) จํากัด (“WIH”) ซึ่งประกอบ
ธุรกิจบริ หารหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์ที่ประมูลมาจากสถาบันการเงิน และบริ การติดตามหนี ้สินให้ แก่ลกู ค้ าสถาบันชั้น
นําหลายแห่ง โดย PBM และ WIH มีบคุ คลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการบริ หารหนี ้และการให้ บริ การ
ติดตามหนี ้สินมาเป็ นเวลานาน
วันที่ 22 มิถนุ ายน 2558 ศาลมีคําสัง่ ให้ ยกเลิกการฟื น้ ฟูกิจการของบริ ษัท
วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 มีมติให้ เข้ าซื ้อเงินลงทุนในพอร์ ตลูกหนี ้
ด้ อยคุณภาพ ประเภทสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์จาก PBM และ WIH โดยออกหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่กลุ่มผู้จองซื ้อ
ซึ่งประกอบด้ วยผู้ถือหุ้น และ ผู้บริ หารหลักของผู้ขายซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในธุรกิจ
บริ หารหนี ้ด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนี ้สินมาเป็ นเวลานาน เพื่อเข้ าเป็ นพันธมิตรในการลงทุนและร่ วม
บริ หารธุรกิจของบริ ษัท จํานวน 143.44 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 23.04 และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
เพื่อรองรับการเข้ าลงทุนในธุรกิจบริ หารหนี ้ด้ อยคุณภาพ และบริ การติดตามหนี ้รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
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การประกอบธุรกิจบริ หารหนี ้ด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนี ้ และเปลี่ยนชื่อบริ ษัทจากเดิม บริ ษัท เซอร์ คิท
อีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) เป็ น “บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)” โดยมีชื่อเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “Venture Incorporation Public Company Limited” และให้ เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์
จากเดิม “CIRKIT” เป็ น “VI” พรอมทั้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงานของบริ ษัท เป็ น เลขที่ 83 ซอยจัดสรร
แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เดือนพฤศจิกายน 2558 ดําเนินการทางธุรกรรมโอนพอร์ ตลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพ ประเภทสินเชื่อเช่าซื ้อ
รถยนต์จาก PBM และ WIH มาเป็ นของบริ ษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่
2 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี ้ ผู้บริ หารหลักของ PBM ได้ เข้ าร่ วมเป็ นผู้ถือหุ้นในบริ ษัท และบริ ษัทยังได้ ว่าจ้ าง
ผู้บริ หาร และพนักงานของ PBM ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจบริ หารหนี ้ด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนี ้สิน
เพื่อดําเนินธุรกิจบริ หารหนี ้ด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนี ้สินต่อไป
วันที่ 11มกราคม 2559 บริ ษัทได้ จดั ตังบริ
้ ษัท วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด(“VIC”) โดยมีทนุ จดทะเบียน
ที่ชําระแล้ ว 30 ล้ านบาท เป็ นบริ ษัทย่อยเพื่อลงทุนในธุรกิจบริ หารสินทรัพย์ และธุรกิจด้ านการเงิน โดยเมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2559 VIC ได้ เข้ าซื ้อหุ้นในบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์รีจินอล จํากัด (“RAM”) คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของ
หุ้นทั้งหมด โดย RAM สามารถประกอบธุรกิจบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ภายใต้ ใบทะเบียนอนุญาตซึ่งออกโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 VIC ได้ เข้ าซื ้อหุ้นในบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์รีจินอล จํากัด (“RAM”) คิดเป็ น
ร้ อยละ 100 ของหุ้นทังหมด
้
เดือนมิถนุ ายน – ธันวาคม 2559 กลุม่ บริ ษัท ได้ เข้ าประมูลซื ้อหนี ้และชนะการประมูลรวม 4 พอร์ ตหนี ้
ในนาม RAM ทั้งหมด ประกอบด้ วยหนี ้เช่าซื ้อรถยนต์ หนี ้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ทําให้ กลุ่มบริ ษัท
มีหนี ้ด้ อยคุณภาพเพื่อมาบริ หารจัดการเพิ่มขึ ้น
เดือนสิงหาคม 2559 บริ ษัทได้ เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสํานักงาน เป็ นเลขที่ 544 ซอยรั ชดาภิเษก 26
ถนนรั ชดาภิ เษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ ว ยขวาง กรุ งเทพมหานคร และมี ก ารลงทุนในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบบริ หารองค์กรใหม่ เพื่อให้ การทํางานได้ มาตรฐานระดับสากล เกิดประสิทธิภาพ มีการ
จัดการที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลและเพื่อสร้ างความเชื่อมั่นให้ กับลูกค้ ารวมถึงสถาบันการเงินที่เชิญบริ ษัท
เข้ าร่วมประมูลหนี ้ด้ อยคุณภาพ
วันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที่ 2/2560 ได้ อนุมตั ิให้ VIC ได้ เข้ าซื ้อหุ้นในบริ ษัท
ทรัพยสิทธิ เซอร์ วิส จํากัด (“SAP”) คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นทั ้งหมด ซึง่ ประกอบธุรกิจบริ การรับแทนตัวแทน
เรี ยกเก็บหนี ้ให้ บคุ คลอื่น ปั จจุบนั SAP ได้ มีสญ
ั ญารับจ้ างติดตามหนี ้ให้ แก่บริ ษัทอื่น 1 สัญญา

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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สรุ ปข้ อมูลสําคัญทางการเงิน
สรุ ปข้ อมูลทางการเงิน/งบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
สินทรั พย์

2559

2558

2557

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

13,159,916

42,745,226

7,220,145

-

-

10,000,000

4,617,052

8,245,606

24,519,827

-

-

7,658,286

2,363,089

-

-

20,140,057

50,990,832

49,398,258

เงินลงทุนระยะยาว

14,261,800

14,261,800

35,456,368

เงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

51,041,242

58,825,797

-

ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

8,076,778

15,108

234,377,601

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

6,937,952

-

-

สินทรัพย์อืน – สุทธิ

5,989,947

5,333,623

1,533,042

รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

86,307,719

78,436,328

217,367,011

รวมสินทรั พย์

106,467,276

129,927,160

320,765,269

5,727,778

3,773,997

15,502,805

650,373

-

-

6,378,151

3,773,997

15,502,805

หนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการ-เจ้ าหนีกู้ยืมบริ ษัททีเกียวข้ องกัน

-

-

6,500,000

หนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการ

-

-

2,406,983,783

ดอกเบียค้ างจ่ายตามแผนฟื นฟูกิจการ

-

-

481,288,710

656,733

104,662

3,293,759

9,936,256

9,936,256

9,936,256

รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน

10,592,989

10,040,918

2,908,002,508

รวมหนีสิน

16,971,140

13,814,915

2,923,505,313

เงินลงทุนชัวคราว-เงินฝากประจําสถาบันการเงิน
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนสุทธิ
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนีสินหมุนเวียน
เจ้ าหนีการค้ า
หนีสินหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสินระยะยาว

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

500,096,370
174,286,636

174,286,636

-

-

475,000,000

-

-

49,250,000

(84,773,565)

(58,137,891)

(3,627,311,361)

(17,000)

(36,500)

224,947

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

89,496,136

116,112,245

(2,602,740,044)

รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

106,467,276

129,927,160

320,765,269

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุนสํารอง
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ า 4

รายงานประจําปี 2559

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2559

2558

2557

รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

30,055,399

7,033,592

-

รายได้ จากการบริ การติดตามหนีสิน

23,980,984

4,727,472

-

-

53,227,578

84,419,591

54,036,383

64,988,642

84,419,591

รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
รวมรายได้
ต้ นทุนการจัดเก็บหนีจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

(3,212,654)

(449,990)

-

(13,396,791)

(1,768,957)

-

-

(36,735,793)

(78,067,914)

รวมต้ นทุน

(16,609,445)

(38,954,740)

(78,067,914)

กําไรขันต้ น

37,426,938

26,033,912

6,351,677

(854,997)

(526,506)

(955,585)

(30,419,208)

(38,382,315)

(53,792,271)

6,152,733

(12,874,919)

(48,396,179)

กําไรจากการชําระหนีเงินกู้ในคราวเดียวตามแผนฟื นฟูกิจการ

-

2,163,795,968

-

ดอกเบียค้ างจ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ

-

485,663,900

-

ค่าเช่าค้ างจ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ

-

9,251,613

-

ต้ นทุนการบริ การติดตามหนีสิน
ต้ นทุนขายและการให้ บริ การ

ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
รายได้ อืน

กําไรจากการจําหน่ายลูกหนีการค้ าและบริ ษัทฯ ทีเกียวข้ องกัน
ตามแผนฟื นฟูกิจการ

6,261,682
-

อืนๆ

-

335,608

4,311,695

4,347,173

6,488,341

2,656,409,939

(44,049,006)

(28,077,633)

-

-

(5,046,387)

-

-

ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ชําระหนีตามแผนฟื นฟูกิจการ

-

(45,994,725)

-

ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์

-

(27,106,305)

-

ขาดทุยจากการจําหน่ายและตัดหจําหน่ายสินค้ าเสือมคุณภาพ

-

(2,369,447)

-

กําไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายอืนและต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายอืน
ขาดทุนจากการตังค่าเผือสํารองหนีสูญรายได้ ดอกเบียค้ างรับจาลูกหนีเงินให้
กู้ยืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ
ขาดทุนจากการด้ อยค่าลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ

ผลประโยชน์พนักงานเมือเลิกจ้ าง

-

(12,463,395)

-

(26,635,679)

2,568,474,193

(44,049,006)

-

(9,644,395)

(43,672,896)

(26,635,679)

2,558,829,798

(87,721,902)

ขาดทุนในภายหลัง

19,500

14,500

211,487

กําไรเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

19,500

14,500

211,487

(26,635,679)

2,558,844,298

(87,510,415)

(0.04)

6.30

(1.75)

622,452,273

406,214,804

50,009,637

กําไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)สําหรั บปี
กําไรเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อ

กําไร (ขาดทุน) เป็ ดเสร็จรวมสําหรั บปี
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่ วงนําหนัก (หุ้น)

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

หน้ า 5

งบกระแสเงินสด

2559

2558

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

(26,635,679)

2,558,829,798

(87,721,902)

(30,055,399)

(7,033,592)

ค่าเสือมราคา

286,882

8,215,060

20,578,104

ค่าตัดจําหน่าย

56,368

-

-

28,077,633

-

-

-

-

หนีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

-

(857,685)

กําไรจากการเพิมขึนของมูลค่าเงินลงทุน

-

-

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง

-

106,417

(กําไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร

-

-

รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)สําหรับเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจการ
ดําเนินงาน
รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคคุณภาพ

ขาดทุนจากการตังค่าเผือสํารองหนีสูญรายได้ ดอกเบียค้ างรับจากลูกหนีเงิน
ให้ ก้ ยู ืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ
ขาดทุนจากการด้ อยค่าลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ

5,046,387

กําไรจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

(134,836)

กําไรจากการชําระหนีเงินกู้ในคราวเดียวตามแผนฟื นฟู

(2,163,795,968)

ดอกเบียค้ างจ่ายทีได้ รับการยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ

(485,663,900)

ค่าเช่าค้ างจ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ

(9,251,613)

ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ชําระหนีตามแผนฟื นฟูกิจการ

45,994,725

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว

(1,052,143)

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายทรัพย์สิน

30,396

27,108,305

2,408,613

ขาดทุนจากการโอนทรัพย์ชําระหนีตามแผนฟื นฟูกิจการ

-

-

ดอกเบียค้ างจ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ

-

-

ปรับปรุ งยอดหนีตามแผนฟื นฟูกิจการ

-

(784,969)

12,567,931

1,511,078

9,644,395

43,672,896

(22,759,659)

(4,437,002)

(20,302,479)

3,628,554

11,274,221

(1,264,752)

7,658,286

1,892,964

4,715,934

(51,792,205)

-

(2,363,089)

-

-

(156,284)

(4,300,582)

(246,064)

1,034,596

(2,477,195)

(816,548)

หนีสินหมุนเวียนอืน

562,309

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(16,518)

(15,757,028)

-

(15,354,157)

(59,831,504)

(20,736,879)

ประมาณการหนีสินระยะยาว
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน

568,589

ต้ นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการดําเนินงานก่ อนการเปลียนแปลงในสินทรั พย์ และ
หนีสินดําเนินงาน
สินทรั พย์ ดาํ เนินงาน(เพิมขึน)ลดลง
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
สินค้ าคงเหลือ
ลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน(ลดลง)
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจการดําเนินงาน

หน้ า 6

รายงานประจําปี 2559

งบกระแสเงินสด

2559

2558

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนชัวคราว

-

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว

10,148,407

-

(14,208,300)

(22,00,000)

36,045,157

-

25,090,300

-

-

350,000

-

-

เงินสดจ่ายจากการซือเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการรับชําระเงินให้ ก้ ยู ืม
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซือธุรกิจ

10,000,000

(28,313,393)

เงินสดจ่ายจากการซืออุปกรณ์

(8,094,077)

(15,421)

(12,926,380)

เงินสดจ่ายจากการซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(3,263,983)

-

-

29,833,224

-

-

857,685

61,803,067

(44,068,695)

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืม
เงินสดสุทธิได้ มาจากใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(14,231,153)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายต้ นทุนทางการเงิน

-

(269,205)

(1,897,540)

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ

-

160,283,938

-

เงินสดจ่ายหนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการ

-

(126,461,215

(27,326,967)

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจการจัดหาเงิน

-

33,553,518

(29,224,507)

(29,585,310)

35,525,081

(94,030,081)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี

42,745,226

7,220,145

101,250,226

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

13,159,916

7,658,286

1,892,964

(13,500)

211,487

หนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการลดลง เนืองจากโอนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ให้
เจ้ าหนี

123,226,600

-

การลดทุนเพือชดเขยผลขาดทุนสะสม

486,093,672

-

การลดส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพือชดเขยผลขาดทุนสะสม

475,000,000

-

49,250,000

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ

ข้ อมูลเพิมเติมประกอบกระแสเงินสดรายการทีไม่ ใช่ เงินสด
การซืออุปกรณ์โดยยังมิได้ ชําระเงิน

284,872

การซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยยังมิได้ ชําระเงิน

155,150

การเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย

การลดสํารองตามกฎหมายเพือชดเขยผลขาดทุนสะสม

19,500

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

หน้ า 7

2559

2558

2557

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

(เท่า)

5.72

13.51

3.19

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

(เท่า)

3.16

15.11

4.35

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

(เท่า)

(2.68)

(6.21)

(1.36)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้ า (สุทธิค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ)

(เท่า)

3.73

8.84

6.79

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (สุทธิคา่ เผือหนีสงสัยจะสูญ)

(วัน)

97.89

41.00

53.00

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ

(เท่า)

0.00

10.17

9.07

ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย

(วัน)

0.00

36.00

40.00

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี

(เท่า)

0.00

102.60

10.56

ระยะเวลาชําระหนี

(วัน)

0.00

3.00

34.00

Cash Cycle (สุทธิค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ)

(วัน)

0.00

01

9.00

อัตราส่วนกําไรขันต้ น

(%)

69.26

40.06

(92.48)

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน

(%)

11.39

(49.81)

(55.27)

อัตรากําไรอืน

(%)

0.00

0.00

0.00

อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร

(%)

(49.41)

184.83

(46.16)

อัตราส่วนกําไรสุทธิ

(%)

(49.29)

93.58

102.47

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

(%)

(29.76)

(207.31)

3.43

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

25.02

1,135.51

(24.58)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(%)

329.78

2,190.38

(28.05)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

(เท่า)

0.61

12.13

0.24

อัตราส่วนหนีสินต่อผู้ถือหุ้น

(เท่า)

0.19

0.10

(1.12)

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย

(เท่า)

0.00

0.02

(0.47)

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)

(เท่า)

(0.97)

(0.47)

(0.54)

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

(เท่า)

-

-

-

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2559 ทีผ่านมาถือเป็ นปี ทีมีการเปลียนแปลงทีสําคัญของบริ ษัทจากการดําเนินธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ
และบริ การติดตามหนีซึงเป็ นธุรกิจใหม่ของบริ ษัททีเริ มดําเนินการนับตังแต่พฤศจิกายนปี 2558 เป็ นต้ นมา
ผู้บริ หารและทีมงานมีการนําวิธีการ และการดําเนิ นกลยุทธ์ ทางธุรกิจใหม่เข้ ามาใช้ เพือเพิมศักยภาพในการ
ทํ า ให้ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ให้ มี ค วามเข้ มแข็ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศทั งด้ านอุ ป กรณ์
ด้ านโปรแกรมบัญชี และ โปรแกรมบริ หารหนี ด้ อยคุณภาพ เพื อให้ ก ารทํ างานได้ มาตรฐานสากลและเกิ ด
ประสิทธิ ภาพสูงสุด รวมถึงร่ วมประมูลซือหนีด้ อยคุณภาพกับสถาบันการเงินเพือให้ เกิดรายได้ และสร้ างผล
กําไรแก่บริ ษัทอย่างต่อเนือง และยังยืน
ในปี 2560 กระผมมีความมันใจว่าจะเป็ นปี ทีบริ ษัทฯสามารถปรั บปรุ งผลประกอบการของบริ ษัทฯให้ ดีขึน
และมีฐานะการเงินทีแข็งแรง และยังยืน ซึงจะทําให้ บริ ษัทฯมีคณ
ุ สมบัติตามแนวทางการพิจารณาขอพ้ นเหตุ
เพิกถอนและสามารถดําเนินการเพือขอพ้ นเหตุเพิกถอนต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยได้ พร้ อมกันนี
กระผมและทีมงานบริ หารจะพยายามเพิมความแข็งแกร่ งทางธุรกิจ โดยเพิมและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
ในตลาด ให้ มีความสามารถทัดเทียมกับผู้ประกอบการรายอืน ๆ จากความร่ วมมือของพันธมิตรทางการค้ าและ
คู่ค้าต่าง ๆ โดยบริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงหน้ าทีในการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมด้ านจริ ยธรรมในการบริ หาร
ลูกค้ า และการมีธรรมมาภิบาลในการบริ หารงาน
สุดท้ ายนี กระผมในนามของ บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ใคร่ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น
ลูกค้ า พันธมิ ตรทางธุรกิ จ ผู้สนับสนุน ทางการเงิ น ตลอดจนผู้บริ หารและพนักงาน ที เป็ นแรงผลักดัน และ
สนับสนุนบริ ษัทฯให้ มีสามารถดํารงกิจการมาอย่างต่อเนือง ทังนี บริ ษัทฯจะยึดหลักนโยบายการบริ หารงาน
และบริ หารเงินทุนอย่างเคร่ งครัด เพือมุ่งมันสร้ างสรรค์ พัฒนาธุรกิจ และดําเนินงานภายใต้ การบริ หารจัดการ
ตามหลัก บรรษั ท ภิ บ าลที ดี พร้ อมกับ การสรรสร้ างนวัตกรรมใหม่เ พื อให้ ค นในสัง คมมีคุณภาพชี วิต ที ดี ขึน
กระผมมีความมันใจว่ากระผมและทีมงานจะสามารถดําเนินการผลักดัน และบริ หารธุรกิจต่อเนืองด้ วยความ
รอบคอบตามหลักการประกอบการตามจริ ยธรรมทีดี และมีธรรมาภิบาลตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เพือทีจะเสริ มสร้ างมูลค่าให้ แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นต่อไป

นายนนท์จิตร ตุลยานนท์
ประธานคณะกรรมการบริ ษัท

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ รับการแต่งตังจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 2/2558 เมือวันที
28 ตุล าคม 2558 ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ จํ านวน 3 ท่าน โดยมี นายเจษฎาวัฒ น์ เพรี ยบจริ ย วัฒ น์
เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวีระพล หรื อตระกูล และนางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี เป็ นกรรมการตรวจสอบ
ซึงทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย โดยได้ ปฏิบัติงานตาม
หน้ าทีและความรั บผิดชอบทีได้ รับมอบหมาย ด้ วยความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความรอบคอบ และมี
ความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการประชุมรวมทังสิน จํานวน 4 ครัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกท่านได้ เข้ าร่ วมประชุมครบถ้ วน และเป็ นการประชุมที ผู้บริ หารที เกี ยวข้ อง ผู้สอบบัญชี และผู้รักษาการ
ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ ข้อมูลแก่ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ช่วยสนับสนุนให้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถปฏิ บัติงานตามความรั บผิดชอบ
ได้ เป็ นผลสําเร็ จ พร้ อมทัง ติดตามและสนับสนุนให้ เกิดการกํากับดูแลกิจการทีดี ผลการปฏิบตั ิงานและการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีสาระสําคัญ สรุ ปได้ ดงั นี
1. รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานงบการเงินไตรมาส และงบการเงินประจําปี
2559 โดยได้ ร่วมประชุมเพือสอบถามและรับฟั งคําชีแจงจากผู้สอบบัญชี และผู้บริ หารทีเกียวข้ อง เพือให้ มนใจ
ั
ว่ากระบวนการจัดทํางบการเงินของบริ ษัท และการเปิ ดเผยข้ อมูลทีสําคัญมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน เชือถือได้
สอดคล้ องกับกฎหมาย และประกาศทีเกียวข้ อง และจัดทําตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองโดยทัวไป
2. ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ เสนอให้ มีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษัท โดยให้ มีการรายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี และนําเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบเพือสอบทาน เพือให้ มนใจว่
ั าการควบคุมภายในของบริ ษัทมีความเหมาะสมเพียงพอ
ในการป้องกันและลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึน
3. การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุ มภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอให้ มีการ
ตรวจสอบภายในเพือประเมินความมีประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยได้ พิจารณาถึงแผนการ
ตรวจสอบภายในประจํ า ปี ข้ อ มูล จากรายงานผลการตรวจสอบ การติ ด ตามผลการแก้ ไ ขตามรายงาน
การตรวจสอบในประเด็นทีสําคัญ เพือทีคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ คําแนะนําในการพัฒนาปรั บปรุ งการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ ผล รวมทัง ประเมินผลงานประจําปี ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

หน้ า 10

รายงานประจําปี 2559

4. การกํากับดูแลกิจการทีดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานการปฏิบัติงานของบริ ษัทให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายว่า ด้ วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อ กํ าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ตลอดจนกฎหมายทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
5. รายการเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ สอบทานและให้ ความเห็นต่อรายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ของ
บริ ษัท ฯเพื อพิ จ ารณาว่า การทํ ารายการมี ค วามสมเหตุส มผลตามเงื อนไขที ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ กํ าหนดไว้
โดยคํานึงถึงประโยชน์ ของผู้มีสว่ นได้ เสีย
6. การพิจารณาคัดเลือก และแต่ งตังผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือก โดยได้ พิจารณาผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ ว
เห็นควรเสนอแต่งตังให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5339 และ/หรื อ นายชาญชัย
ชัยประสิทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3760 และ/หรื อ นายไพบูลย์ ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
4298 ในนามบริ ษั ท ไพร้ ซวอเตอร์ เ ฮาส์ คูเ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จํ า กัด เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท รวมทัง
การพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 และให้ นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
โดยสรุ ปในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้ าทีครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบทีได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และมีความเห็นว่า บริ ษัทมีการรายงานข้ อมูลทางการเงิน
ซึงได้ จดั ทําขึนอย่างถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปและมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างเพี ยงพอ และการดํ าเนิ น งานอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เชื อถื อได้ และมีร ะบบการควบคุมภายในที
เหมาะสมเพียงพอ รวมทัง ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลทีดี มีความโปร่ งใสในการดําเนินงาน ตรวจสอบได้ และรั กษาผลประโยชน์
ของผู้มีสว่ นเกียวข้ องทุกฝ่ าย

นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

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

ศรี สนุ ทรตระกูล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายวีระพล

หรื อตระกูล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

เลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้ า 12
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รายงานจากคณะการบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริ หารความเสียงของบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยกรรมการ
จํานวน 5 ท่าน โดยเป็ นผู้บริ หารสายงานหลักๆของบริ ษัท 4 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน ดังนี
1. นายปริ พล
ธนสุกาญจน์
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสียง
2. นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ กรรมการบริ หารความเสียง
3. นายอนุศกั ดิ
มนต์ขลัง
กรรมการบริ หารความเสียง
4. นายอนันตผล
พันธุ์เพ็ง
กรรมการบริ หารความเสียง
5. นางสาวมนัสนันท์ อัจฉริ ยพฤกษ์
กรรมการบริ หารความเสียง
คณะกรรมการบริ หารความเสียง มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการกําหนดหลักเกณฑ์ นโยบายในการบริ หาร
ความเสียงและประเมินความเสียง วิเคราะห์ความเสียง จัดลําดับความเสียง และกําหนดแนวทางกลยุทธ์ การ
บริ หารความเสียง เพือให้ ความเสียงอยู่ในระดับทียอมรั บได้ ภายใต้ ต้นทุนทีเหมาะสม รวมทังติดตามและ
ประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี ยง เพื อรายงานผลการประเมิ น ความเสี ยงต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท
โดยคณะกรรมการบริ หารความเสียงได้ กําหนดให้ มีการประชุมทุกไตรมาส เพือทําการวิเคราะห์ความเสียงต่างๆ
จัดลําดับความสําคัญของความเสียง และให้ ผ้ ูบริ หารหน่วยงานที เกียวข้ องกับความเสียงนํ าเสนอมาตรการ
จัดการความเสียงให้ คณะกรรมการบริ หารความเสียงพิจารณา และกําหนดเป็ นมาตรการจัดการ พร้ อมทัง
ประเมินสถานการณ์ เป็ นระยะ เพือให้ มนใจว่
ั า การจัดการบริ หารและแก้ ไขความเสียงมีความเพียงพอและ
เหมาะสม และได้ ถูกนําไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนือง จนความเสียงอยู่ในระดับทีบริ ษัทยอมรับได้ เพือช่วยป้องกัน
รักษา และส่งเสริ มให้ องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายทีกําหนด เพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียอืน ๆ อย่างเหมาะสม

นายปริ พล ธนสุกาญจน์
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสียง

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

หน้ า 13

คณะกรรมการบริษัท

นายนนท์จิตร ตุลยานนท์
ประธานกรรมการบริ ษัท/กรรมการอิสระ

นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายปริ พล ธนสุกาญจน์
กรรมการบริ ษัท/
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
หน้ า 14

นายวีระพล หรื อตระกูล
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

นายชะฤทธิ พงศ์อนุตรี
กรรมการบริ ษัท

รายงานประจําปี 2559

นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

นายสุทธิพงษ์ ศรี สนุ ทรตระกูล นายอดุลย์ สุรวุฒิกลุ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
(ณ วันที 2 มี นาคม 2560)

ข้ อมูลทัวไปของบริษัทและบริษัทย่ อย
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอชัน จํากัด (มหาชน) (“VI”)
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่

ชนิดของหุ้น
ทุนจดทะเบียน
มูลค่ าทีตราไว้
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

ดําเนินธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึงลงทุนในบริ ษัทย่อย
บมจ. 0107538000428 ( เดิมเลขที บมจ. 565)
เลขที 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2541-4145-46 โทรสาร: 0-2541-4147-48
Home Page: www.ventureinc.co.th
หุ้นสามัญ
187,698,636.44 หุ้น
0.28 บาท
174,286,636.44 บาท (ณ วันที 15 มีนาคม 2560)

บริษัทย่ อย
บริษัท วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด (“VIC”)
ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่

ชนิดของหุ้น
ทุนจดทะเบียน
มูลค่ าทีตราไว้
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
สัดส่ วนการถือหุ้น

ประกอบธุ ร กิ จ ถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท อื น (holding company) โดยมี
วัตถุประสงค์จะ ลงทุนในธุรกิ จบริ หารสินทรั พย์ การรั บซือหรื อรั บ
โอนสิ น ทรั พ ย์ ด้ อ ยคุณ ภาพ หนี สิ น หรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ องของ
บริ ษัทบริ หารสินทรั พย์ สถาบันการเงินหรื อนิติบุคคลอืนทังในและ
ต่างประเทศ และธุรกิจการให้ สินเชือ และสินเชือเช่าซือ และรวมถึง
ธุรกิจอืนทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
0105559004617
เลขที 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2541-4149
หุ้นสามัญ
3,000,000 หุ้น
10 บาท
30,000,000 บาท (ณ วันที 14 มีนาคม 2560)
99.99%
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

หน้ า 15

บริษัท บริหารสินทรั พย์ รีจนิ อล จํากัด (“RAM”)
ประเภทธุรกิจ

เลขทะเบียนบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่

ชนิดของหุ้น
ทุนจดทะเบียน
มูลค่ าทีตราไว้
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
สัดส่ วนการถือหุ้น

ประกอบธุรกิจบริ หารสินทรั พย์ ภายใต้ ใบทะเบี ยนอนุญาตบริ ษัท
บริ หารสินทรัพย์ ฉบับที 006/2551 ซึงออกโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทยเมือวันที 10 พฤศจิกายน 2551 กล่าวคือ การรับซือและรับโอน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน รวมตลอดจนหลักประกัน
ของสินทรัพย์นนั เพือนํามาบริ หารหรื อจําหน่ายจ่ายโอนต่อไป และ
ทํ า กิ จ การทังปวงที เกี ยวข้ อ งกับ กิ จ การที กล่า วมาข้ า งต้ น ตามที
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
0105551101044
เลขที 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2541-4141-43 โทรสาร: 0-2541-4140
หุ้นสามัญ
2,500,000 หุ้น
10 บาท
25,000,000 บาท (ณ วันที 14 มีนาคม 2560)
99.99%

บริษัท ทรั พยสิทธิ เซอร์ วสิ จํากัด (“SAP”)
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่

ชนิดของหุ้น
ทุนจดทะเบียน
มูลค่ าทีตราไว้
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
สัดส่ วนการถือหุ้น

หน้ า 16
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ประกอบธุรกิ จบริ การรั บแทนตัวแทนเรี ยกเก็บหนีหรื อรั บชํ าระเงิ น
เป็ น ผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้ บคุ คลอืน
0105555100417
เลขที 83 ซอยจั ด สรร แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2274-7940 โทรสาร: 0-2068-2631
หุ้นสามัญ
30,000 หุ้น
10 บาท
3,000,000 บาท (ณ วันที 14 มีนาคม 2560)
99.99%

ข้ อมูลบุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรั พย์

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

ผู้สอบบัญชี

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

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อกลยุทธ์ ในการดําเนินงาน
บริ ษั ท มี วิ สัย ทัศ น์ พั น ธกิ จ และ เป้ าหมาย ในการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จบริ ห ารหนี ด้ อยคุณ ภาพและบริ ก าร
ติดตามหนีสิน ดังนี
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็ นผู้นําในธุรกิจให้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนีสิน และบริ หารหนีด้ อยคุณภาพด้ วยการดําเนินงานแบบมือ
อาชีพ และมีจริ ยธรรม”
ภารกิจ (Mission)
“ มุ่งเน้ นการบริ หารหนีด้ อยคุณภาพทีเป็ นเลิศ โดยการให้ บริ การดีเยี ยมเพือช่วยเหลือและปรั บปรุ ง
สถานะ ของหนีด้ อยคุณภาพให้ มีสถานะเป็ นปกติ และมุ่งเน้ นสร้ างความสัมพันธ์ และดําเนินงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรมจริ ยธรรม ทังต่อผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า ลูกค้ า คูแ่ ข่ง พนักงานและสังคม ”
เป้าหมาย (Target)
บริ ษัท มีเป้าหมายตามแต่ละประเภทธุรกิจ ดังนี
ธุรกิจให้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนี
 รั กษาฐานลูกค้ าและยอดหนี ติดตามในปั จจุบันและนํ าเสนอบริ การอืนๆเพิ มเติม นอกจากนี
บริ ษัทจะมุง่ ขยายฐานลูกค้ ากลุม่ ใหม่ทีเป็ นองค์กรและสถาบันการเงิน
 มุ่ง เน้ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารติ ด ตามเร่ ง รั ด หนี ที ได้ ม าตรฐานและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต้
เป้าหมายทีจะทําให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจสูงสุด และต้ องไม่มีข้อร้ องเรี ยนคุณภาพการให้ บริ การจากลูกค้ า
 นําระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที ทันสมัยมาใช้ ในธุรกิจ โดยมีเป้าหมายเพือให้ มีประสิทธิ ภาพ
สูงสุดในการติดตามเร่ งรัดหนีสิน และสามารถนําเสนอข้ อมูลเชิงวิเคราะห์ให้ กบั ลูกค้ า
ธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ
 บริ ษัทดําเนินนโยบายขยายพอร์ ตหนีด้ อยคุณภาพอย่างระมัดระวัง (conservative)
 เร่ งเจรากับลูกหนีเพือเปลียนหนีด้ อยคุณภาพในพอร์ ตเป็ นเงินสด
 นํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการพั ฒ นาฐานข้ อ มูล ระบบติ ด ตามหนี และการ
ประเมินผลงานการติดตามหนีอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
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การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ
 บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจผลิตชินส่วนอิเลคทรอนิคส์
ประเภท แผงวงจรไฟฟ้า (Integrated Circuit หรื อ IC) เพือการส่งออก
 บริ ษัทเริ มเปิ ดดําเนิ นการเมือปี 2527 ด้ วยทุนจดทะเบี ยน 30 ล้ านบาท และทํ าการผลิตในปี
2528 ทีนิคมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานี ด้ วยกําลังการผลิตเริ มแรก 30 ล้ านชินต่อปี โดยได้ รับการ
ส่งเสริ มการลงทุนจากคณะ กรรมการส่งเสริ มการลงทุน
 ในปี 2538 เสนอขายหุ้นเพิมทุนของบริ ษัทจํานวน 12.5 ล้ านหุ้น แก่ประชาชนทัวไป
 ในปี 2539 บริ ษัทได้ นําหุ้นของบริ ษัทเข้ าทํ าการซือขายในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
ทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้น ของกลุ่มผู้บริ หารกลุ่มเดิม (คือบริ ษัท เจทีเอส จํากัด, กลุ่มตระกูลงานทวี และภูคา
สวรรค์ ) เปลี ยนแปลงจากเดิ ม ร้ อยละ 86.45 เป็ นร้ อยละ 24.85 และได้ เ ริ มก่ อ สร้ างโรงงานแห่ ง ใหม่ ที
สวน อุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
 ในปี 2540 เริ มย้ า ยฐานการผลิ ต มาผลิ ต ณ โรงงานแห่ ง ใหม่ ที สวนอุ ต สาหกรรมโรจนะ
จ.พระนครศรี อยุธยา
 ในปี 2544 บริ ษัท ได้ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO14000 จาก TEI (THAILAND
ENVIRONMENT INSTITUE)
 ในปี 2546 บริ ษัท ได้ ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานสากล ISO/TS16949 ในเดื อนตุล าคม 2546
จาก BVQI
 ในปี 2547 บริ ษัท ได้ เพิมทุนจดทะเบียนชําระแล้ วเป็ น 500,096,370 บาท เนืองจากการใช้ สิทธิ
ซือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
 ในปี 2548 บริ ษัทอยู่ระหว่างทําแผนฟื นฟูกิจการ ภายใต้ คําสังให้ ฟืนฟูกิจการของศาลล้ มละลาย
กลางกรุ งเทพฯ ซึงให้ บริ ษัทเป็ นผู้จดั ทําและบริ หารแผนฯ
 21 สิงหาคม 2549 ที ประชุมเจ้ าหนี ได้ มีมติเห็นชอบตามแผนฟื นฟูกิจการ ตามที ผู้บริ หาร
แผนเสนอและศาลล้ มละลายกลางเห็นชอบด้ วยแผนเมือวันที 24 สิงหาคม 2549
 วันที 22 กันยายน 2552 บริ ษัทได้ รับเกียรติบัตรด้ านความรั บผิ ดชอบต่อสังคม (CSR DIW)
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 30 กันยายน 2553 ยืนขอแก้ ไขแผนฟื นฟูกิจการ โดยได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมเจ้ าหนีแล้ ว
เมือวันที 5 พฤศจิกายน 2553 ซึงศาลล้ มละลายกลางได้ ให้ ความเห็นชอบด้ วยแผนฟื นฟูกิจการฉบับแก้ ไขแล้ ว
เมือวันที 8 มีนาคม 2554 (รายละเอียดดูได้ ภายใต้ หวั ข้ อ 5 ข้ อพิพาททางกฎหมาย)
 16 มิถุนายน 2554 ได้ จดทะเบียนย้ ายทีตังสํานักงานใหญ่ จาก เลขที 5 สุขุมวิท 3 ซอยนานา
เหนือ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110 มา ณ ทีตังโรงงานเลขที 45 หมู่ 12
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลธนู อําเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13210
 25 ตุลาคม 2554 ศาลล้ มละลายกลางเห็นชอบให้ ขยายระยะเวลาการดําเนินการตามแผนฟื นฟู
ออกไปอีก 1 ปี จาก 24 สิงหาคม 2554 เป็ น 24 สิงหาคม 2555
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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 24 สิงหาคม 2555 บริ ษัทได้ ยืนคําร้ องขอขยายระยะเวลาการปฏิบตั ิตามแผนฟื นฟูออกไปอีก 1 ปี
อันเนืองจากเหตุวิกฤติอทุ กภัย โดยเจ้ าหนีได้ ลงมติอนุมตั ิแผนฯ ในวันที 5 มีนาคม 2556 และศาลเห็นชอบด้ วย
แผนฟื นฟูฯ เมือวันที 17 มิถนุ ายน 2556
 18 ตุลาคม 2555 บริ ษัทได้ รับการแจ้ งมติเลขที อก 0907/026518 ตามคําขอรับการส่งเสริ มเลขที
1173/2555 ยืนเมือวันที 29 มิถุนายน 2555 สํานักงานโดยได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุนได้ พิจารณาเมือวันที 8 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมตั ิให้ การส่งเสริ ม 16 สิงหาคม 2556 บริ ษัท ได้ รับบัตร
ส่งเสริ มคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน เลขที 2118(1)/2556 ตังแต่วนั ที 8 ตุลาคม 2555 ซึงเป็ นวันที
คณะกรรมการอนุมตั ิให้ การส่งเสริ ม
 1 พฤศจิ กายน 2556 บริ ษัท ได้ ยืนคําร้ องขอขยายเวลาการปฏิ บัติต ามแผนฟื นฟูไ ปจนถึง
24 สิงหาคม 2557 ศาลล้ มละลายกลางเห็นชอบด้ วยแผนฟื นฟูเมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2557
 25 กุมภาพันธ์ 2557 และวันที 2 เมษายน 2557 บริ ษัทได้ ยืนแก้ ไขเพิมเติมในส่วนของการหา
ผู้ร่วมทุน การซือคืนทรั พย์ สินหลัก ที ได้ โอนชํ าระหนีให้ แก่เจ้ าหนี เงื อนไขการชํ าระหนี ที ไม่สอดคล้ องกับวิธี
ปฏิบตั ิในการชําระหนีของลูกหนี เพือให้ การฟื นฟูกิจการของลูกหนีสําเร็ จลุลว่ งไปได้ เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์
จึงได้ กําหนดนัดประชุมเจ้ าหนี เพื อพิ จารณายอมรั บข้ อเสนอขอแก้ ไขแผนเพิมเติมของผู้บริ หารแผนในวันที
10 เมษายน 2557 ศาลมีคําสังเห็นชอบด้ วยแผนเมือวันที 9 มิถนุ ายน 2557
 22 สิงหาคม 2557 บริ ษัทได้ ยืนคําขอข้ อเสนอแก้ ไขแผนฟื นฟูระยะเวลาการชําระหนีและขอขยาย
เวลาการปฏิบตั ิตามแผนฟื นฟูไปจนถึง 31 มีนาคม 2558 เจ้ าหนีเห็นชอบแก้ ไขแผนในวันที 6 พฤศจิกายน
2557 ศาลฯ มีคําสังเห็นชอบด้ วยแผนเมือวันที 22 มกราคม 2558
 1 ธันวาคม 2557 บริ ษัทได้ ลงนามสัญญาการเข้ าลงทุน ระหว่าง บริ ษัท สยามโฮลดิง กรุ๊ ป จํากัด
(“กลุม่ ผู้ลงทุนใหม่”) กับบริ ษัท
 9 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษัท สยามโฮลดิง กรุ๊ ป จํากัดและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป้าหมายได้ ลงนามใน
บันทึกข้ อตกลงและความเข้ าใจเรื องการนําธุรกิจของบริ ษัทเป้าหมาย เข้ าสูก่ ารพิจารณาของบริ ษัท
 5 มี น าคม 2558 บริ ษัท ได้ ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นลดทุน จดทะเบี ย นและทุ น ชํ าระแล้ ว
เปลียนแปลงหนังสือบริ คณห์สนธิ เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว กับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ โดยลดมูลค่าทีตราไว้ จากมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เป็ นมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ
ละ 0.28 บาท ตามแผนฟื นฟูกิจการฉบับล่าสุด
 19 มีนาคม 2558 บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนจดทะเบียน เปลียนแปลงหนังสือ
บริ ค ณห์ ส นธิ เพื อให้ ส อดคล้ องกับ การเพิ มทุน จดทะเบี ย นและทุ น ชํ าระแล้ ว กับ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิ ชย์ โดยออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํ านวน 429,000,000 หุ้น มีมูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.28 บาท
เพือเสนอขายและจัดสรรให้ แก่กลุม่ ผู้ลงทุนใหม่ทงหมด
ั
ในราคาหุ้นละ 0.28 บาท ตามแผนฟื นฟูกิจการฉบับล่าสุด
 20 มีน าคม 2558 ผู้ก ลุ่ม ผู้ล งทุน ใหม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การชํ า ระเงิ น ค่า หุ้น เพิ มทุน เป็ นจํ า นวน
120 ล้ านบาท ให้ แก่บริ ษัทโดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ บริ ษัท นําเงินจํานวนดังกล่าวไปชําระคืนให้ แก่เจ้ าหนีตามแผน
ฟื นฟูกิจการฉบับล่าสุด
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 24 มีนาคม 2558 บริ ษัทได้ ชําระเงินคืนให้ แก่เจ้ าหนีตามแผนฟื นฟูกิจการฉบับล่าสุดเรี ยบร้ อยแล้ ว
 25 มีนาคม 2558 บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ โดยระบุชือผู้ลงทุนใหม่เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท เรี ยบร้ อยแล้ ว
 2 มิถนุ ายน 2558 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติอนุมตั ิการหยุดดําเนินกิจการ และพิจารณา
เข้ าลงทุนในธุรกิจใหม่ทีสามารถสร้ างเสถียรภาพให้ กบั บริ ษัท
 22 มิถนุ ายน 2558 ศาลมีคําสังให้ ยกเลิกการฟื นฟูกิจการของบริ ษัท
 28 ตุลาคม 2558 ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 2/2558 ได้ มีมติอนุมตั ิการเปลียนแปลงชือ
บริ ษัทจากเดิม “บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิ คส์ อิน ดัสตรี ส์” จํ ากัด (มหาชน) เป็ น “บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)” และ เปลียนแปลงธุรกิจเป็ นประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ
และบริ การติดตามหนีสินพร้ อมทําการเปลียนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ทําการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ
และข้ อบังคับของบริ ษัทตามการอนุมตั ิตามการอนุมตั ิดงั กล่าว
 30 ตุล าคม 2558 บริ ษั ท ได้ ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นเปลี ยนชื อบริ ษัท เป็ นบริ ษั ท เวนเจอร์
อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) แล้ ว และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยได้ ดําเนินการเปลียนชือบริ ษัท
เป็ นบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และเปลียนชือย่อหลักทรัพย์ใหม่จาก “CIRKIT” เป็ น“VI”
โดยมีผลนับตังแต่ 10 พฤศจิกายน 2558 นอกจากนี บริ ษัทได้ ทําการจดทะเบียนเปลียนแปลงทีตังสํานักงาน
ใหญ่ของบริ ษัท จากเลขที 45 หมู่ 12 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตําบลธนู อําเภออุทยั จังหวัดอยุธยา ประเทศ
ไทย เป็ นเลขที 83 ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
 2 พฤศจิกายน 2558 บริ ษัทเริ มดําเนินธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนีสิน
ให้ กบั ลูกค้ าสถาบัน
 เดือนมกราคม 2559 บริ ษัทได้ จดทะเบียนจัดตังบริ ษัทย่อยชือบริ ษัท วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด
(“VIC”) ซึงเป็ นบริ ษัท ทีมีวตั ถุประสงค์จะลงทุนในธุรกิจบริ หารสินทรัพย์
 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 VIC ได้ เข้ าซือหุ้นในบริ ษัท บริ หารสินทรั พย์ รีจินอล จํ ากัด (“RAM”)
คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นทังหมด
 เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษัทได้ เข้ าประมูลซือหนีและชนะการประมูล รวม 4
พอร์ ตหนีในนาม RAM ทังหมด ประกอบด้ วยหนีเช่าซือรถยนต์ หนีบัตรเครดิตและสินเชือบุคคล ทําให้ กลุ่ม
บริ ษัทมีหนีด้ อยคุณภาพเพือมาบริ หารจัดการเพิมขึน
 เดือนสิงหาคม 2559 บริ ษัทได้ เปลียนแปลงทีตังสํานักงาน เป็ นเลขที 544 ซอยรัชดาภิเษก 26
ถนนรั ช ดาภิ เษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง กรุ ง เทพมหานคร และมีการลงทุน ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบบริ หารองค์ กรใหม่ เพื อให้ การทํ างานได้ มาตรฐานระดับ สากล เกิ ด ประสิ ทธิ ภาพ
มีการจัดการที ดีตามระบบธรรมาภิ บาลและเพือสร้ างความเชื อมันให้ กับลูกค้ ารวมถึงสถาบันการเงินทีเชิ ญ
บริ ษัทเข้ าร่ วมประมูลหนีด้ อยคุณภาพ

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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 วันที 1 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษัท ครังที 2/2560 ได้ อนุมตั ิให้ VIC ได้ เข้ าซือหุ้นใน
บริ ษัท ทรัพยสิทธิ เซอร์ วิส จํากัด (“SAP”) คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นทังหมด ซึงประกอบธุรกิจบริ การรับแทน
ตัวแทนเรี ยกเก็บหนีให้ บคุ คลอืน ปั จจุบนั SAP ได้ มีสญ
ั ญารับจ้ างติดตามหนีให้ แก่บริ ษัทอืน 1 สัญญา

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
นโยบายการแบ่ งการดําเนินงานของบริ ษัทในกลุ่ม บริ ษัทได้ ทําการเปิ ดบริ ษัทย่อยเพือรองรับการ
ขยายตัวของบริ ษัท และเพิมประสิทธิภาพในการทํางานโดยเมือวันที 11มกราคม 2559 บริ ษัทได้ จดั ตังบริ ษัท
วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํ ากัด(“VIC”) เป็ นบริ ษัทย่อยเพือลงทุนในธุรกิ จบริ หารสินทรั พย์ และธุรกิ จด้ านการเงิ น
เมือวันที 9 กุมภาพันธ์ 2559 VIC ได้ เข้ าซือหุ้นในบริ ษัท บริ หารสินทรัพย์รีจินอล จํากัด (“RAM”) คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของหุ้นทังหมด และเมือวันที 1 มีนาคม 2560เข้ าซือหุ้นในบริ ษัท ทรั พยสิทธิ เซอร์ วิส จํากัด (“SAP”)
คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นทังหมด
โดยสรุ ปข้ อมูลสําคัญของบริ ษัท ณ วันที 1 มีนาคม 2560 ดังนี
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด
100 %
บริษัท วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด

100 %
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รีจินอล จํากัด

100 %
บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอร์ วิส จํากัด

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอชัน จํากัด (มหาชน) (“VI”)
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว:
174.28 ล้ านบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
ดําเนินธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนีสินให้ กบั ลูกค้ า
สถาบันรวมถึงลงทุนในบริ ษัทย่อย
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริ ษัท: ถือหุ้นร้ อยละ 100 ในบริ ษัท วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด(“VIC”) ซึงเป็ นบริ ษัท
ทีมีวตั ถุประสงค์จะลงทุนในธุรกิจบริ หารสินทรั พย์ การรับซือหรื อรั บโอน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หนีสิน หรื อรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องของบริ ษัทบริ หาร
สินทรั พย์ สถาบันการเงินหรื อนิติบุคคลอืนทังในและต่างประเทศ และ
ธุรกิจการให้ สินเชือ และสินเชือเช่าซือ และรวมถึงธุรกิจอืนทีเกียวข้ องกับ
ธุรกิจของบริ ษัท โดยมีทนุ จดทะเบียนเท่ากับ 30 ล้ านบาท
หน้ า 22
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บริษัท วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด (“VIC”)
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว:
30 ล้ านบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริ ษัทอืน (holding company)โดยมีวตั ถุประสงค์
จะลงทุน ในธุ รกิ จ บริ หารสินทรั พย์ การรั บซือหรื อรั บ โอนสินทรั พย์ ด้อ ย
คุณ ภาพ หนี สิ น หรื อรั บ โอนสิ ท ธิ เ รี ย กร้ องของบริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์
สถาบันการเงินหรื อนิติบุคคลอืนทังในและต่างประเทศ และธุรกิจการให้
สินเชือ และสินเชื อเช่าซือ และรวมถึงธุรกิ จอืนที เกี ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริ ษัท
บริษัท บริหารสินทรั พย์ รีจนิ อล จํากัด (“RAM”)
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว:
25 ล้ านบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
ประกอบธุรกิจบริ หารสินทรั พย์ ภายใต้ ใบทะเบียนอนุญาตบริ ษัทบริ หาร
สินทรัพย์ ฉบับที 006/2551 ซึงออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเมือวันที
10 พฤศจิ กายน 2551 กล่าวคือ การรั บ ซือและรั บโอนสิ นทรั พย์ ด้อ ย
คุณภาพของสถาบันการเงิน รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรั พย์ นัน
เพื อนํ ามาบริ ห ารหรื อจํ าหน่ ายจ่ ายโอนต่อ ไป และทํ ากิ จ การทังปวงที
เกี ยวข้ องกั บ กิ จการที กล่ า วมาข้ างต้ น ตามที รั ฐมนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
บริษัท ทรั พยสิทธิ เซอร์ วิส จํากัด (“SAP”)
ทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว:
3 ล้ านบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
ประกอบธุ รกิ จ บริ ก ารรั บแทนตัวแทนเรี ยกเก็บ หนี หรื อรั บ ชํ าระเงิ นเป็ น
ผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้ บคุ คลอืน

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
จากมติคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิการหยุดดําเนินธุรกิจผลิตและและจําหน่ายชินส่วนอีเลคทรอนิคส์
เมือวันที 2 มิถุนายน 2558 และทีประชุมผู้ถือหุ้น ได้ มีมติให้ ดําเนินธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การ
ติดตามหนี และได้ ดําเนินการตังแต่วนั ที 2 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต้ นมา ทําให้ โครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท
ในปี 2558 แบ่งเป็ น 2 ช่วง คือช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม เป็ นรายได้ จากธุรกิจผลิตและและจําหน่ายชิน
ส่วนอีเลคทรอนิคส์ และช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม เป็ นรายได้ จากธุรกิจหนีด้ อยคุณภาพและบริ การ
ติดตามหนี โดยในช่วงปี 2559 ทีผ่านมาบริ ษัทมีเฉพาะรายได้ จากธุรกิจหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนี
ซึงสามารถสรุ ปรายได้ ในระยะ 3 ปี ทีผ่านมามีดงั นี

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

2559
ล้ านบาท %
30.06 55.62
23.98 44.38
54.04 100.00

2558
ล้ านบาท %
7.03 59.78
4.73 40.22
11.76 100.00

2557
ล้ านบาท %
-

-

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษัทดําเนินธุรกิจรับบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ โดยทําการซือหนีด้ อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรื อ
บริ ษัทต่างๆทีมีนโยบายขายหนีด้ อยคุณภาพ สําหรั บในส่วนของสถาบันการเงินจะใช้ วิธีการประมูลขายหนี
ซึงบริ ษัทจะทําการศึกษาข้ อมูลหนีด้ อยคุณภาพในพอร์ ตหนีทีเปิ ดประมูล เช่น ประเภทหนี และระยะเวลาค้ าง
ชําระ เป็ นต้ น เพือทําการวิเคราะห์โอกาสในการได้ รับชําระหนีและเสนอราคาประมูลซือ โดยจะกําหนดเป็ น
อัตราส่วนจากมูลหนีเต็ม หรื อ ขึนอยู่กับข้ อกําหนดของผู้ขาย หากบริ ษัทเป็ นผู้ชนะการประมูล ก็จะสามารถ
เข้ าไปตรวจสอบรายละเอียดของหนี เช่น สัญญาเงินกู้ อายุหนี และข้ อมูลลูกหนี เป็ นต้ น เพือสรุ ปรายการลูกหนี
ทังหมดทีจะรับโอน และเริ มกระบวนการติดตามเร่ งรัดหนีเพือให้ ได้ ตามเป้าหมายทีวางไว้
การดําเนินธุรกิ จบริ หารปรั บปรุ งหนีด้ อยคุณภาพ เป็ นผลจากการทีสถาบันการเงินมีนโยบายที จะลด
สัดส่วนหนีด้ อยคุณภาพและลดต้ นทุนในการติดตามหนี จึงมีนโยบายจําหน่ายหนีด้ อยคุณภาพดังกล่าวออก
จากบัญชี โดยสถาบันการเงิ นจะเปิ ดให้ บริ ษัทที เชี ยวชาญในการติดตามหนี มาประมูลซือหนี ด้ อยคุณภาพ
ในราคาทีมีส่วนลดจากมูลหนีเต็ม ซึงผู้ประมูลจะมีภาระในการบริ หารและรั บความเสียงจากการติดตามเรี ยก
เก็บหนีทีประมูลได้ ทังนี บริ ษัทจะเข้ าประมูลซือหนีเฉพาะที มีความเชียวชาญในการติดตามเร่ งรัดหนีเท่านัน
โดยจะเทียบเคียงข้ อมูลของหนีทีจะประมูลซือกับข้ อมูลวิเคราะห์การจัดเก็บหนีทีบริ ษัท เคยให้ บริ การติดตาม
เร่ งรัดหนีซึงมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน เพือประมาณอัตราความสําเร็ จในการติดตาม/จัดเก็บหนี (Success Rate)
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และค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บหนีตลอดระยะเวลาทีคาดว่าจะเก็บหนีได้ ตามเป้าหมายประกอบกับพิจารณาอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนทีบริ ษัทต้ องการ เพือประเมินและกําหนดราคาประมูลซือหนี
ด้ านการบริ หารและการติดตามหนี บริ ษัทจัดทําประมาณการการจัดเก็บหนีเป็ นรายเดือน และติดตาม
เปรี ยบเทียบการจัดเก็บหนีจริ งกับประมาณการ หากจัดเก็บหนีได้ ตํากว่าประมาณการ บริ ษัทมีมาตรการใน
การเพิมการติดตามหนี การตังสํารอง รวมถึงการปรับประมาณการการจัดเก็บหนีให้ เหมาะสมตามนโยบายของ
บริ ษัทและสอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ธุรกิจให้ บริการติดตามหนีสิน
บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนีในส่วนทีเป็ นหนีด้ อยคุณภาพ ทีเจ้ าหนีไม่ประสงค์จะติดตามเอง
หรื อ ไม่สามารถติดตามได้ เนืองจากมีรายได้ ไม่ค้ มุ กับต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการติดตาม รวมถึงต้ องใช้ ความ
เชี ยวชาญในการดําเนิ นการพอสมควร หนี ที ให้ บริ การติดตามอยู่ในปั จจุบันมีหลายประเภท เช่น หนี กลุ่ม
สินเชือส่วนบุคคล หนีเช่าซือรถยนต์ หนีเช่าซือเครื องจักรกลการเกษตร หนีกลุ่มผู้ให้ บริ การโทรศัพท์เคลือนที
เป็ นต้ น โดยผู้ว่าจ้ างจะส่งรายชือและข้ อมูลลูกหนีมาให้ บริ ษัทจะทําการค้ นหาข้ อมูล ตรวจสอบ ติดตามตัว
ลูกหนี และทํ าการเจรจาต่อรองให้ ลูกหนี ชํ าระหนี ภายใต้ กรอบเงื อนไขที บริ ษัทได้ รับ อนุญาตจากผู้ว่าจ้ าง
โดยใช้ วิธีการติดตามเร่ งรัดหนีทางโทรศัพท์ (Phone Collection) ทังนี บริ ษัทจะได้ รับค่าบริ การติดตามหนีจาก
ผู้วา่ จ้ างคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละของมูลหนีที สามารถติดตามและตกลงให้ ลกู หนีมาชําระหนีได้
ทังนี ระยะเวลาในการติดตามหนีแต่ละพอร์ ตหนี จะมีระยะประมาณคราวละ 6-9 เดือนขึนอยู่กบั ชนิด
ของหนี เมือครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาว่าจ้ าง บริ ษัทจะหยุดการติดตามหนีและทําการจัดส่งข้ อมูล
ลูกหนีรายทีไม่สามารถติดตามได้ คืนให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ าง สําหรับลูกหนีทีติดตามหนีได้ และอยู่ในขันตอนการผ่อน
ชําระหนี บริ ษัทจะสามารถขยายเวลาในการดําเนินการเก็บหนีรายดังกล่าวออกไปได้
รายได้ คา่ บริ การติดตามหนี บริ ษัทจะได้ รับในลักษณะส่วนแบ่งผลผลประโยชน์ จากจํานวนเงินทีจัดเก็บ
ได้ จากลูกหนี (Commission) ซึงรายได้ ดงั กล่าวจะขึนกับอัตราความสําเร็ จในการติดตามหนี (Success Rate)
และอัตราค่าบริ การติดตามหนี(Commission Rate) ทีตกลงไว้ กบั ผู้วา่ จ้ าง ซึงสรุ ปวิธีคํานวณได้ ดงั นี
รายได้ คา่ บริ การติดตามหนี

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

ทังนี หนีแต่ละประเภทจะมีอตั ราความสําเร็ จในการติดตามหนีและอัตราค่าบริ การติดตามหนีแตกต่าง
กัน เช่น หนีค้ างชําระเป็ นเวลานานจะมีโอกาสติดตามชําระหนีได้ ยากจึงมีอตั ราความสําเร็ จในการติดตามหนี
ตําแต่ก็มีอตั ราค่าบริ การติดตามหนีทีสูง ทังนีบริ ษัท มีอตั ราความสําเร็ จในการติดตามหนีประมาณร้ อยละ
5 - 30 ของยอดมูลหนีทีติดตาม และอัตราค่าบริ การติดตามหนีเฉลียอยู่ทีประมาณร้ อยละ 5 - 15 ของจํานวน
เงินทีจัดเก็บได้ หากไม่สามารถติดตามและจัดเก็บหนีดังกล่าวได้ บริ ษัทจะเรี ยกเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายในการ
ติดตามหนี เช่น ค่าโทรศัพท์ติดตาม ค่าดําเนินการติดตามภาคสนาม ค่าคัดสําเนาเอกสาร เป็ นต้ น

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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การตลาดและการแข่ งขัน
กลยุทธ์ทางการตลาดของบริ ษัทมีดงั นี
ผลิตภัณฑ์
ถึง แม้ ว่าผู้ป ระกอบหลายราย ทังผู้ประกอบการรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็ก ในกลุ่มสํ านัก งาน
กฎหมายต่างๆ มีโอกาสเกิดคูแ่ ข่งขันรายใหม่ได้ ไม่ยากนัก แต่ในปั จจุบนั ผู้วา่ จ้ างจะเน้ นคุณภาพและมาตรฐาน
ในการติ ด ตามหนี ที ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข องผู้ ว่ า จ้ าง มี บุ ค คลากรที มี คุ ณ ภาพ
มีประสบการณ์ มีระบบการทํางานทีเป็ นมาตรฐาน รวมถึงวิธีทีใช้ ในการในการติดตามหนีเหมาะสมกับประเภท
หนี ที จะติ ด ตาม และสามารถดํ า เนิ น การภายใต้ ก รอบพระราชบั ญ ญั ติ ติ ด ตามทวงถามหนี ที เป็ นธรรม
พ.ศ. 2558 ซึงจะบัง คับ ให้ ผ้ ูป ระกอบธุ ร กิ จ ติ ด ตามหนี ทํ า การติ ด ตังระบบอัด เสี ย งขณะสนทนากับ ลูก หนี
ซึงส่งผลให้ บริ ษัทในธุรกิจต้ องสร้ างกระบวนการติดตามทีเป็ นมาตรฐาน เพือสร้ างความเชือมัน ซึงจําเป็ นต้ องใช้
เงินลงทุนด้ านระบบในระดับหนึง ทําให้ บริ ษัทมีความพร้ อมในด้ านการลงทุนมีความได้ เปรี ยบในธุรกิจ ด้ วยทีม
บริ หารของบริ ษัทมีประสบการณ์ในงานด้ านสํานักงานกฎหมายและงานด้ านการติดตามหนี มานานกว่า 20 ปี
จึงทําให้ มีความรู้ และความชํานาญในการบริ หารการจัดเก็บหนี สามารถเลือกใช้ วิธีการทีเหมาะสมกับประเภท
หนี และแต่ละพฤติกรรมของลูกหนี ได้ อย่ างเหมาะสม รวมถึงมีมาตรฐานในการปฏิ บัติ งาน บริ ษัทได้ มีการ
กําหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานให้ กบั ทีมงาน มีการจัดการฝึ กอบรมเพือเพิมความรู้ และทักษะให้ กบั ทีมงาน
และมีการทดสอบการปฏิบตั ิงานอย่างสมําเสมอ เพือให้ มนใจได้
ั
วา่ ผู้ปฏิบตั ิงานปฏิบตั ิได้ ตามมาตรฐานทีบริ ษัท
กําหนด มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมในการติดตามหนี อีกทังบริ ษัทยังมีระบบการบันทึกเสียงสนทนา และได้ มีการ
พัฒนาซอฟแวร์ เข้ ามาช่วยในการบริ หารติดตามหนีให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด เมือเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทอืนๆ ทียัง
ขาดในด้ านของประสบการณ์และเทคโนโลยีรองรับถือว่าบริ ษัทมีความได้ เปรี ยบค่อนข้ างมาก
นโยบายการตลาด
บริ ษัทดําเนินธุรกิจให้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนีสิน (Debt Collection Service) และธุรกิจรับบริ หารหนี
ด้ อยคุณภาพ (Non-Performing Loans Management) เพือให้ เจ้ าหนีได้ รับชําระหนีตามเงือนไข และลูกหนี
ได้ รับการปรับปรุ งสถานะหนีสินจากหนีค้ างชําระให้ เป็ นหนีปกติหากปฏิบัติได้ ตามเงือนไขผ่อนปรนทีกําหนด
โดยบริ ษัทมีนโยบายทางการตลาดคือเน้ นให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเดิมและขยายไปยังลูกค้ าใหม่ สําหรับลูกค้ าเดิม
บริ ษัทสร้ างสัมพันธ์ทีดีด้วยคุณภาพการบริ การ และผลงานทีส่งมอบ เพือให้ ลกู ค้ าพิจารณาใช้ บริ การของบริ ษัท
อย่างต่อเนือง สําหรับลูกค้ าใหม่ บริ ษัทจะดําเนินการติดต่อ และ Roadshow กับกลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ เช่น กลุ่ม
สถาบันการเงินกลุม่ ผู้ให้ บริ การสินเชือส่วนบุคคล กลุม่ ผู้ให้ บริ การสินเชือเช่าซือ กลุ่มผู้ให้ บริ การสาธารณูปโภค
กลุม่ ผู้ขายสินค้ าเงินผ่อน เป็ นต้ น เพือสร้ างโอกาสในการทําธุรกิจ
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ลักษณะลูกค้ าและกลุม่ เป้าหมาย ธุรกิจให้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนีสิน และธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ
มีลกู ค้ ากลุ่มเป้าหมายเดียวกัน คือ กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มผู้ให้ บริ การสินเชือบุคคลกลุ่มผู้ให้ บริ การสินเชือ
เช่ าซื อและกลุ่ม ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารสาธารณูป โภคต่างๆ เป็ นต้ น ซึงโดยส่วนใหญ่ จ ะมีน โยบายที จะว่าจ้ างบริ ษั ท
ภายนอกเป็ นผู้ติดตามหนี หรื อ มีการขายหนีให้ กับบริ ษัทภายนอกให้ เป็ นผู้รับไปบริ หารต่อการว่าจ้ างบริ ษัท
หน้ า 26

รายงานประจําปี 2559

ภายนอกเป็ นผู้ติดตามการชําระหนี แม้ วา่ ผู้วา่ จ้ างจะเป็ นผู้รับต้ นทุนในการติดตาม และมีภาระต้ องตังสํารองหนี
ด้ อยคุณภาพ แต่ก็มีโอกาสทีจะมีรายได้ เพิมหากสามารถเรี ยกเก็บหนีได้ มากกว่าสํารองทีตังไว้ และสามารถ
ควบคุม หรื อ ลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายพนักงานในส่วนนีลงได้ นอกจากนีในส่วนของการขายหนีให้ กับบริ ษัท
ภายนอกเพือนําไปบริ หาร ผู้ขายจะได้ รับเงินจํานวนทีแน่นอนโดยไม่ต้องรับความเสียงจากการติดตามเร่ งรัดหนี
ในขณะที ผู้ซือหนี จะเป็ นผู้รับความเสียงดังกล่าวจากการลงทุนซือหนี และมีภาระต้ องตังสํารองการด้ อยค่า
ซึงโดยปกติ ร าคาซื อขายจะมีส่วนลดจากมูล หนี เต็ม เพื อให้ ผ้ ูซื อมีโอกาสในการทํ ากํ าไรคุ้มกับ ต้ น ทุน และ
ค่าใช้ จ่ายในการติดตามหนี นอกจากนี
การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัท มีการแบ่งกลุม่ พนักงานทีทําหน้ าทีในการติดตามหนีสําหรับธุรกิจให้ บริ การติดตามหนี และธุรกิจ
บริ หารหนีด้ อยคุณภาพอย่างชัดเจน โดยในธุรกิจให้ บริ การติดตามหนีพนักงานติดตามหนีจะเจรจาให้ ลกู หนีมา
ชําระเงินผ่านช่องทางทีผู้วา่ จ้ างกําหนด สําหรับธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพลูกหนีจะสามารถชําระเงินตามจุด
ต่างๆทีบริ ษัทกําหนด
สภาพการแข่ งขันและคู่แข่ งในอุตสาหกรรม
ถึงแม้ ว่าการแข่ง ขันในธุ รกิ จให้ บ ริ การติด ตามเร่ งรั ดหนี มีค่อนข้ างสูง เนื องจากมีบริ ษัทจํ านวนมาก
ดําเนินธุรกิจดังกล่าวในอุตสาหกรรม โดยหากมุง่ เน้ นเพียงการเพิมอัตราการติดตามหนี ด้ วยการใช้ กระบวนการ
ติดตามหนีทีไม่สภุ าพ ก้ าวร้ าว ก็อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ของบริ ษัทผู้ว่าจ้ างและบริ ษัททีติดตามเร่ งรัด
หนีด้ วยในระยะหลังผู้วา่ จ้ างจึงเริ มให้ ความสําคัญกับกระบวนการติดตามหนี โดยจะพิจารณาว่าจ้ างจากบริ ษัท
ทีมีความพร้ อมของบุคลากร ระบบการทํางานมีมาตรฐานมีประสบการณ์ และผลงานในการติดตามหนี รวมถึง
วิธีทีใช้ ในการในการติดตามหนีเหมาะสมกับประเภทหนีทีจะติดตาม เป็ นต้ น อีกทัง การออกพระราชบัญญัติ
ติดตามทวงถามหนี ที เป็ นธรรม ซึงจะบังคับให้ ผ้ ูประกอบธุร กิ จติดตามหนี ทํ าการติดตังระบบอัดเสียงขณะ
สนทนากับลูกหนี ซึงคาดว่าจะส่งผลให้ บริ ษัทในธุรกิจต้ องสร้ างกระบวนการติดตามทีเป็ นมาตรฐาน เพือสร้ าง
ความเชื อมัน และส่งผลต่อการสร้ างฐานลูก ค้ าที กว้ างและมันคงขึน ซึงจํ าเป็ นต้ องใช้ เงิ น ลงทุน ระดับ หนึง
เมือประกอบกับแนวโน้ มทีผู้ว่าจ้ างมีการขายหนีด้ อยคุณภาพออกมามากขึน เพือลดความเสียงจากการเร่ งรั ด
หนีต่อภาพลักษณ์ของบริ ษัททําให้ บริ ษัททีมีทนุ มากกว่าสามารถครองความได้ เปรี ยบในธุรกิจให้ บริ การติดตาม
เร่ งรัดหนีและยังได้ เปรี ยบในธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพควบคูไ่ ปด้ วย สําหรับธุรกิจให้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนี
และบริ ห ารหนี ด้ อยคุณ ภาพ จะมีก ลุ่มผู้ดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ที มีฐ านธุ ร กิ จ มาจากการรั บ บริ ก ารติ ด ตามเร่ ง รั ด หนี
และเป็ นทีปรึกษากฎหมายด้ านการติดตามเร่ งรัดหนี เป็ นหลัก แล้ วจึงขยายธุรกิจสู่การบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ
อย่างเต็มตัวซึงการดําเนินธุรกิจจะแตกต่างจากกลุ่มบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ซงซื
ึ อหนีด้ อยคุณภาพภาคธุรกิจมา
บริ หารจัดการ

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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สถานการณ์ ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ผลการดําเนินงานของระบบ ธนาคารพาณิชย์ปี 2559 ว่าแม้ ภาวะเศรษฐกิจทีขยายตัวอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปส่งผลให้ สินเชือขยายตัวใน อัตราทีชะลอลง และคุณภาพสินเชือด้ อยลงต่อเนือง ระบบธนาคารพาณิชย์
ยังมีความมันคงมีเงินสํารอง และเงินกองทุนอยู่ในระดับสูง รวมทังมีกําไรสุทธิเพิมขึนจากการบริ หารพอร์ ตเงิน
ฝากโดยมีรายละเอียดดังนี
ภาวะเศรษฐกิจทีขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป กอปรกับธุรกิจหันไประดมทุนผ่านตราสารหนีและหุ้น
เพิมขึนในภาวะอัตราดอกเบี ยตํา ส่งผลให้ สินเชื อของระบบธนาคารพาณิ ชย์ ขยายตัวร้ อยละ 2 ในปี 2559
ซึงชะลอลงจากปี 2558 ทีขยายตัวร้ อยละ 4.3 อย่างไรก็ดีในช่วงครึ งหลังของปี 2559 สินเชือในบางธุรกิจ
ขยายตัวดีขึน เช่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก พาณิ ชย์ และสาธารณูปโภค
สําหรั บสินเชืออุปโภคบริ โภคขยายตัวดีขึนโดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้ ายซึงเป็ นฤดูกาลจับจ่าย และผลของ
มาตรการกระตุ้นการใช้ จ่ายในช่วงปลายปี
สินเชือธุรกิจ(ร้ อยละ 67.4 ของสินเชือรวม) ขยายตัวร้ อยละ 0.6 ในปี 2559 ส่วนหนึงเป็ นผลจากการ
ชําระคืนหนีเงินกู้ยืมเพือซือกิจการในระหว่างปี สินเชือธุรกิจขนาดใหญ่ (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) หดตัวเพิมขึน จาก
ปี ก่อนทีร้ อยละ 1.1 จากการคืนหนีของภาครัฐสินเชือ SME (ไม่รวมธุรกิจการเงิน) ขยายตัวร้ อยละ 1.8 ชะลอลง
จากปี ก่อนทีร้ อยละ 5.6 ส่วนใหญ่ จากการหดตัวของสินเชือในภาคอุตสาหกรรมและภาคอสังหาริ มทรั พย์
อย่างไรก็ดี สินเชือ SME ในภาคพาณิชย์ ก่อสร้ าง และบริ การ ขยายตัวเพิมขึนจากปี ก่อน
สินเชื ออุปโภคบริ โภค (ร้ อยละ 32.6 ของสินเชือรวม) ขยายตัวทีร้ อยละ 4.9 ชะลอลงจากปี ก่อนที
ร้ อยละ 7.1 โดยสินเชื อที อยู่อาศัย บัตรเครดิต และสินเชื อส่วนบุคคลขยายตัวชะลอลงมาอยู่ทีร้ อยละ 6.9
5.9 และ 3.8 ตามลําดับ ขณะทีสินเชือรถยนต์ขยายตัวทีร้ อยละ 1.3 เพิมขึนต่อเนืองเป็ นปี ที 2
สินเชือทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) มียอดคงค้ าง 385.7 พันล้ านบาท เพิมขึน
จากปี ก่อน 48.1 พันล้ านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิมขึนของ NPL ในธุรกิจ SME ส่งผลให้ สดั ส่วน Gross
NPL ต่อสินเชือรวมเพิมขึนเป็ นร้ อยละ 2.83 จากร้ อยละ 2.55 โดยคุณภาพสินเชือธุรกิจด้ อยลงในภาคพาณิชย์
บริ การ อสังหาริ มทรั พย์ และก่อสร้ าง ขณะทีคุณภาพสินเชืออุปโภคบริ โภคด้ อยลงจากสินเชือทีอยู่ อาศัยเป็ น
หลัก สินเชือจัดชันกล่าวถึงเป็ นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) มียอดคงค้ างทังสิน 358 พันล้ านบาท
เพิมขึน 43.9 พันล้ านบาท จากสินปี 2558 ทําให้ สดั ส่วน SM ต่อสินเชือรวมเพิมขึนมาอยู่ทีร้ อยละ 2.63 จากปี
ก่อนทีร้ อยละ 2.38 ทังนี ธนาคารพาณิ ชย์ มีการกันสํารองเพิมขึน โดยเงินสํารองของระบบธนาคารพาณิ ชย์
เพิ มขึนเป็ น 528.9 พัน ล้ านบาท ขยายตัว ร้ อยละ 19 จากระยะเดี ย วกัน ปี ก่ อ น ส่ง ผลให้ สัด ส่วนเงิ น
สํารองทีมีตอ่ เงินสํารองพึงกันเพิมขึนมาอยู่ทีร้ อยละ 159.6 จากสินปี 2558 ทีร้ อยละ 156.3
ในปี 2559 แม้ ระบบธนาคารพาณิ ชย์ จะมีค่าใช้ จ่ายจากการกันสํารองทีเพิ มขึนเพือรองรั บคุณภาพ
สินเชือทีด้ อยลง ก็ยังคงมีกําไรสุทธิ 199 พันล้ านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนร้ อยละ 3.6 จากการบริ หารพอร์ ต
เงินฝาก เป็ นหลักโดยการเพิมสัดส่วนเงินฝากประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์ (Current and Saving
Accounts : CASA) ขณะทีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลีย(Return on Asset : ROA) ทรงตัวอยู่ทีร้ อยละ 1.1
ระบบธนาคารพาณิ ช ย์ มี เ งิ น กองทุ น ทังสิ น 2,363.2 พัน ล้ า นบาท เพิ มขึ นจากการจัด สรรกํ า ไร
เป็ นเงินกองทุน ส่งผลให้ อตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรั พย์เสียง (BIS ratio) และอัตราส่วนเงินกองทุนชันที 1
(Tier-1 ratio) เพิมขึนมาอยู่ทีร้ อยละ 18 และร้ อยละ 15.1 ตามลําดับ
หน้ า 28

รายงานประจําปี 2559

แผนภาพแสดงสิ นเชื อระบบธนาคารพาณิ ชย์ : ขยายตัวในอัตราที ชะลอลงต่อเนือง

แผนภาพแสดงสิ นเชื อธุรกิ จ : ชะลอตัวในเกื อบทุกภาคธุรกิ จ ยกเว้นภาคบริ การและพาณิ ชย์ ทีขยายตัวเพิ มขึน
ขณะที สิ นเชื อในบางธุรกิ จปรับตัวดีขึนในช่วงครึ งหลังของปี 2559

แผนภาพแสดงสิ นเชื ออุปโภคบริ โภค : ขยายตัวในอัตราที ชะลอลงในสิ นเชื อทุกประเภท ยกเว้นสิ นเชื อรถยนต์

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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แผนภาพแสดงคุณภาพสิ นเชื อด้อยลงต่อเนือง โดยเฉพาะสิ นเชื อธุรกิ จ SME

แผนภาพแสดงคุณภาพสิ นเชื อธุรกิ จ : ด้อยลงในภาคพาณิ ชย์ บริ การ อสังหาริ มทรัพย์ และก่อสร้าง

แผนภาพแสดงคุณภาพสิ นเชื ออุปโภคบริ โภค : ด้อยลงจากสิ นเชื อที อยู่อาศัยเป็ นหลัก

ที มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
หน้ า 30
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ความเกี ยวโยงของบริ ษั ททีเกี ยงข้ องในอุ ตสาหกรรมติดตามเร่ งรั ดหนี และบริ หารหนี ด้ อย
คุณภาพ
อุตสาหกรรมติดตามเร่ งรัดหนี และบริ หารหนีด้ อยคุณภาพมีอปุ สงค์กลุ่มเดียวกัน โดยผู้ว่าจ้ างติดตาม
เร่ งรั ดหนี หรื อ ผู้ขายหนีด้ อยคุณภาพมักเป็ นกลุ่มสถาบันการเงิ น กลุ่มผู้ให้ บริ การสินเชื อส่วนบุคคล กลุ่มผู้
ให้ บริ การสินเชือเช่าซือ เป็ นหลัก ซึงกลุม่ ดังกล่าวอาจเลือกใช้ วิธีการในการบริ หารหนีต่างกัน ได้ แก่ การติดตาม
หนีด้ วยหน่วยงานภายในของบริ ษัทเอง หรื อ การว่าจ้ างบริ ษัทภายนอกเป็ นผู้ติดตามการชําระหนี หรื อ ขายหนี
ให้ กบั บริ ษัทภายนอกเพือนําไปบริ หารต่อไป
หนี ด้ อยคุณภาพของกลุ่มผู้ขายมี 2 ประเภทหลักๆ คือ หนีด้ อยคุณภาพภาคผู้บริ โภค ( Consumer
Loan ) และหนีด้ อยคุณภาพภาคธุรกิจ ( Corporate Loan ) ซึงกลุ่มหนีทีบริ ษัทรับจ้ างติดตามหนีหรื อบริ ษัทที
ซือหนีเพือบริ หาร จะเป็ นหนีด้ อยคุณภาพภาคผู้บริ โภค ซึงรวมถึงสินเชือทีอยู่อาศัย ( Housing Loan ) สินเชือ
บัตรเครดิต ( Credit card Loan ) สินเชือเช่าซือ ( Leasing ) และสินเชือส่วนบุคคล ( Personal Loan )
ปั จจัยทีมีผลกระทบต่ ออุตสาหกรรมติดตามเร่ งรั ดหนีและบริหารหนีด้ อยคุณภาพ
ปริ มาณมูลหนี ที มีในระบบเศรษฐกิ จ และสัดส่วนหนี ด้ อยคุณภาพในระบบเศรษฐกิ จ เป็ นตัวบ่งชี ถึง
ระดับ ปริ มาณหนีด้ อยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ ซึงทัง 2 ปั จจัยได้ รับอิทธิพลมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
1. ปริ มาณมูลหนี ทีอยู่ในระบบเศรษฐกิ จ จะแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจอยู่
ในช่วงเติบโต ย่อมทําให้ ปริ มาณมูลหนีในระบบมีมากขึน ซึงจะส่งผลให้ ปริ มาณหนีด้ อยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ
มีจํานวนมากขึน
2. สัดส่วนหนีด้ อยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ จะแปรผันตามอัตราส่วนหนีด้ อยคุณภาพในระบบ
ซึงเป็ นค่าผกผันตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอย อัตราส่วนหนีด้ อยคุณภาพในระบบ
จะเพิมมากขึนซึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัดส่วนหนีด้ อยคุณภาพในระบบ
ดังนัน อุตสาหกรรมเร่ งรัดหนีมีการเติบโตอย่างมากในช่วงเศรษฐกิจตกตําเนืองจากอัตราส่วนหนีด้ อย
คุณภายในระบบจะเพิมขึน
แผนภาพแสดงความเกี ยวโยงของบริ ษทั ที เกี ยวข้องในอุตสาหกรรมติ ดตามเร่ งรัดหนีและบริ หารหนีด้อยคุณภาพ

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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การจัดหาผลิตภัณฑ์
ลักษณะการได้ มาของผลิตภัณฑ์
1. การได้ มาของผลิตภัณฑ์ ในธุรกิจบริหารหนีด้ อยคุณภาพ
ธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพจะเกียวข้ องกับผู้ประกอบการหรื อเจ้ าหนีกลุ่มทีมีหนีด้ อยคุณภาพ
ภาคผู้บริ โภค (Consumer Loan) เช่นเดียวกับธุรกิจให้ บริ การติดตามหนีสิน กล่าวคือ กลุ่มบริ ษัททีขายหนีด้ อย
คุณภาพให้ กบั บริ ษัท กับกลุ่มบริ ษัททีว่าจ้ างให้ บริ ษัทติดตามเร่ งรัดหนี จะเป็ นกลุ่มเดียวกัน แต่การเลือกใช้ กล
ยุทธ์ ในการบริ หารหนีของบริ ษัทเหล่านันอาจแตกต่างกันโดยบางบริ ษัทอาจเลือกทีจะทําการติดตามหนีเอง
ในขณะทีบางบริ ษัทอาจจะต้ องการลดภาระหนีสินด้ อยคุณภาพจึงขายหนีกลุ่มดังกล่าว ดังนัน ในการจัดหาหนี
ด้ อยคุณภาพเพือบริ หารของบริ ษัท จึงขึนอยู่กบั นโยบายของผู้ว่าจ้ างหรื อผู้ขายแต่ละราย หรื อสถานการณ์ ของ
ตลาดในช่วงเวลานันเป็ นหลัก อย่างไรก็ดี บริ ษัท มีกลยุทธ์ ในการจัดหาหนีด้ อยคุณภาพเพือมาบริ หาร ทังการ
ประมูลซือจากกลุ่มผู้ขายเดิมและขยายไปยังผู้ขายใหม่สําหรั บผู้ขายเดิม บริ ษัทจะเน้ นการสร้ างสัมพันธ์ อนั ดี
เพือให้ ผ้ ขู ายพิจารณาขายหนีให้ แก่บริ ษัทอย่างต่อเนือง ไม่ว่าจะเป็ นการเข้ าไปเสนอรับซือหนีเอง หรื อการเข้ า
ร่ วมประมูลจากผู้ขายทีมีการขายหนีเป็ นประจําอย่างสมําเสมอ เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน และกลุ่มผู้ให้ บริ การ
สินเชือเช่าซือ เป็ นต้ น สําหรับผู้ขายใหม่ บริ ษัทจะติดตามข้ อมูลกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มผู้
ให้ บริ การสินเชือส่วนบุคคล กลุ่มผู้ให้ บริ การสินเชือเช่าซือ เป็ นต้ น เพือหาโอกาสเข้ าไปนําเสนอข้ อมูลเกียวกับ
ผลงานของบริ ษัททีผ่านมารวมถึงเสนอรับซือหนีและ/หรื อเข้ าร่ วมประมูลรับซือหนี นอกจากนีบริ ษัทมีแผนทีจะ
ขยายฐานลูกค้ าไปสูล่ กู หนีด้ อยคุณภาพทีมีหลักประกัน โดยการซือลูกหนีผ่านบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ทีมีอยู่
2.

การได้ มาของผลิตภัณฑ์ ในธุรกิจให้ บริการติดตามหนีสิน
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารติ ด ตามเร่ ง รั ด หนี จะเกี ยวข้ องกับ ผู้ป ระกอบการหรื อ เจ้ า หนี กลุ่มที มีห นี ด้ อ ย
คุณภาพภาคผู้บริ โภค (Consumer Loan) ซึงจําเป็ นต้ องติดตามเร่ งรั ดลูกหนีให้ มาชําระหนี โดยบริ ษัทเน้ น
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเดิมและขยายไปยังลูกค้ าใหม่ สําหรับลูกค้ าเดิม บริ ษัทจะเน้ นการสร้ างสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า
ด้ วยบริ การทีมีคณ
ุ ภาพและประสบการณ์ ทียาวนาน เพือให้ ลกู ค้ าพิจารณาใช้ บริ การของบริ ษัทอย่างต่อเนือง
สําหรับลูกค้ าใหม่ บริ ษัทจะติดตามข้ อมูลของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย เช่น กลุ่มสถาบันการเงินกลุ่มผู้ให้ บริ การ
สินเชือส่วนบุคคล กลุม่ ผู้ให้ บริ การสินเชือเช่าซือ กลุ่มผู้ให้ บริ การเครื องจักรกลการเกษตร และกลุ่มผู้ให้ บริ การ
โทรศัพท์เคลือนที เป็ นต้ น เพือหาโอกาสเข้ าไปนําเสนอข้ อมูลเกียวกับผลงานของบริ ษัททีผ่านมาเพือเปิ ดโอกาส
ในการทําธุรกิจ

ผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม
ถึงแม้ วา่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทจะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสิงแวดล้ อมก็ตาม แต่บริ ษัทก็มี
ความตระหนักและปลูกจิ ตสํานึกให้ พนักงานให้ ความสําคัญและช่วยกันดูแลรั กษาสิงแวดล้ อมโดยเริ มจาก
สิงแวดล้ อมภายในบริ ษัทโดยบริ ษัทกําหนดให้ มีการทํากิจกรรม 5 ส. เป็ นประจําทุกปี อีกทังมีควบคุมการใช้
อุปกรณ์ สํานักงานภายใต้ งบประมาณทีได้ รับรณรงค์ให้ มีการใช้ ไฟฟ้านําประปาอย่างประหยัดและลดการใช้
อุปกรณ์ทีมีผลก่อให้ เกิดมลภาวะลดปริ มาณการใช้ กระดาษโดยการนํากระดาษกลับมาใช้ ใหม่รวมถึงมีการจัดเก็บ
เอกสารในรู ปแบบสือทางอีเล็กทรอนิกส์มากขึน
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บริ ษัทให้ ความสําคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย ชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้ วยตระหนักดีว่าเรา
เปรี ยบเสมือนส่วนหนึงของสังคม ทีจะร่ วมก้ าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิงแวดล้ อมเพือความยังยืนสืบไป
บริ ษัทจึง ได้ ดํ าเนิ นกิ จ กรรมเพื อชุมชนและสัง คมอย่างต่อเนื อง ควบคู่ไ ปกับ การดํ าเนิ นธุ ร กิ จ ภายใต้ ค วาม
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี
1. มุ่ ง มั นสนั บ สนุ น ให้ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมของบริ ษั ท ควบคู่ ไ ปกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ความปลอดภัย และข้ อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้ อง
2. กําหนดให้ ความปลอดภัยในการทํางานถือเป็ นหน้ าทีรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานทุกคน
3. กําหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับต้ องกระทําตนเป็ นแบบอย่างทีดี เป็ นผู้นํา อบรม ฝึ กสอน จูงใจ
ให้ พนักงานปฏิบตั ิงานด้ วยความปลอดภัย
4. กํ าหนดให้ พ นัก งานทุก คนต้ องคํ านึ ง ถึง ความปลอดภัย ของตนเอง เพื อนร่ วมงาน ตลอดจน
ทรัพย์สินของบริ ษัท เป็ นสําคัญตลอดเวลาทีปฏิบตั ิงาน
5. กําหนดให้ พนักงานทุกคนต้ องดูแล ทําความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในพืนทีที
ปฏิบตั ิงานของตนเองอยู่เสมอ
6. มุ่ง มันสนับ สนุ น ให้ มีกิ จ กรรมความปลอดภัย ที ช่ วยกระตุ้น ส่ง เสริ มและพัฒ นาจิ ต สํ านึก ของ
พนักงานให้ เกิดความปลอดภัยในการทํางาน
7. มุง่ มันสนับสนุนให้ มีการทบทวน ปรับปรุ ง และพัฒนาระบบการบริ หารงานความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนือง
8. ใช้ ทรัพยากรและพลังงานให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางนํา อากาศ ของเสีย
และมลภาวะอืนๆ ทีเกิดขึนจากกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัท ให้ สง่ ผลกระทบน้ อยทีสุดต่อสิงแวดล้ อมและชุมชน

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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ปั จจัยความเสียง
ความเสียงต่ อการดําเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัท
1. การเปลี ยนแปลงนโยบายของภาครั ฐ ที อาจส่ งผลกระทบต่ อการดํ า เนิ น งาน เช่ น
พระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนีทีเป็ นธรรม ส่งผลให้ การติดตามหนีเป็ นไปได้ ยากขึน อย่างไรก็ตามการ
เปลียนแปลงด้ านกฎหมายและข้ อบังคับใช้ เวลามากและยุ่งยาก รวมถึงการทําประชาพิจารณ์ ซึงบริ ษัทมีการ
ปกป้องความเสียงโดยการปรับกระบวนการตามหนีให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับตลอดเวลา
2. การเปลียนนโยบายการจัดการหนี ด้ อยคุ ณภาพและอํานาจต่ อรองของผู้ ว่าจ้ าง หากผู้
ว่าจ้ างเปลียนนโยบายโดยดําเนินการติดตามหนีเองเนืองจากต้ องการทีจะควบคุมกระบวนการในการติดตาม
หนี เพื อลดความเสี ยงด้ า นภาพลัก ษณ์ ข องผู้ ว่าจ้ างทํ าให้ บ ริ ษัท มี ค วามเสี ยงที จะสูญ เสี ย รายได้ จ ากการ
ให้ บริ การติดตามเร่ งรั ดหนีและประสบปั ญหาการบริ หารงานบุคคล นอกจากนีผู้ว่าจ้ างรายใหญ่ในตลาดโดย
ส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรม ทําให้ มีอํานาจในการต่อรองสูงมีความสามารถในการ
กําหนดราคาค่าจ้ าง ลักษณะของพอร์ ตลูกหนีทีว่าจ้ าง ปริ มาณลูกหนีทีว่าจ้ างและระยะเวลาจ้ าง จึงมีผลต่อผล
ประกอบการของธุรกิจโดยตรง บริ ษัทเน้ นคุณภาพ มาตรฐาน ระบบในการติดตามทีดี และมีผลงานเป็ นที
ยอมรับของผู้วา่ จ้ าง จึงคาดว่าจะได้ รับการมอบหมายงานจากผู้วา่ จ้ างอย่างต่อเนือง
3. ธุ รกิจให้ บริ การติดตามหนี มี ผ้ ูประกอบการจํานวนมากอาจส่งผลให้ เกิดการแข่งขันด้ าน
อัตราค่าบริ การติดตามหนี (Commission Rate) เนืองจากเป็ นธุรกิจทีใช้ เงินลงทุนไม่มากนักและมีโครงสร้ าง
การดําเนินธุรกิจทีไม่ซบั ซ้ อนมีโอกาสเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ได้ ไม่ยาก ทําให้ อาจเกิดภาวะการแข่งขันทีสูง
และอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ อย่างไรก็ตามบริ ษัทคาดว่าจะมีความเสียงจากการแข่งขันไม่มากนัก
เนืองจากผู้ว่าจ้ างของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึงให้ ความสําคัญกับ
คุณสมบัติของผู้ประกอบการคุณภาพการให้ บริ การและความเสียงต่อภาพลักษณ์ของ ผู้วา่ จ้ าง
4. ความเสียงจากการถูกฟ้ องร้ องดําเนินคดีจากลูกหนี อันเป็ นผลจากการติดตามเร่ งรัดหนีของ
บริ ษัทฯ ซึงอาจทําให้ เกิดข้ อขัดแย้ งกับลูกหนีทีถูกติดตามหนีนอกจากนียังมีความเสียงทีจะถูกกล่าวหาว่ามีการ
ดําเนินธุรกิจไม่เหมาะสมจนอาจเสือมเสียถึงภาพลักษณ์ ของบริ ษัทฯ จากการเจรจากับลูกหนี ทีมีอาจมีการ
โต้ แย้ งหรื อสร้ างความไม่พึงพอใจแก่ผ้ ถู ูกติดตามหนีเป็ นต้ น อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ มีการปกป้องความเสียงนี
โดยการจัดให้ มีการฝึ กอบรมอย่างสมําเสมอ เช่น จัดอบรมให้ ร้ ู จกั กับ พรบ.ติดตามหนี การสนทนาติดตามหนีที
เป็ นธรรม ตลอดจนถึงการอัดเทปการสนทนาเพือปกป้องการฟ้องร้ องที ไม่เป็ นธรรม หรื อการโต้ แย้ งระหว่าง
ลูกหนีและทีมตามเก็บหนีของบริ ษัท
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5. ความเสี ยงจากการเก็บ การชํา ระคืน หนี ไม่ ได้ ต ามเป้ า หมาย ในระยะเวลาที เหมาะสม
จนทํ าให้ การเกิ ดค่าใช้ จ่ายที ใช้ ในการดําเนิ นการบานปลาย (Cost Overrun) และการเสือมถอยลงของ
ความสามารถในการชําระหนีของลูกหนีจนทําให้ ผลตอบแทนของการลงทุนซือพอร์ ตลูกหนีสินเชือด้ อยคุณภาพตําลง
6. ความเสียงจากการแข่ งขันในอุตสาหกรรม ธุรกิ จบริ หารหนี ด้ อยคุณภาพเป็ นธุรกิ จที ยังมี
คูแ่ ข่งขันไม่มากนักจึงมีความเสียงทีผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ ามาแข่งขันในธุรกิจเพิมมากขึนและอาจส่งผล
ให้ เกิดการแข่งขันด้ านราคาประมูลซือซึงผู้ประกอบการรายใหม่ทีเข้ ามาแข่งขันอาจเป็ นบริ ษัทข้ ามชาติหรื อผู้
ดําเนินธุรกิ จทีเกี ยวข้ องเช่นสํานักงานกฎหมายผู้ฟ้องร้ องคดีผ้ ูให้ บริ การติดตามเร่ งรั ดหนี เป็ นต้ นนอกจากนี
บริ ษัทฯยังมีความเสียงทีผู้จําหน่ายหนีจะดําเนินการติดตามหนีเองหรื อว่าจ้ างบุคคลภายนอกในการติดตามหนี
แทนการจําหน่ายหนีให้ แก่บุคคลภายนอกอย่างไรก็ดีบริ ษัทฯคาดว่าจะมีความเสียงไม่มากนักทีผู้ประกอบการ
รายใหม่จะเข้ ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิมมากขึน เนืองจากการเข้ ามาดําเนินธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพมี
คุณสมบัติหลักๆทีสําคัญคือต้ องมีระดับเงินทุนทีเพียงพอมีความสามารถและประสบการณ์ในการพิจารณาและ
กําหนดราคาซือหนีและมีศกั ยภาพในการติดตามหนีซึงหากผู้ประกอบการรายใหม่ไม่มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าวอาจ
ทําให้ ศกั ยภาพในการแข่งขันไม่เท่าเทียมกับผู้ประกอบการรายเดิมทีมีอยู่
สําหรั บกรณี ทีเกรงว่าผู้ประกอบการธุรกิจทีเกียวข้ องรายอืนๆจะเข้ ามาดําเนินธุรกิจบริ หารหนี
ด้ อยคุณภาพเพิมบริ ษัทฯคาดว่าสํานักงานกฎหมายผู้ฟ้องร้ องคดีอาจเข้ ามาแต่เน้ นไปทีกลุ่มหนีทีต้ องการนําไป
ฟ้องร้ องดําเนินคดีมากกว่าซึงตรงข้ ามกับบริ ษัทฯทีเน้ นกลุ่มหนีเพือการติดตามและเร่ งรั ดหนีมากกว่าสําหรั บ
ผู้ติดตามและเร่ งรัดหนีโดยปกติจะดําเนินการติดตามเร่ งรัดหนีทีให้ บริ การแก่ผ้ วู ่าจ้ างอยู่แล้ วสําหรับความเสียง
ทีผู้จําหน่ายหนีจะดําเนินการติดตามหนีเองหรื อว่าจ้ างบุคคลภายนอกในการติดตามหนีแทนการจําหน่ายหนี
ให้ แก่บุคคลภายนอกนันบริ ษัทฯคาดว่าผู้ว่าจ้ างจะยังคงจํ าหน่ายหนี สินด้ อยคุณภาพให้ แก่บุคคลภายนอก
เนื องจากปริ มาณยอดคงค้ างสินเชื อในระบบธนาคารพาณิ ชย์ ยังเพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองและผู้ขายยังมีความ
ต้ องการลดต้ นทุนในการติดตามหนีและลดสัดส่วนหนีสงสัยจะสูญลง
7. ความเสียงจากการดําเนินงานทีอาจก่ อให้ เกิดภาพลักษณ์ ทีไม่ ดีต่อสังคม บริ ษัท ดําเนิน
ธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพโดยการจัดเก็บและติดตามหนีทังทีบริ ษัทติดตามเองและว่าจ้ างให้ บุคคลภายนอก
ดําเนินการ (Outsource) ทําให้ ในการเจรจากับลูกหนีอาจมีการโต้ แย้ งหรื อสร้ างความไม่พึงพอใจแก่ผ้ ทู ีถูก
ติดตามหนี ทําให้ บริ ษัทมีความเสียงจะถูกกล่าวหาหรื อถูกจัดรวมว่ามีการดําเนินธุรกิจไม่เหมาะสมจนอาจเสือม
เสียถึงภาพลักษณ์ ของบริ ษัทได้ อย่างไรก็ดี บริ ษัท มีนโยบายอย่างเข้ มงวดในการติดตามเร่ งรัดหนีในลักษณะ
สุภาพและให้ เกี ยรติลูกหนี โดยบริ ษัทกําหนดนโยบายช่วงเวลาโทรติดตามเร่ งรั ดหนีตังแต่เวลา 9.00 น.
จนถึง 20.00 น. เฉพาะวันจันทร์ ถงึ วันศุกร์ และมาตรการอืนๆ ซึงเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิในการติดตามทวงถาม
หนี ทีออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
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8. ความเสียงจากการถูกเพิกถอนสถานะจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทยได้ ประกาศให้ หลักทรัพย์ของบริ ษัทอยู่ในกลุม่ ทีแก้ ไขการดําเนินงานไม่ได้ ภายในกําหนด (Non
Performing Group : NPG) โดยได้ ประกาศชือเป็ นบริ ษัททีอยู่ใน NPG ระยะที 1 เมือวันที 10 มีนาคม 2554
NPG ระยะที 2 เมือวันที 12 มีนาคม 2555 NPG ระยะที 3 เมือวันที 12 มีนาคม 2556 ซึงมีความเสียงในการ
ถูกเพิกถอนจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน ทังนีบริ ษัทได้ พยายามวางแผนและดําเนินการทีจะให้ มีคุณสมบัติ
พ้ นเหตุเพิกถอนมาโดยตลอดประกอบกับตลาดหลักทรั พย์ ฯได้ แจ้ งการปรั บปรุ งแนวทางการดําเนิ นการกับ
บริ ษัทจดทะเบียนทีมีฐานะการเงินทีเข้ าข่ายอาจถูกเพิกถอนต้ องแก้ ไขเหตุแห่งการเพิกถอนให้ แล้ วเสร็ จภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และขยายระยะเวลาเพิมเติมให้ อีก 2 ปี นบั ตังแต่การประกาศรายชือครังที 1 เมือ 10
มีนาคม 2554 โดยบริ ษัทได้ มีความคืบหน้ าในการดาเนินการตามข้ อเท็จจริ งดังนีคือ
เกณฑ์ การพิจารณาการขอพ้ นเหตุเพิกถอน
เกณฑ์
1. ส่วนของผู้ถือหุ้น > 50ล้ านบาท
2.

ความคืบหน้ าในการดําเนินการ
ตามงบการเงินของบริ ษัทสินสุดวันที 31
ธันวาคม 2559บริ ษัทมีสว่ นผู้ถือหุ้น เท่ากับ
106.47 ล้ านบาท

มี กํ า ไรสุ ท ธิ และกํ า ไรสุ ท ธิ ใ นงวดสะสม จากการ
ดําเนินงานตามปกติทีเกิดจากธุรกิจหลักซึงจะดําเนินการ
ต่ อ ไปอย่ า งต่ อ เนื องในอนาคตภายใต้ ก ารจัด การของ
ผู้บริ หารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนืองไม่น้อย

อยู่ระหว่างการปรับปรุ งผลการดําเนินงาน

กว่า 1ปี ก่อนยืนคําขอ (พิจารณาจากงบการเงินประจําปี
หรื องบการเงิน 4 ไตรมาสทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี)
3. ปรับโครงสร้ างหนีได้ มากกว่าร้ อยละ 75 ของมูลหนี
ทังหมด
4. ต.ล.ท.เห็นว่าบริ ษัทมีฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ทีมันคงตามสภาพธุรกิจของบริ ษัทไปอย่างต่อเนือง โดย
พิจารณากระแสเงินสดของกิจการประกอบด้ วย

บริ ษัทได้ ดําเนินการปรับโครงสร้ างหนีและ
ได้ ชําระหนีทังหมดภายใต้ แผนฟื นฟูกิจการ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
บริ ษัทอยู่ระหว่างปรับปรุ งฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน

5. มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์การดํารงสถานะเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนก่อนขอพ้ นเหตุเพิกถอนยกเว้ นเรื องการ โปรดพิจารณาเกณฑ์การดํารงสถานะเป็ น
กระจายการถือหุ้นรายย่อย
บริ ษัทจดทะเบียน*
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เกณฑ์

ความคืบหน้ าในการดําเนินการ

6. สําหรั บบริ ษัทจดทะเบียนทีฟื นฟูกิจการตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยล้ ม ละลาย บริ ษั ท ต้ อ งออกจากการฟื นฟู กิ จ การ ศาลได้ มีคําสังให้ ยกเลิกการฟื นฟูกิจการของ
บริ ษัทแล้ วเมือวันที 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558
ผ่านศาล
*คุณสมบัตติ ามเกณฑ์ การดํารงสถานะ
เกณฑ์

ความคืบหน้ าในการดําเนินการ

1. การบริ หารงาน
ผู้บริ หาร และผู้มีอํานาจควบคุม ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที
กําหนด
- มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม หรื อลักษณะที
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมทีจะได้ รับความไว้ วางใจ
ให้ บริ หารกิจการทีมีมหาชนเป็ นผู้ถือหุ้นตามพรบ. ต.ล.ท.
หรื อตามหลักเกณฑ์ทีก.ล.ต. กําหนด

กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอํานาจควบคุม

ุ สมบัติตามทีกําหนด
- ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที ฝ่ าฝื นข้ อบั ง คับ ระเบี ย บ ประกาศ ของบริ ษัทมีคณ
คําสัง มติ ค ณะกรรมการ หรื อ ข้ อ ตกลงการจดทะเบี ย น
หลักทรั พย์ กับต.ล.ท. ตลอดจนหนังสือเวียนทีกําหนดให้
ถือปฏิบตั ิทีอาจมีผลกระทบร้ ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรื อ
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ห รื อ ผู้ ล ง ทุ น ห รื อ ก า ร
เปลียนแปลงในราคาหลักทรัพย์
2. มีระบบกํากับดูแลกิจการทีดี
- คณะกรรมการอิสระ (> 1/3 ของจํานวน BOD และมี
อย่างน้ อย 3 คน คุณสมบัติตาม ก.ล.ต.)
- คณะกรรมการตรวจสอบ (อย่างน้ อย 3 คน คุณสมบัติ

มีการแต่งตังกรรมการอิสระซึงทําหน้ าที เป็ น
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านแล้ ว

ตาม ต.ล.ท.)
3. มีผ้ สู อบบัญชีทีได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

บริ ษั ท ได้ แต่ ง ตั งผู้ ตรวจสอบบั ญ ชี ที ได้ รั บ
ความเห็นชอบโดย ก.ล.ต.ราย บริ ษัทไพรซ์วอ
เตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
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เกณฑ์

ความคืบหน้ าในการดําเนินการ
บริ ษั ท ได้ มี ก ารดํ า เนิ น การจั ด ระบบการ

4. มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศ ก.ล.ต.

ควบคุมภายใน ตามหลัก COSO และอยู่
ระหว่ า งตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบบั ญ ชี
ภายในรายบริ ษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์ นอล
ออดิท จํากัด ในช่วงเดือน ก.พ. – เม.ย.2560

5. บริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทย่อยต้ องไม่มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ตามทีกําหนดในประกาศ ก.ล.ต.

ไม่มี

6. การกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อย
- จํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย
- อัตราส่วนการถื อหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า

เป็ นไปตามเกณฑ์

20% ของทุนชําระแล้ ว
7. มีกองทุนสํารองเลียงชี พตามกฎหมายว่าด้ วยกองทุน อยู่ระหว่างดําเนินการจัดตัง
สํารอง เลียงชีพ
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ข้ อพิพาททางกฎหมาย

คดีภาษีธุรกิจเฉพาะ
ในปี พ.ศ. 2553 บริ ษัทได้ รับหนังสือแจ้ งการประเมินภาษี ธุรกิจเฉพาะเพิมเติมจากกรมสรรพากรจํานวน
รวม 5.62 ล้ านบาท ซึงฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทไม่เห็นด้ วยกับการประเมินดังกล่าวและได้ ดําเนิ นการอุทธรณ์
คัดค้ านการประเมินดังกล่าว ในปี พ.ศ.2555 คณะกรรมการพิ จารณาอุทธรณ์ มีมติยกอุทธรณ์ ต่อมาวันที 8
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริ ษัท ยืนฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษี อากรกลางให้ เพิกถอนการประเมินภาษี ธุรกิจ
เฉพาะดังกล่าวข้ างต้ น ในปี พ.ศ. 2556 ศาลได้ ตดั สินให้ บริ ษัทแพ้ คดี บริ ษัทได้ ยืนอุทธรณ์ ต่อศาลฎีกา ปั จจุบนั
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มกิจการได้ รับหนังสือแจ้ งการประเมินภาษี ธุรกิจเฉพาะเพิมเติมจากกรมสรรพากร
จํานวน 8.58 ล้ านบาท ซึงบริ ษัทได้ ยืนคําร้ องขอทุเลาการเสียภาษี อากร และบริ ษัทยืนฟ้องกรมสรรพากร
ต่อศาลภาษี อากรกลางให้ เพิกถอนการประเมินภาษี ธุรกิจเฉพาะดังกล่าวข้ างต้ น ในปี พ.ศ. 2557 ศาลภาษี
อากรกลางตัดสินให้ กรมสรรพากรเพิกถอนการประเมินภาษี ธุรกิจเฉพาะดังกล่าว กรมสรรพากรได้ ยืนอุทธรณ์ ต่อ
ศาลฎีกา ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
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โครงสร้ างการถือหุ้น
จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
จากคําสังศาลล้ มละลายกลางดังกล่าว บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์ จํากัด (มหาชน) (CIRKET)
ได้ ดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนจาก 14.00 ล้ านบาท เป็ น 134.12 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน
429,000,000 หุ้น มีมลู ค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท
เมือวันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 CIRKET ได้ รับชําระค่าหุ้นเพิมทุนจากผู้ถือหุ้นเป็ นเงินทังหมด 120.12
ล้ านบาท ทังนี บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมือวันที 25 มีนาคม พ.ศ. 2558
เป็ น ผลให้ บ ริ ษั ท มี ทุน ที ออกและชํ าระแล้ ว 134.12 ล้ า นบาท และมี ห้ ุน สามัญ ทังสิ น 479,009,637 หุ้ น
ซึงมีมลู ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท
เมือวันที 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (VI) (เดิมชือ
CIRKET) ได้ รับชําระค่าหุ้นเพิมทุนจากผู้ถือหุ้นเป็ นเงินทังหมด 40.16 ล้ านบาท ทังนี บริ ษัทได้ ดําเนินการ
จดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมือวันที 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็ นผลให้ บริ ษัทมีทุนทีออกและ
ชําระแล้ ว 174.29 ล้ านบาท และมีห้ นุ สามัญทังสิน 622,452,273 หุ้น ซึงมีมลู ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท
ทังนี บริ ษัทฯมีตลาดหลักทรัพย์ทีจดทะเบียน คือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้น
บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (VI) (เดิมชือ CIRKIT) ภายหลังจากการเปลียนแปลง
โครงสร้ างผู้ถื อหุ้นของบริ ษั ท ตามที บริ ษัทได้ ส่งหนังสื อแจ้ งไปยังตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เมือวันที
8 มีนาคม 2560 แล้ วนัน โดยรายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก พร้ อมสัดส่วนทีถือต่อจํานวนหุ้นทังหมดที
ชําระแล้ วมีรายชือดังต่อไปนี
ลําดับ

ชือ - สกุล

ก่ อนการเปลียนแปลง
จํานวนหุ้น

%

ลําดับ

ชือ - สกุล

หลังการเปลียนแปลง
จํานวนหุ้น

%

ครอบครัวเลาเศรษฐกุล

134,500,000

21.61

1 นายจักรพันธุ์ ปาจารย์

114,500,000

18.39

นายศาวิณ เลาเศรษฐกุล

114,500,000

18.39

2 นางสาวอิสรีย์ จิระวัตรวิทยา

114,500,000

18.39

นางกนกรัตน์ เลาเศรษฐกุล

20,000,000

3.21

ครอบครัวพงศ์ อนุตรี

114,331,000

18.37

MR.VINCENT YUAN SUN LEE

114,500,000

18.39

3 นายชะฤทธิ พงศ์อนุตรี

100,000,000

16.07

ครอบครัวพงศ์ อนุตรี

114,331,000

18.37

นางสาวดนิตา พงษ์ อนุตรี

14,331,000

2.30

นายชะฤทธิ พงศ์อนุตรี

100,000,000

16.07

4 นายพิสฐิ บวรเศรษฐนันท์

35,860,659

5.76

นางสาวดนิตา พงษ์ อนุตรี

14,331,000

2.30

5 นายปริ ญญา จารวิจิต

35,860,659

5.76

4

นายพิสฐิ บวรเศรษฐนันท์

35,860,659

5.76

6 นายปริ พล ธนสุกาญจน์

28,688,528

4.61

5

นายปริญญา จารวิจิต

35,860,659

5.76

7 นายภาณุมาศ วุฒิภกั ดี

23,714,500

3.81

6

นายปริพล ธนสุกาญจน์

28,688,528

4.61

8 น.ส.สุรีรัตน์ ตันรัตนากร

21,516,395

3.46

7

น.ส.สุรีรัตน์ ตันรัตนากร

21,516,395

3.46

9 นายปองพล เรื อนแก้ ว

8

นายปองพล เรือนแก้ ว

21,516,395

3.46

10 ผู้ถือหุ้นอืนๆ

9

ผู้ถือหุ้นอืนๆ

1
2
3

รวม
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115,678,637

18.58

622,452,273

100.00

รายงานประจําปี 2559

รวม

21,516,395

3.46

111,964,137

17.99

622,452,273

100.00

การออกหลักทรั พย์ อนื
---- ไม่มี ---

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

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

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 1 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (เดิมชือ
CIRKIT) มีจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการทีมีสว่ นร่วมในการบริ หาร 2 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี
ลําดับ
ชือ - สกุล
1.
นายนนท์จิตร
ตุลยานนท์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษัท/กรรมการอิสระ

2.

นายปริ พล

ธนสุกาญจน์

กรรมการบริ ษัท/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

3.

นายชะฤทธิ

พงษ์อนุตรี

กรรมการบริ ษัท

4.

นายสุทธิพงษ์

ศรี สนุ ทรตระกูล

กรรมการบริ ษัท/

5.

นายนิทศั น์

วัฒนกุล

กรรมการบริ ษัท/เลขานุการบริ ษัท

6.

นายอดุลย์

สุรวุฒกิ ลุ

กรรมการบริ ษัท

7.

นายเจษฎาวัฒน์

เพรี ยบจริ ยวัฒน์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

8.

นายวีระพล

หรื อตระกูล

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

9.

นางเพ็ญนิภา

ทัพพะรังสี

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริ ษัท คือ นายชะฤทธิ พงศ์อนุตรี หรื อ นายสุทธิพงษ์ ศรี สนุ ทรตระกูล
หรื อ นายนิทศั น์ วัฒนกุล หรื อ นายปริ พล ธนสุกาญจน์ กรรมการสองในสีลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตรา
สําคัญของบริ ษัท
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท มีดงั นี
1) ดําเนินธุรกิจตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ตามทีระบุไว้ ในหนังสือบริ คนฑ์สนธิ , ข้ อบังคับของ
บริ ษัท รวมทังดําเนินการตามมติทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต รักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
2) เลือกกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้ อมทังประเมินผลรวมทังมีอํานาจแต่งตังกรรมการ และ/หรื อ
ผู้บริ หารของบริ ษัท จํ านวนหนึงให้ เป็ นฝ่ ายบริ หารเพื อดําเนิ นการอย่างหนึงอย่างใดหรื อหลายอย่างได้ เพื อ
ปฏิ บัติงานตามที ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทังมีอํานาจแต่งตังประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและ
คณะกรรมการอืนๆ เช่น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม รวมทังมีอํานาจ
แต่งตังและมอบอํานาจให้ บคุ คลอืนใดดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้ การควบคุม
ของคณะกรรมการและมีอํานาจยกเลิก เพิกถอน แก้ ไข หรื อเปลียนแปลงอํานาจดังกล่าวได้ ตามทีเห็นสมควร
3) พิจารณาและทบทวนวัตถุประสงค์, เป้าหมายทางการเงิ น และแผนการดําเนินงานของบริ ษัท
ให้ เป็ นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการได้ ให้ และระเบียบของบริ ษัท อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4) ให้ คําแนะนําและคําปรึกษากับฝ่ ายบริ หาร เพือให้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามระบบการกํากับดูแล
กิจการทีดี ในเรื องต่างๆ ดังต่อไปนี
พิ จ ารณาและสอบถามความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน, การบริ ห าร
ความเสียงให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
พิจารณาและรับรองรายงานทางการเงินทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พิจารณาและสอบทานรายการทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการ
ทีเกียวโยงกันให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิจารณาให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ต่อสาธารณะชนให้ ถูกต้ องครบถ้ วน โปร่ งใส
และตรงตามกําหนดเวลา
พิจารณาให้ มีการดําเนินการตาม พรบ. ตลาดหลักทรั พย์ , ข้ อบังคับ และประกาศต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ ถกู ต้ อง
จัด ให้ มีเลขานุก ารบริ ษั ท (Company Secretary) เพื อช่ วยดํ าเนิ น การต่างๆ ของ
คณะกรรมการและบริ ษัทตามทีกฎหมายกําหนด
5) พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนเข้ าร่ วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอืนๆ หรื อ
ลงทุนในบริ ษัทหรื อกิจการต่างๆ
6) กําหนดระเบียบต่างๆของบริ ษัท
7) พิจารณาและอนุมตั ิกิจการอืนๆทีสําคัญอันเกียวกับบริ ษัทหรื อทีเห็นสมควรจะดําเนินการนันๆ
เพือให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัทเว้ นแต่อํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนีจะกระทําได้ ก็ต่อเมือได้ รับอนุมตั ิจากที
ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทังนีในกรณีทีการดําเนินการเรื องใดทีกรรมการท่านใดหรื อผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการ
หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
ตลาดหลักทรั พย์ ฯ) มีส่วนได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อืนใดกับบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย
และ/หรื อบริ ษัททีเกียวข้ องกรรมการท่านนันหรื อผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการไม่มีอํานาจในการอนุมตั ิการ
ดําเนินการในรายการดังกล่าว
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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ก) เรื องใดๆทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น
ข) เรื องใดๆที กรรมการมีส่วนได้ เสี ย และอยู่ใ นข่ ายที กฎหมายหรื อข้ อกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯระบุให้ ต้องได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นเช่นการดําเนินการเกียวกับรายการทีเกียวโยงกันการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทีสําคัญของบริ ษัทตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื องดังต่อไปนีจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุมและจากทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู้ถือหุ้นทีเข้ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ
(ข) การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทําแก้ ไขหรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื อบางส่วนที
สําคัญการมอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัทหรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิมทุนการลดทุนการออกหุ้นกู้
(ฉ) การควบกิจการหรื อเลิกบริ ษัท
(ช) การอื นใดที กํ า หนดไว้ ภ ายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯให้ ต้องได้ รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนีเรื องใดทีกรรมการหรื อผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งมีส่วน
ได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยกรรมการหรื อผู้รับมอบอํานาจจากกรรมการ
ซึงมีสว่ นได้ เสียหรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน
การเลือกตังกรรมการบริษัท และการดํารงตําแหน่ ง
การเลือกตังกรรมการบริ ษัทให้ กระทําโดยทีประชุมผู้ถือหุ้นทังนี ให้ กระทําตามหลักเกณฑ์ ดังนี
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
2. ในการเลือกตังกรรมการอาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน
หรื อคราวละหลายๆ คน ตามแต่ทีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในการลงมติแต่ละครัง ผู้ถือหุ้นต้ องออกเสียง
ด้ วยคะแนนเสียงทีมีตามข้ อ 1 ทังหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้ ดังนัน ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตังกรรมการเพือให้ ผ้ ใู ดมากน้ อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึงแห่ง
พรบ. บริ ษัทมหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านัน)
3. ในการออกเสี ย งลงคะแนนเลื อกตังกรรมการให้ ใ ช้ เสี ย งข้ างมาก หากมีค ะแนนเสี ย งเท่ ากัน
ให้ ผ้ เู ป็ นประธานทีประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
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4. ให้ คณะกรรมการบริ ษัท มีวาระอยู่ในตําแหน่ง ตามที กํ าหนดในข้ อบังคับของบริ ษัท กรรมการ
ผู้ออกจากตําแหน่งตามข้ อนีจะเลือกตังให้ เข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ วกรรมการ
พ้ นจากตําแหน่งเมือ
(ก) ตาย
(ข) ลาออก
(ค) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
(ง) ทีประชุมมีมติให้ ออก
(จ) ศาลมีคําสังให้ ออก
5. เมือกรรมการคนใดลาออกจากตําแหน่งให้ ยืนใบลาออกของตนให้ ทีนายทะเบียนทราบด้ วยก็ได้
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประชุมเพือรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างน้ อยทุก 3 เดือน
ในการประชุม กรรมการต้ องแสดงความเห็นและใช้ ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระกรรมการควรเข้ าประชุมทุกครั ง
นอกเหนือจากมีเหตุสดุ วิสยั ซึงต้ องแจ้ งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า บริ ษัทต้ องรายงาน
จํานวนครังทีเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการไว้ ในรายงานประจําปี ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั ง
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่านเพือให้ ทราบถึงวันเวลา
สถานทีและวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็ นการล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันและเป็ นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการ
ประชุมจากกรรมการ และฝ่ ายจัดการ เพื อจัดส่งให้ คณะกรรมการล่วงหน้ าเอกสารดังกล่าวต้ องให้ ข้อมูลที
เพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ ดุลยพินิจอย่างเป็ นอิสระของคณะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
จะต้ องเป็ นผู้บนั ทึกประเด็นในการประชุมเพือจัดทําเป็ นรายงานการประชุมซึงต้ องมีเนือหาสาระครบถ้ วนและ
เสร็ จสมบรู ณ์ภายใน 15 วัน นับตังแต่วนั ประชุมเสร็ จสินเพือเสนอให้ ประธานคณะกรรมการบริ ษัทลงนามและ
จะต้ องจัดให้ มีระบบการจัดเก็บทีดี สะดวกต่อการค้ นหาและรักษาความลับได้ ดี
กรรมการบริ ษัททีมีสว่ นได้ เสียในเรื องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื องนัน
การออกเสียงในทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ ถือเอาความเห็นทีเป็ นส่วนเสียงข้ างมากเป็ นสําคัญใน
กรณีทีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด อย่างไรก็ตาม
ความเห็นของกรรมการบริ ษัทคนอืนๆทีมิได้ ลงมติเห็นด้ วยให้ ระบุไว้ ในรายงานการประชุม

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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บริ ษัทมีการประชุมของคณะกรรมการ ประจําปี 2559 ดังต่อไปนี
การประชุมกรรมการบริ ษัทในปี 2559
บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรร
คณะกรรม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
หาและพิจารณา
การตรวจสอบ
บริ หารความเสียง/
บริ ษัท/ครั ง
ค่ าตอบแทน
/ครั ง
ครั ง
/ครั ง
7/7
-

รายชือกรรมการ

1. นายชะฤทธิ

พงษ์ อนุตรี

2. นายศาวิณ

เลาเศรษฐกุล
ศรี สนุ ทรตระกูล

3. นายสุทธิพงษ์
4. นายวินเซ็นต์
5. นายปริพล
6. นายนิทศั น์
7. นายเจษฎาวัฒน์
8. นายวีระพล
9. นางเพ็ญนิภา

1/

2/

หยวน ซัน ลี
ธนสุกาญจน์
วัฒนกุล
เพรี ยบจริ ยวัฒน์
หรื อตระกูล
ทัพพะรังสี

7/7

-

-

-

7/7

-

1/1

-

7/7

-

-

-

7/7
7/7
7/7
7/7
7/7

4/4
4/4
4/4

1/1
1/1
-

-

1/

และ 2/ ลาออกเมื อวันที 1 มี นาคม 2560

ผู้บริหาร
ณ วันที 1 มีนาคม 2560 บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (เดิมชือ CIRKIT) มีผ้ บู ริ หาร
จํานวน 5 ท่าน ดังนี
รายชือผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1. นายปริ พล
ธนสุกาญจน์
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ/รักษาการรองกรรมการผู้จดั การ/
2. นายอนุศกั ดิ
มนต์ขลัง
สายงานปฏิบตั ิการ
3. นายอนันตผล
พันธุ์เพ็ง
รองกรรมการผู้จดั การ/สายงานสนับสนุนการบริ หาร
4. นายดํารง
โรจนเมธินทร์
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจเพือการจัดการ
5. นางสาวมนัสนันท์ อัจฉริ ยพฤกษ์
รองกรรมการผู้จดั การ/สายงานบัญชีและการเงิน
อํานาจหน้ าทีของฝ่ ายบริหาร มีดังนี
1. กําหนดเป้าหมายของบริ ษัท พร้ อมทังแผนการดําเนินการ เพือให้ บรรลุเป้าหมายทีกําหนดไว้
2. ดําเนินการ ดูแลบริ หารงานให้ เป็ นไปตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย ข้ อบังคับ และ ร ะ เ บี ย บ
บริ ษัททีกําหนดไว้
3. ดําเนินการบริ หารงานด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น
4. ดําเนินกิจการต่างๆ ของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
5. ต้ องไม่ประกอบกิจการหรื อร่ วมในกิจการใดๆ อันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท เว้ นแต่จะ
ได้ แจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชารับทราบ และได้ รับความเห็นชอบ
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เลขานุการบริษัท
เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิ จการทีดีของบริ ษัทจดทะเบียนในหมวดความรั บผิ ดชอบของ
คณะกรรมการ และตามข้ อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ มีม ติ แต่งตังให้ นายนิ ทัศน์ วัฒ นกุล ดํ ารงตําแหน่ งเป็ นเลขานุก ารบริ ษัท ตังแต่วัน ที 8 กันยายน 2558
โดยคุณ สมบัติข องผู้ดํารงตํ าแหน่ง เป็ นเลขานุการบริ ษัท ปรากฏในเอกสารแนบ1 โดยมีห น้ าที ในการให้
คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ คณะกรรมการต้ องทราบและปฏิบตั ิ การจัดการประชุม รวมทัง
ดูแลกิ จกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ เพื อให้ กรรมการสามารถปฏิ บัติหน้ าที ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล รวมทัง การจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริ ษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียทีรายงานโดยกรรมการหรื อผู้บริ หาร

ค่ าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
1)

ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
(ก) ค่ าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้ วยเบียประชุม ซึงจ่ายตามจํานวนครังทีเข้ าประชุม ดังนี
ค่ าตอบแทนกรรมการในปี 2559 (บาท)
บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน
คณะกรรมการ
สรรหาและ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กําหนด
บริ หารความ
บริ ษัท/ครั ง
ตรวจสอบ/ครั ง
ค่ าตอบแทน
เสียง/ครั ง
/ครั ง
210,000
-

รายชือกรรมการ

1. นายชะฤทธิ

พงษ์ อนุตรี
1/

2. นายศาวิณ

เลาเศรษฐกุล

3. นายสุทธิพงษ์

ศรี สนุ ทรตระกูล

4. นายวินเซ็นต์
5. นายปริพล

หยวน ซัน ลี

2/

210,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/

-

-

-

-

-

4/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140,000
140,000
140,000

80,000
60,000
60,000

-

-

220,000
200,000
200,000

ธนสุกาญจน์
5/

6. นายนิทศั น์

รวม
ค่ าตอบแทน
(บาท)

วัฒนกุล
7. นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
8. นายวีระพล
หรื อตระกูล
9. นางเพ็ญนิภา ทัพพะรังสี
1/ -4/

5/

เป็ นกรรมการบริ หาร และ กรรมการที เป็ นผู้บริ หาร จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนทีเป็ นค่าเบี ยประชุม
ตามมติ ทีประชุมวิ สามัญผู้ถือหุ้น ครังที 2/2558

(ข)

ค่ าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่ าตอบแทน ปี 2559
กรรมการบริ หาร

จํานวน (คน)
5

ผู้บริ หาร

6

จํานวนเงิน (บาท)

8,080,000

รายละเอียดค่ าตอบแทน
เงินเดือน

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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2)

ค่ าตอบแทนอืน
ค่าตอบแทนอืนของกรรมการ
กรรมการได้ รับสิทธิในการเบิกค่ารับรองในวงเงิน (บาทต่อเดือน)

ไม่มี

ค่าตอบแทนอืนของผู้บริ หาร
 เงินกองทุนเลียงชีพ
 โครงการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญต่อ
ผู้บริ หารและพนักงาน
 โครงการร่ วมลงทุนระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

บุคลากร
บริ ษัทมีพนักงานทังหมด 34 คน โดยในปี 2559 บริ ษัทได้ จ่ายผลตอบแทนให้ แก่พนักงานจํานวน
ทังสิน 30,169,158.66 บาท ซึงรวมเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชัน เบียเลียง เงินได้ อืนๆ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน โดยมีรายละเอียดดังนี
รายการ
จํานวน (บาท)
เงินเดือน
18,241,647.92
ค่าล่วงเวลา
153,242.71
คอมมิชชัน
11,121,559.71
เบียเลียง
25,456.63
เงินได้ อืนๆ
204,287.69
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
400,409.00
กองทุนเงินทดแทน
22,555.00
รวม
30,169,158.66
บุคลากร บริ ษทั มี พนักงาน ณ วันที 29 กุมภาพันธ์ 2560 จํ านวน 34 คน โดยแยกเป็ นฝ่ าย ดังต่อไปนี
ฝ่ าย

จํานวน (คน)

รวม

6
1
3
4
4
16
34

บริ หาร
พัฒนาธุรกิจ
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บัญชีและการเงิน
ปฏิบตั ิการ
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริ ษัทมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยบริ ษัทได้ จัดให้ มีการอบรมเพือสร้ างความรู้
ความเข้ าใจถึงนโยบายของบริ ษัท และเพือพัฒนาความรู้ ความสามารถให้ แก่พนักงาน โดยหลักสูตรทีอบรมมี
ทังจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกบริ ษัท เพื อรองรั บการขยายตัวของบริ ษัท พนักงานทุกคนรั บทราบ
นโยบาย เป้าหมาย ในทิศทางเดียวกัน และปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มกําลัง และมีการพัฒนาต่อเนือง
ด้ วยการรวมพลังรวมใจ สูว่ ิสยั ทัศน์ร่วมกัน ด้ วยการอบรมสัมมนาโดยมุง่ เน้ นทรัพยากรบุคคลเป็ นหัวใจทีสําคัญ
ของบริ ษัทในการขับเคลือนทุกๆ ส่วนในบริ ษัท อย่างสมําเสมอและต่อเนืองเหมาะสมตาม Success Profile
รวมถึง การหมุนเวียนเปลียนหน้ าทีความรับผิดชอบ ตาม Career Path เพือให้ พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ
ความชํานาญ จากประสบการณ์ ในตําแหน่งหน้ าทีใหม่ ตลอดจนการแต่งตัง เลือนระดับพนักงานให้ เหมาะสม
กับหน้ าทีความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน ซึงการพัฒนาพนักงานให้ เหมาะสมตามความสามารถ
และความต้ องการของพนักงานและองค์ กรนัน นอกจากพนักงานจะมีความพร้ อมสําหรั บการเติบโตเป็ น
ผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทแล้ ว ยังจะนําบริ ษัทไปสูค่ วามสําเร็ จตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ ในทีสุด

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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การกํากับดูแลกิจการ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทมีความมุ่งมันในการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างเคร่ งครัดมุ่งปฏิบตั ิให้ เป็ นรู ปธรรม
และต่อเนือง ทังนีก็เพือประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ตระหนักถึงบทบาทสําคัญยิงต่อการบริ หารของบริ ษัท โดยเป็ นผู้กําหนดนโยบาย
กลไกการบริ ห ารและระบบการกํ ากับ ดูแ ล ทํ าให้ ภารกิ จของบริ ษัท ดําเนิ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ผล ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ทีคณะกรรมการกําหนด อยู่ในแนวทางผู้ถือหุ้นเห็นชอบ ถูกต้ องตามกฎหมายและเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท ทังนี คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ประกอบกับแต่ละท่านมา
จากสายงานวิช าชี พ ที หลากหลาย การประสานประสบการณ์ ต ามกระบวนการกลันกรองนโยบายการ
ดํ า เนิ น งาน โดยมี เ จตนารมณ์ ร่ ว มกัน ที จะกํ า กับ ดูแ ลให้ ก ารดํ า เนิ น งานของฝ่ ายบริ ห ารเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ในกรอบจริ ยธรรมองค์กรของบริ ษัท ทีมุ่งเน้ นในความซือสัตย์สจุ ริ ตและยึดมันในความถูกต้ อง
และเทียงธรรม และโดยความเคารพสิทธิของฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการจะไม่เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
เรื องทีเกียวกับการบริ หารจัดการงานประจําวัน
คณะกรรมการบริ ษัท มุ่งพิ ทักษ์ สิทธิ ลดความเสียง ดูแลผลตอบแทนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้น รวมทังกํ าหนด
อํานาจหน้ าทีและความรั บผิ ดชอบในการอภิ บาลดูแลองค์ กรให้ มีความโปร่ งใส เปิ ดเผย และตรวจสอบได้
เป็ นกลไกหลัก
บริ ษั ท ยึ ด หลั ก การบรรษั ท ภิ บ าลอย่ า งจริ ง จั ง เพื อเป็ นกรอบในการทํ า ธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรม
เพื อภาพลักษณ์ ทีดี รวมทังใช้ ในการติดตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทอย่างใกล้ ชิด นอกจากนันยังวาง
นโยบายการให้ ผลตอบแทน ทีเหมาะสมแก่คณะกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานเพือให้ เกิดความเป็ นธรรมและ
เกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ถือหุ้นอันจะนําไปสูก่ ารเพิมมูลค่าการลงทุนแก่ผ้ ถู ือหุ้นในทีสุด

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังกรรมการทีมีความรู้ ความสามารถ และความเชียวชาญทีเหมาะสมเป็ น
คณะกรรมการชุดย่อย เพือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท โดยการศึกษารายละเอียดและกลันกรอง
งานเพื อเพิมประสิทธิ ภาพของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้ วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยง และ
คณะกรรมการบริ หาร โดยมีรายละเอียดดังนี
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1.

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที 1 มี นาคม 2560 มี จํานวน 3 ท่าน ดังนี

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

เพรี ยบจริ ยวัฒน์
หรื อตระกูล
ทัพพะรังสี

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

1/

และ 2/ เป็ นกรรมการทีมี ความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิ น
โดยมี นางสาวกัญญ์ ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ ทําหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1
สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอโดยการ
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารทีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและ
ประจํ าปี โดยพิ จารณางบการเงิ นและรายงานทางการเงิ นที เกี ยวข้ องหลักการบัญชี วิธีปฏิ บัติทางบัญชี การ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีการดํารงอยู่ของกิจการการเปลียนแปลงนโยบายบัญชีทีสําคัญรวมถึงเหตุผล
ของฝ่ ายจัดการเกียวกับการกําหนดนโยบายบัญชีก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพือเผยแพร่ แก่ผ้ ูถือหุ้น
และผู้ลงทุนทัวไป
2
วางแนวทางและสอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ผลโดยสอบทานร่ วมกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจําปี (Audit Plan) ของบริ ษัทและการ
ประเมินผลการตรวจสอบร่ วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในถึงปั ญหาหรื อข้ อจํากัดทีเกิดขึนจากการ
ตรวจสอบงบการเงินวางแผนการควบคุมการประมวลข้ อมูลทางอิเล็คโทรนิกส์และการรักษาความปลอดภัย
ของข้ อมูลเพือป้องกันการทุจริ ตหรื อการใช้ คอมพิวเตอร์ ไปในทางทีผิดโดยพนักงานบริ ษัทหรื อบุคคลภายนอก
และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง
โยกย้ ายเลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3
สอบทานการดํ า เนิ น การของบริ ษั ท ให้ เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ฯข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯหรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทรวมทังมีหน้ าทีและ
ความรับผิดชอบตามข้ อกําหนดและหลักเกณฑ์ของสํานักงานกลต.รวมทังตลาดหลักทรัพย์ฯ
4
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท รวมถึง พิ จ ารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี โดยคํ านึง ถึง ความน่ าเชื อถื อ ความเพี ย งพอของ
ทรัพยากรและปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนนรวมถึ
ั
งประสบการณ์ของบุคลากรทีได้ รับ
มอบหมายให้ ทําการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทรวมทังเข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ า
ร่ วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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5
พิจารณาให้ ความเห็นชอบรายการทีเกียวโยงกันและ/หรื อการได้ มาหรื อจําหน่ายสินทรัพย์ของ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยรวมทังพิจารณาเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีทีเกิดรายการเกียวโยงหรื อรายการทีอาจ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วนรวมทังพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวเพื อ
นํ า เสนอต่ อ ที ประชุ ม คณะกรรมการและ/หรื อ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ต่ อ ไปทั งนี เพื อให้ เป็ น ไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายทีเกียวข้ องและเพือให้ มนใจว่
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริ ษัท
6
จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท
ซึงรายงานดังกล่าวจะต้ องมีข้อมูลครบถ้ วนตามทีกฎหมายกําหนดและจะต้ องลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบทังนีรายงานดังกล่าวจะต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลดังต่อไปนีเป็ นอย่างน้ อย
ความเห็นเกียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของ
บริ ษัทถึงความถูกต้ องครบถ้ วนเป็ นทีเชือถือได้
ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
เหตุผลทีเชือว่าผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเหมาะสมทีจะได้ รับการแต่งตังต่อไปอีกวาระหนึง
ความเห็ น เกี ยวกับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บจากการปฏิ บัติหน้ าที ตาม
กฎบัตร (Charter)
รายงานอืนใดที เห็นว่าผู้ถือ หุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบภายใต้ ข อบเขตหน้ าที และ
ความรับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อเพือให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
7
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ตามหน้ า ที และความ
รับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทรวมทังมีหน้ าทีในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรื อหน้ าทีอืนใดทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทต่อคณะกรรมการของบริ ษัท
ทังนีคณะกรรมการตรวจสอบต้ องรายงานต่อคณะกรรมการทันทีในกรณีดงั ต่อไปนี
รายการทีมีหรื ออาจก่อให้ มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ข้ อสงสัยหรื อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริ ตหรื อมีสิงผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน
ข้ อสงสัยว่าอาจมีการฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อข้ อกํ าหนดใดๆของสํานักงานกลต.และ/หรื อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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รายงานอืนใดทีเห็นว่าคณะกรรมการบริ ษัทควรทราบหากคณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทถึงสิงทีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
และได้ มีการหารื อร่ วมกันกับคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารแล้ วว่าต้ องดําเนินการปรั บปรุ งแก้ ไขเมือครบ
กํ าหนดเวลาที กํ าหนดไว้ ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิ กเฉยต่อ การดําเนิ นการแก้ ไ ข
ดัง กล่า วโดยไม่มี เ หตุผ ลอัน สมควรกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ งอาจรายงานสิ งที พบดัง กล่า วต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯและ /หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ วแต่กรณีได้
8
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเรี ยกขอข้ อมูลจากหน่วยงานต่างๆของบริ ษัทประกอบการ
พิจารณาเพิมเติมในเรื องต่างๆได้
ทังนีอํานาจของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้ างต้ นจะไม่รวมถึงอํานาจทีทําให้ กรรมการตรวจสอบหรื อ
ผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถลงมติให้ ความเห็นในรายการทีกรรมการตรวจสอบท่าน
นั นหรื อ ผู้ รั บ มอบอํ า นาจจากคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ บุ ค คลที อาจมี ค วามขั ด แย้ งตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯมีส่วนได้ ส่วนเสียหรื อมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัททีเกียวข้ องได้
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ณ วันที 1 มี นาคม 2560 มี จํ านวน
3 ท่าน ดังนี
ลําดับ
ชือ - สกุล
1. นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
2. นายวีระพล
หรื อตระกูล
3
นายสุทธิพงษ์
ศรี สนุ ทรตระกูล

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวกชพรรณ จุลาภา ทําหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการบริหารความเสียง ณ วันที 10 มี นาคม 2560 มี จํานวน 5 ท่าน ดังนี
ชือ - สกุล
นายปริ พล
นายเจษฏาวัฒน์
นายอนุศกั ดิ
นายอนันตผล
นางสาวมนัสนันท์

ธนสุกาญจน์
เพรี ยบจริ ยวัฒน์
มนต์ขลัง
พันธุ์เพ็ง
อัจฉริ ยพฤกษ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสียง
กรรมการบริ หารความเสียง
กรรมการบริ หารความเสียง
กรรมการบริ หารความเสียง
กรรมการบริ หารความเสียง

โดยมี นางสาวกัญญ์ ณพัชญ์ วัชรปัญญาภรณ์ ทําหน้าทีเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสียง

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง
1. พิ จ ารณาสอบทาน และนํ า เสนอนโยบายและกรอบการบริ ห ารความเสี ยง ให้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัท เพือพิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาสอบทานและให้ ความเห็นชอบความเสียงทียอมรั บได้ (Risk Appetite) และ
นําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพือรับทราบ
3. กํากับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบตั ิตามนโยบายและกรอบการบริ หารความเสียง
อย่างต่อเนือง เพือให้ กลุ่มบริ ษัท มีระบบบริ หารความเสียงทีมีประสิทธิภาพทัวทังองค์กรและมีการปฏิบตั ิตาม
อย่างต่อเนือง
4. สอบทานรายงานการบริ ห ารความเสี ยง เพื อติ ดตามความเสี ยงที มี ส าระสํ าคัญ และ
ดําเนินการเพือให้ มนใจว่
ั า องค์กรมีการจัดการความเสียงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับความเสียงทีสําคัญ และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็ นผู้สอบทานเพือให้ มนใจว่
ั า บริ ษัท มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมต่อการจัดการ
ความเสียง รวมทังการนํ าระบบการบริ หารความเสียงมาปรั บใช้ อย่างเหมาะสมและมีการปฏิ บัติตามทัวทัง
องค์กร
6. รายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับความเสียงและและการจัดการความเสียงทีสําคัญ
อย่างสมําเสมอ
7. ให้ คํ า แนะนํ า และคํ า ปรึ ก ษากับ คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี ยง (Sub RiskManagement Committee : SRM) และ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อคณะทํางานทีเกียวข้ องกับการบริ หารความเสียง
รวมทังพิจารณาแนวทางทีเหมาะสมในการแก้ ไขข้ อมูลต่างๆ ทีเกียวกับการพัฒนาระบบการบริ หารความเสียง
8. พิจารณาแต่งตังอนุกรรมการ และ/หรื อ บุคลากรเพิมเติมหรื อทดแทนในคณะอนุกรรมการ
บริ หารความเสียง และ/หรื อหน่วยงาน และ/หรื อ คณะทํางานทีเกียวข้ องกับการบริ หารความเสียงตามความ
เหมาะสม รวมทัง กําหนดบทบาทหน้ าทีความรับผิดชอบ เพือประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบตั ิการอืนใดเกียวกับการบริ หารความเสียงทีคณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
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ทังนี ผู้บ ริ ห าร และ/หรื อ คณะอนุก รรมการบริ ห ารความเสียง และ/หรื อ หน่วยงาน และ/หรื อ
คณะทํางานทีเกียวข้ องกับการบริ หารความเสียง และ/หรื อผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรื อผู้สอบบัญชี จะต้ อง
รายงานหรื อนํ าเสนอข้ อมูลและเอกสารที เกี ยวข้ องต่อ คณะกรรมการบริ หารความเสียง เพื อสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการบริ หารความเสียง ให้ บรรลุตามหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย
4.
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที 10 มี นาคม 2560 มี จํานวน 5 ท่าน ดังนี
ชือ - สกุล
นายสุทธิพงษ์
นายปริ พล
นายอนันตผล
นางสาวมนัสนันท์
นายอนุศกั ดิ

ศรี สนุ ทรตระกูล
ธนสุกาญจน์
พันธุ์เพ็ง
อัจฉริ ยพฤกษ์
มนต์ขลัง

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

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร
1.
ควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตาม วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย
ธุรกิจ ข้ อกําหนด ระเบียบ คําสัง ตามมติของทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อมติทีประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทอนุมตั ิ
2.
จัดทํ าและนํ าเสนอ นโยบายทางธุรกิ จ ทิศทาง เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน และกล
ยุทธ์ การดําเนิ นธุรกิจของบริ ษัท กําหนดแผนการเงิน งบประมาณประจํ าปี ของบริ ษัท การบริ หารทรั พยากร
บุคคล การลงทุน การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ การลงทุนด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ เพือนํ าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพือพิจารณาอนุมตั ิ
3.
มีอํานาจอนุมตั ิ และมอบอํานาจช่วงอนุมตั ิการเบิกจ่าย เพือการจัดซือจัดจ้ างซึงทรัพย์สิน
ซือหนี ด้ อยคุณภาพ และการทํารายการอืนเพือประโยชน์ของบริ ษัท ซึงอํานาจการอนุมตั ิดงั กล่าวจะเป็ นการ
อนุมัติ ร ายการปกติ ทัวไปทางการค้ า โดยมี วงเงิ น ในแต่ล ะรายการไม่ เ กิ น 50 ล้ านบาท หรื อ เที ย บเท่ า
ซึงคณะกรรมการบริ หารอาจยกเลิกเพิกถอน เปลียนแปลง หรื อแก้ ไข บุคคลทีได้ รับมอบอํานาจหรื อการมอบ
อํานาจนันๆ ได้ ตามทีเห็นสมควร
4.
มีอํานาจในการอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน การลงทุนในตราสารทีกระทรวงการคลังหรื อธนาคาร
พาณิชย์รับรองหรื อคําประกัน การขอสินเชือจากสถาบันการเงินหรื อการขอให้ ธนาคารออกหนังสือคําประกัน
เพือประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท การขอเปิ ดบัญชีประเภทต่างๆ กับธนาคารหรื อสถาบันการเงิน ใน
เงือนไขตามปกติธุรกิจ รวมถึงเป็ นผู้คาประกั
ํ
น หรื อการชําระเงินเพือการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท โดยมี
วงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 350 ล้ านบาทหรื อเทียบเท่า
5.
รั บนโยบายของกรรมการบริ ษัท มากํ าหนดทิ ศทาง แนวทาง เพื อกํ าหนดภารกิ จหลัก
(Mission) สําหรับฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายจัดการ
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6.
ควบคุม ตรวจสอบ ติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งานของฝ่ ายบริ ห าร และฝ่ ายจัด การ และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญหา อุปสรรคต่างๆ เพือให้ ผ้ บู ริ หาร และฝ่ ายจัดการดําเนินการตามยุทธศาสตร์
และแผนหลักทีวางไว้ และ ให้ เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท
7.
ออกคําสัง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้ าใจ สําหรับใช้ ภายในบริ ษัท เพือให้ แน่ใจว่า
การดําเนินงานของบริ ษัท เป็ นไปตามนโยบาย และเพือผลประโยชน์ของบริ ษัท รวมถึงเพือรั กษาระเบียบวินัย
ภายในองค์กร
8.
กลันกรองและเสนองบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
และนําเสนอผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
9.
จัดทํารายงานเกี ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท ตลอดถึงงบการเงิน งบการลงทุน
และปั ญหาสําคัญหรื อการบริ หารความเสียง เพือเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณารับทราบ และ/หรื ออนุมตั ิ
10. ให้ ข้อเสนอแนะ และให้ คําปรึ กษาต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื อการตัดสินใจด้ านธุรกิ จ
ของบริ ษัท
11. ปฏิบตั ิหน้ าทีอืน ๆ ตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
อนึ ง การอนุ มัติ ร ายการดัง กล่า วข้ า งต้ น จะต้ อ งไม่ มี ลัก ษณะเป็ น การอนุมัติ ร ายการที ทํ า ให้
คณะกรรมการบริ หาร หรื อผู้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ หาร สามารถอนุมตั ิรายการทีตนหรื อบุคคลที
อาจมีความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อืนใดทํากับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยหรื อ
บริ ษัท ที เกี ยวข้ อ ง (ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละ/หรื อ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ ตลาดหลักทรั พย์ฯ) โดยคณะกรรมการบริ หารจะต้ องนําเสนอ เรื อง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือให้ พิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าว ภายใต้
ข้ อบังคับหรื อประกาศหรื อกฎหมายที เกียวข้ อง ยกเว้ น เป็ นการอนุมตั ิรายการทีเป็ นไปตามธุรกิจปกติ และ
เงือนไขการค้ าปกติซงเป็
ึ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. คณะผู้บริหาร ณ วันที 1 มี นาคม 2560 ผูด้ ํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หาร 4 รายแรกของบริ ษทั ตาม
คํานิ ยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ “กลต.” มี จํานวน 5 คน ดังนี
รายชือผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1. นายปริ พล
ธนสุกาญจน์
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กรรมการผู้จดั การ/รักษาการรองกรรมการผู้จดั การ/สายงาน
2. นายอนุศกั ดิ
มนต์ขลัง
ปฏิบตั ิการ
3. นายอนันตผล
พันธุ์เพ็ง
รองกรรมการผู้จดั การ/สายงานสนับสนุนการบริ หาร
4. นายดํารง
โรจนเทธินทร์
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจเพือการจัดการ
5. นางสาวมนัสนันท์ อัจฉริ ยพฤกษ์
รองกรรมการผู้จดั การ/สายงานบัญชีและการเงิน
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อํานาจหน้ าทีของฝ่ ายบริหาร มีดังนี
1. กํ าหนดเป้ า หมายของบริ ษัท พร้ อมทังแผนการดํ า เนิ น การ เพื อให้ บ รรลุเ ป้ า หมายที
กําหนดไว้
2. ดําเนินการ, ดูแลบริ หารงานให้ เป็ นไปตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย ข้ อบังคับ และ
ระเบียบบริ ษัททีกําหนดไว้
3. ดําเนินการบริ หารงานด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริ ษัท
และผู้ถือหุ้น
4. ดําเนินกิจการต่างๆ ของบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
5. ต้ องไม่ประกอบกิจการหรื อร่ วมในกิจการใดๆอันเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท เว้ น
แต่จะได้ แจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชารับทราบ และได้ รับความเห็นชอบ

การสรรหาและแต่ งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1.

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คือ กรรมการทีสามารถแสดงความเห็นหรื อรายงานข้ อเสนอแนะได้ อย่างเสรี ตาม
ภารกิจทีได้ มอบหมาย โดยต้ องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ทีเกียวกับทรัพย์สิน หรื อตําแหน่งหน้ าที และมี
ความเป็ นอิสระ จากฝ่ ายบริ หารและผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริ ษัท โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของบุคคลหรื อ
กลุม่ บุคคลใด ทังนี ผู้ทีจะเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและมีความเป็ นอิสระตามที
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดไว้ ดังนี
บทบาทและหน้ าทีของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระนอกจากจะมีบทบาทและหน้ าทีเช่นเดียวกับกรรมการคนอืนในคณะกรรมการ
บริ ษัท แล้ ว ยัง มี บ ทบาท และหน้ าที พิ เ ศษในการรั กษาความเป็ น อิ ส ระในการแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ มี
ข้ อเสนอแนะเพือรั กษาผลประโยชน์ ของผู้มีส่วน ได้ เสียทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องโดยไม่อยู่ภายใต้ อิทธิ พลของกลุ่ม
บุคคลใด
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดนิ ยามกรรมการอิสระไว้ เท่ ากับ
ข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีทจ. 4/2552 ลงวันที 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื องคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการทีมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของผู้ขออนุญาตบริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทังนี ให้ นับรวมการ
ถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน ๆ ด้ วย
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(2) ไม่เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที มี ส่วนร่ วมบริ ห ารงาน ลูก จ้ าง พนัก งาน ที ปรึ ก ษาที ได้
เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ทังนี ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อทีปรึ กษา ของส่วนราชการซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะที เป็ น บิ ดามารดา คู่สมรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตรของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรื อ
บริ ษัทย่อย
(4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิ จกับผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอ
อนุญาต เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที ยืนคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามข้ อ 4 รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ รายการเกียวกับสินทรั พย์ หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรั บ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม คําประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีทีต้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่
ร้ อยละสามของสินทรัพย์ ทีมีตวั ตนสุทธิ ของผู้ขออนุญาตหรื อตังแต่ ยีสิบล้ านบาทขึนไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํา
กว่า ทังนี การคํานวณภาระหนี ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที เกี ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณา ภาระหนีดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วน
ของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า
สองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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(6) ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ให้ บ ริ ก ารทางวิชาชี พ ใด ๆ ซึงรวมถึงการให้ บ ริ การเป็ นที ปรึ ก ษา
กฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากผู้ขออนุญาต บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มี
อํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาตผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของผู้ขอ
อนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้ าง พนักงาน ที ปรึ กษาที รั บเงินเดือนประจํ า หรื อถื อหุ้นเกิ นร้ อยละหนึงของจํานวนหุ้นที มีสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริ ษัทอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของผู้ขอ
อนุญาตหรื อบริ ษัทย่อย
(9) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงาน
ของผู้ขออนุญาต
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้ เป็ นกรรมการอิสระที มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ (1) ถึง (9) แล้ ว
กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตัดสินใจในการดํ าเนิ นกิ จ การของผู้ขออนุญาต
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอ
อนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ความในข้ อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนทีกําหนดให้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้
ขออนุญาตในช่วงสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ให้ ใช้ บงั คับกับคําขออนุญาตทียืนต่อสํานักงาน
ตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นไป
ในกรณี ทีบุคคลทีผู้ขออนุญาตแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีมีหรื อเคยมี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีกําหนดตามข้ อ (4) หรื อ (6) ให้ ผ้ ขู ออนุญาต
ได้ รั บ การผ่ อ นผัน ข้ อ ห้ ามการมีห รื อ เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุร กิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิช าชี พ เกิ น มูล ค่า
ดัง กล่า ว ก็ ต่ อ เมื อผู้ข ออนุญ าตได้ จัด ให้ มี ค วามเห็ น คณะกรรมการบริ ษัท ที แสดงว่าได้ พิ จ ารณาตามหลัก
ในมาตรา 89/7 แล้ วว่า การแต่งตังบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีและการให้ ความเห็นทีเป็ น
อิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิสระด้ วย
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพ ทีทําให้ บคุ คลดังกล่าวมี
คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นทียังคงหรื อแต่งตังให้ บคุ คลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้ มีการแต่งตังบุคคลดังกล่าว
เป็ นกรรมการอิสระ
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เพือประโยชน์ตามข้ อ (5) และ (6) คําว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลทีได้ รับมอบหมายจาก
สํานักงานสอบบัญชี หรื อผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ ให้ เป็ นผู้ลงลายมือชือในรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงาน
การให้ บริ การทางวิชาชีพ (แล้ วแต่กรณี) ในนามของนิติบคุ คลนัน
2.

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการบริษัท
การสรรหาบุคคลทีจะดํารงตําแหน่งกรรมการ บริ ษัทจะพิจารณาจากปั จจัยหลายประการ เช่น
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที กฎหมายกํ าหนด โดยคัดเลือกจากบุคคลที เป็ น
ตัวแทนหรื อได้ รับการเสนอชือ จากผู้ถือหุ้น จากนันคณะกรรมการจะเสนอชือต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือพิจารณา
แต่งตัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดอยู่ในข้ อบังคับของบริ ษัท
ทังนี เงื อนไขการสรรหาและแต่ง ตังกรรมการบริ ษัท ตามที กํ าหนดไว้ ใ นข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท
มีดงั นี
1) บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยให้ ทีประชุม
ใหญ่เป็ นผู้พิจารณาเลือกตังและให้ คณะกรรมการเลือกตังกรรมการด้ วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจ
เลือกรองประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที บริ ห าร และตําแหน่งอืนตามที เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้ และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร
2) ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้ องใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั
ก. เลือกตังบุคคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
ค. บุ ค คลซึงได้ ค ะแนนเสี ย งสูง สุ ด ตามลํ า ดับ ลงมาเป็ น ผู้ ได้ รั บ การเลื อ กตังเป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั งนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้ รับการเลือกตังใน
ลําดับ ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ นจํานวนกรรมการที จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั งนันให้ ผ้ ูเป็ น
ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชีขาด
3) ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวน
หนึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงทีสุดกับส่วน
หนึงในสาม (1/3)
4) ในกรณี ที ตํ าแหน่ ง กรรมการว่า งลงเพราะเหตุอื นนอกจากถึ ง คราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของ
บริ ษัทจดทะเบียน เข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการ
เหลือน้ อยกว่าสองเดือนบุคคล ซึงเข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระ
ทียังเหลืออยู่ของกรรมการทีตนแทน มติของคณะกรรมการต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของ
จํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
1. ระดับประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
บริ ษัทมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษัทกําหนด และ
ต้ องเป็ นผู้ทีมีวิสยั ทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความเหมาะสมกับองค์กร โดยการพิจารณา
ของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน เป็ น ผู้ ส รรหาเพื อนํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู้ทีมีความเหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่งดังกล่าว
บริ ษัทมีระบบและแผนงานเพือเตรี ยมความพร้ อมในการสืบทอดตําแหน่งของผู้บริ หาร
ระดับระดับประธานกรรมการบริ ห าร/ประธานเจ้ าหน้ าที บริ ห าร เพื อทดแทนในกรณี ทีผู้บริ ห ารท่ านนันไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งงานนันได้ ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดๆ ตลอดจนลดความเสียงหรื อผลกระทบจากการ
ขาดความต่อเนือง ในการบริ หารจัดการบริ ษัท ดังนี
เมือตําแหน่งผู้บริ หารระดับประธานกรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร ว่างลง
หรื อ ผู้อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งได้ บริ ษัทจะมีระบบการให้ ผ้ บู ริ หารในระดับใกล้ เคียง
หรื อ ระดับ รอง เป็ น ผู้รั ก ษาการในตํ า แหน่ ง จนกว่า จะมี ก ารสรรหาและคัด เลื อ กบุ ค คลที มี คุณ สมบัติ ต าม
หลักเกณฑ์ทีบริ ษัทกําหนด และต้ องเป็ นผู้ทีมีวิสยั ทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้สรร
หาเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพือพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู้ทีมีความเหมาะสมให้ ดํารงตําแหน่งแทน
ต่อไป
2.

ระดับผู้บริหาร
ฝ่ ายทรั พ ยากรมนุษย์ มี ห น้ าที ในการพิ จ ารณาสรรหาบุค คลภายในบริ ษัท ที มี ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์เกียวกับงานทีต้ องรับผิดชอบในสายงานนันๆ เพือทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หาร ทังนี
ในกรณี ทีไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที เหมาะสมได้ ก็จะพิจารณาสรรหาจากบุคคลภายนอกโดยจะ
พิจารณาจากบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และทัศนคติทีดีต่อองค์กรเช่นกัน และ
เสนอต่อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อ ประธานกรรมการบริ หารพิจารณาอนุมตั ิ
ทังนี บริ ษัท มีระบบและแผนงานเพื อเตรี ยมความพร้ อมในการสืบทอดตําแหน่งของ
ผู้บริ หารระดับระดับผู้บริ หาร เพือทดแทนในกรณีทีผู้บริ หารท่านนันไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งงานนัน
ได้ ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดๆ ตลอดจนลดความเสียงหรื อผลกระทบจากการขาดความต่อเนือง ในการบริ หารจัดการ
บริ ษัท ดังนี
เมือตําแหน่งระดับผู้บริ หารตังแต่ผ้ อู ํานวยการฝ่ ายขึนไปว่างลง หรื อผู้อยู่ในตําแหน่งไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีในตําแหน่งได้ บริ ษัท จะมีระบบการให้ ผ้ บู ริ หารในระดับใกล้ เคียงหรื อระดับรองเป็ น
ผู้รักษาการในตําแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหา และคัดเลือกจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในการสรรหาบุคคลทัง
จากภายในองค์กรและนอกองค์ กรทีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ทีเหมาะสมกับตําแหน่ง
เพือเสนอต่อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และ/หรื อประธานกรรมการบริ หารแต่งตังให้ ดํารงตําแหน่งแทนต่อไป
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การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทจะลงทุนในบริ ษัทที มีวตั ถุประสงค์ ในการประกอบธุรกิ จเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริ ษัทหรื อ
กิจการทีมีลกั ษณะใกล้ เคียงกันหรื อกิจการทีสนับสนุนกิจการของบริ ษัทอันจะทําให้ บริ ษัทมีผลประกอบการ
หรื อผลกําไรเพิมมากขึนหรื อลงทุนในธุรกิจทีเอือประโยชน์ (Synergy) ให้ กบั บริ ษัทโดยสามารถสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทให้ มีความครบวงจรมากยิงขึนเพือเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท
ทังนีในการกํากับดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมบริ ษัทจะส่งกรรมการหรื อผู้บริ หารทีมีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ ทีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเพือเป็ นตัวแทนในการบริ หารกิจการของบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ร่ วมนันๆเพือกําหนดนโยบายทีสําคัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วมดังกล่าว
ทังนีกรรมการซึงเป็ นตัวแทนของบริ ษัทจะต้ องทําหน้ าทีในการกํากับดูแลบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม
ให้ บริ หารจัดการหรื อดําเนินงานต่างๆตามนโยบายทีบริ ษัทกํ าหนดรวมถึงจะต้ องใช้ ดุลยพิ นิจตามมติของที
ประชุมคณะกรรมการและ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นทีอนุมตั ิในเรื องทีสําคัญของบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม
เพือก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัทและเพือการเติบโตอย่างยังยืนของบริ ษัท

การดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทมีการดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยได้ กําหนดไว้ เป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรใน เช่น จรรยาบรรณทางทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน และคู่มือบทบาท
หน้ าที และความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งาน ซึงจะมอบให้ แ ก่ ก รรมการผู้ บ ริ ห าร
และพนักงานเมือแรกเข้ าทํางาน โดยสรุ ปนโยบายสําคัญดังนี
1. บริ ษัทได้ กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานลงนามรับทราบถึงประกาศทีเกียวข้ องของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กํ าหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารมีหน้ าที รายงานการเปลียนแปลงการ
ถือครองหลักทรั พย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันทีมีการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้ แจ้ ง
ให้ เลขานุการบริ ษัทรั บทราบเพือจัดทําบันทึกการเปลียนแปลงและสรุ ปจํานวนหลักทรั พย์ของกรรมการและ
ผู้บริ หารเป็ นรายบุคคล เพือนําเสนอให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัททราบในการประชุมครังถัดไป นอกจากนัน
ยังได้ แจ้ งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดดังกล่าวด้ วย
2. บริ ษัทมีข้อกําหนดห้ ามนําข้ อมูลงบการเงิน หรื อข้ อมูลอืนทีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษัททีทราบ เปิ ดเผยแก่บคุ คลภายนอกหรื อผู้ทีมิได้ มีสว่ นเกียวข้ อง และห้ ามทําการซือขายหลักทรัพย์ในช่วง
1 เดือน ก่อนทีข้ อมูลงบการเงินหรื อข้ อมูลอืนที มีผลกระทบต่อราคาหลักทรั พย์ ของบริ ษัท / กลุ่มบริ ษัทจะ
เผยแพร่ ตอ่ สาธารณชน และต้ องไม่ซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชัวโมง นับแต่ได้
มีการเปิ ดเผยข้ อมูลนันสูส่ าธารณะทังหมดแล้ ว การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดดังกล่าวถือเป็ นการกระทําผิดวินยั
ของบริ ษัท หากกรรมการ ผู้บริ หารหรื อพนักงาน ทีได้ ล่วงรู้ ข้ อมูลภายในทีสําคัญ คนใดกระทําผิดวินัยจะ
ได้ รับโทษตังแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้ าง การพักงาน โดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง จนถึงการเลิกจ้ าง
ทังนี แนวทางดังกล่าวได้ ผ่านการให้ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.

ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริ ษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ แก่ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จํากัด
ในรอบปี บญ
ั ชี 2560 จํานวนเงิน 3,00,000.00 บาท
2.

ค่ าบริการอืน ๆ (Non-Audit Fee)
ค่าเดินทาง ค่าไปรษณีย์ ค่าล่วงเวลา จํานวนเงิน 5,755 บาท

การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการทีดีซงเป็
ึ นสิงสําคัญในการนําไปสู่ระบบการ
บริ หารจัดการที มีประสิทธิ ภาพโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึงจะช่วยสร้ างความเชื อมันต่อทุกฝ่ ายที
เกียวข้ องตังแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีสว่ นได้ เสียอืนๆ รวมถึงส่งผลให้ ธุรกิจมีความเจริ ญเติบโตอย่างยังยืน
ภายใต้ การดําเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ องบริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการทีดีเพือยกระดับการดําเนินการทีมีอยู่แล้ วให้ มีเป็ นมาตรฐานทีชัดเจนและสามารถนําไปสู่การ
ปฏิบตั ิของพนักงานของบริ ษัททุกระดับชันอันเป็ นการเสริ มสร้ างให้ เกิดวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการอย่าง
แท้ จริ งโดยครอบคลุมหลักการตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี 5 หมวดดังนี
หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทให้ ความสําคัญในสิทธิ ของผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทําการใดๆอันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอน
สิทธิของผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิขนพื
ั นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้นเช่น สิทธิในการซือขายหรื อโอนหุ้นสิทธิในการ
มีส่วนแบ่งกําไรของบริ ษัทสิทธิ ในการได้ รับข่าวสารข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเพียงพอสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุม
เพื อใช้ สิทธิ ออกเสียงในที ประชุมผู้ถือหุ้นเพื อแต่งตังหรื อถอดถอนกรรมการแต่งตังผู้สอบบัญชี และเรื องที มี
ผลกระทบต่อบริ ษัทเช่นการจัดสรรเงินปั นผลการกําหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัทการลดทุนหรื อเพิมทุนเป็ นต้ น
การประชุม ผู้ถื อหุ้นเป็ น ช่อ งทางสาคัญ ที ผู้ถือ หุ้น ของบริ ษัทสามารถใช้ สิ ทธิ ของตนในฐานะ
ผู้ถือหุ้นได้ ด้วยเหตุนีบริ ษัทจึงมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตามแนวทางทีตลาด
หลักทรัพย์ฯกําหนดเพือส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี
 จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 7 วันหรื อ
ระยะเวลาอืนใดตามที กฎหมายหรื อประกาศที เกี ยวข้ องกํ าหนดโดยจะระบุวันเวลาสถานที และวาระการ
ประชุมตลอดจนข้ อมูลประกอบทีเกียวข้ องกับเรื องทีต้ องตัดสินใจในทีประชุมอย่างครบถ้ วน
 ในกรณีทีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆเข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึงแบบใดที
บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมหนังสือนัดประชุม
 บริ ษัทจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ มีโอกาสในการซักถาม
แสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆต่อที ประชุมในเรื องที เกี ยวข้ องกับบริ ษัทได้ รวมทังเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
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รายงานประจําปี 2559



บริ ษัทจะส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัททุกท่านเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นและตอบข้ อซักถาม

ของผู้ถือหุ้น
 เมือการประชุมแล้ วเสร็ จบริ ษัทจะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนเพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
หมวดที 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทมีนโยบายในการปฏิบตั ิและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
ทังผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นทีไม่เป็ นผู้บริ หารผู้ถือหุ้นทีเป็ นคนไทยหรื อผู้ถือหุ้นต่างชาติผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยบริ ษัทมีนโยบายทีจะเพิมทางเลือกในการประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่สามารถเข้ า
ร่ วมประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลอืนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงแทน
ผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชือ
บุคคลเพือเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการล่วงหน้ าในเวลาอันสมควร
การดําเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทตามลําดับวาระการประชุมโดยจะมีการ
เสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้ วนพร้ อมแสดงข้ อมูลประกอบการพิ จารณาอย่างชัดเจนรวมทัง
จะไม่เพิมวาระการประชุมทีไม่มีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าโดยไม่จําเป็ นโดยเฉพาะวาระทีมีความสําคัญ
ทีผู้ถือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดมาตรการป้ อ งกัน การใช้ ข้ อ มู ล ภายในโดยมิ ช อบ(Insider
Trading) ของบุคคลทีเกียวข้ องซึงรวมถึงกรรมการผู้บริ หาร และพนักงานรวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทีเกียวข้ องกับข้ อมูลรวมถึงได้ กําหนดบทลงโทษเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล
ของบริ ษัทหรื อนํ าข้ อมูลของบริ ษัทไปใช้ เพื อประโยชน์ ส่วนตนไว้ แล้ วตามนโยบายการป้องกันการนําข้ อมูล
ภายในไปใช้ ประโยชน์รวมทังห้ ามมิให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลดังกล่าวซือขายหลักทรั พย์ ของบริ ษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงิน
ให้ แก่สาธารณชนทราบโดยบริ ษัทได้ ดําเนินการแจ้ งให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทเข้ าใจและรั บทราบ
เกียวกับภาระหน้ าทีในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษัทของตนเองคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะตลอดจนการรายงานการเปลี ยนแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ต่ อ สํ านัก งานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535
หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มซึงได้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพนักงานลูกค้ าคู่ค้า
และเจ้ าหนีคูแ่ ข่งชุมชนและสังคมเพือให้ มนใจได้
ั
วา่ สิทธิขนพื
ั นฐานของผู้มีสว่ นได้ เสียเหล่านีได้ รับการคุ้มครอง
และดูแลเป็ นอย่างดีตามข้ อกําหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆทีเกียวข้ อง โดยบริ ษัทจะดูแลผู้มีส่วนได้
เสี ย ตามสิ ท ธิ ที มี ต ามกฎหมายที เกี ยวข้ อง ไม่ ก ระทํ า การใดๆที เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
โดยแนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียมีดงั นี
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ผู้ถือหุ้น :

บริ ษัท มีความมุง่ มันทีจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสและมุ่งเน้ นพัฒนาองค์กรให้ มีการเติบโตอย่าง
ยังยืนและต่อเนือง เพือสร้ างอัตราผลตอบแทนทีเหมาะสมให้ กบั ผู้ถือหุ้นและเพือเพิมมูลค่าของ
บริ ษัท โดยการยึดมันการดําเนินธุรกิจตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี

พนักงาน:

บริ ษัท ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานทุกคนในบริ ษัท ซึงมีสว่ นร่ วมในการขับเคลือนองค์กร
ให้ ประสบความสําเร็ จโดยมุง่ เน้ นในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ ความสามารถและทักษะของ
พนักงานอย่างต่อเนืองรวมถึงพิจารณาให้ ผลตอบแทนทีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถของ
พนักงานแต่ละคนตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในการทางานทังนีบริ ษัทได้ ถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและ
เป็ นธรรม

ลูกค้ า:

บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้ าทุกรายโดยมีการแจ้ งเงือนไขให้ รับทราบ
อย่างชัดเจนและเงือนไขดังกล่าวเป็ นเงือนไขทีเป็ นธรรมนอกจากนีบริ ษัทยังมุ่งมันในการให้ การ
บริ การลูกค้ าและให้ คําแนะนําช่วยเหลือแก่ลกู ค้ าด้ วยความสุภาพอ่อนโยนโดยไม่นําข้ อมูลทีเป็ น
ความลับของลูกค้ ามาใช้ เพือประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ทีเกียวข้ อง

คู่ ค้ าและ บริ ษัทได้ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้ าหนีอย่างเป็ นธรรมเสมอภาคไม่เอารั ดเอาเปรี ยบโดยปฏิบัติตาม
เงื อนไขทางการค้ า และ/หรื อ ข้ อตกลงตามสัญ ญาที ทํ า ร่ ว มกั น อย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื อพั ฒ นา
เจ้ าหนี:
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีก่อให้ เกิดประโยชน์ของทังสองฝ่ าย
คูแ่ ข่ง:

บริ ษัท มีนโยบายที จะประพฤติ ตามกรอบการแข่ง ขันที ดีและตามกฎหมายที กํ าหนดไว้ รั กษา
บรรทัดฐานของข้ อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขันและหลีกเลียงวิธีการไม่สจุ ริ ตเพือทําลายคูแ่ ข่ง

ชุมชนและ บริ ษัทมุง่ มันจะปฏิบตั ิตามฎหมาย กฎระเบียบและข้ อกําหนดต่างๆทีเกียวข้ อง มุ่งเน้ นการปลูกฝั ง
จิ ตสํ านึก ความรั บ ผิ ดชอบต่อชุมชนและสังคมให้ เกิ ด ขึนภายในองค์ กรอย่างต่อเนื อง รวมถึง
สังคม:
สนับสนุนกิจกรรมทีก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมและสังคม
หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วนและโปร่ งใสทังรายงานข้ อมูล
ทางการเงินและข้ อมูลทัวไปตามหลักเกณฑ์ ของก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ ฯตลอดจนข้ อมูลที สาคัญที มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทซึงมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ เสีย
ของบริ ษัทเพือให้ ผ้ ทู ีเกียวข้ องกับบริ ษัททังหมดได้ รับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกันโดยบริ ษัทมีนโยบายทีจะ
เผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางและสือการเผยแพร่
ข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความรั บผิ ดชอบและให้ ความสําคัญต่อรายงานทางการเงิ น
เพื อให้ แ สดงถึง สถานะทางการเงิ น และผลประกอบการที แท้ จ ริ งของบริ ษัท โดยอยู่บ นพื นฐานของข้ อมูล
ทีถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไปรวมถึงมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในส่วนของงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ นันบริ ษัทยังไม่ได้ มีการจัดตังหน่วยงานเฉพาะเนืองจาก
กิจกรรมในเรื องดังกล่าวยังมีไม่มากนักแต่ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัททําหน้ าทีติดต่อสือสารกับผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์รวมถึงหน่วยงานทีเกียวข้ อง ดังนี
รายงานทางการเงินและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริ ษัท และงบการเงินรวมของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่ อย และสารสนเทศทางการเงิ น ที ปรากฏในรายงานประจํ าปี คณะกรรมการจึง ดูแ ลให้ ง บการเงิ น
ดังกล่าวนอกจาก จะจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ทีรั บรองทัวไป และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบ งบการเงิน รวมทังได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัทต่อรายงานทางการเงินไว้ ใน รายงานประจําปี
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและการปฏิบัตติ ามนโยบาย
คณะกรรมการบริ ษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสําหรับบริ ษัท จดทะเบียน
(The Principles of Good Corporate Governance) ทีเป็ นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เพือสร้ างความเชือมันให้ เกิดขึนแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และทีเกียวข้ อง
นโยบายและการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกํ าหนดค่าตอบแทน เสนอให้
ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิเป็ นรายปี สําหรับค่าตอบแทนผู้บริ หารระดับสูง พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน โดยคํานึงถึงภาระหน้ าทีความรั บผิดชอบและผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี นนๆ
ั และให้
อยู่ในระดับทีสามารถแข่งขันได้ ในธุรกิจ
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน (Anti-corruption Policy)
บริ ษัทมีอดุ มการณ์ ในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมันในความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้ เสีย ( Stakeholder ) ทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาล หลักการกํากับดูแลกิจการทีดีและ
แนวปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเป็ นธรรม จึงได้ จดั ทํา “นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน” เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรขึน
เพือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิทีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพัฒนาสูอ่ งค์กรแหงความยังยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

หน้ า 67

1. ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ดําเนินการหรื อยอมรั บการคอร์ รัปชัน
ในทุกรู ปแบบทังทางตรง หรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ และทุกหน่วยงานทีเกียวข้ องและให้ มีการ
สอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนีอย่างสมําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตั ิและ
ข้ อกําหนดในการดําเนินการเพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนด
ของกฎหมาย
2. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ต้ องไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมือพบเห็นการ
กระทําอันเข้ าข่ายคอร์ รัปชัน ทีเกียวข้ องกับบริ ษัทต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาและหน่วยงานทีเกียวข้ องทราบ
3. ผู้กระทําคอร์ รัปชันจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบทีบริ ษัทกําหนด
และอาจได้ รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานันผิดกฎหมาย
4. นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี ให้ ครอบคลุมถึงกระบวนการในการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
การสรรหา การคัด เลื อ ก การเลื อนตํ าแหน่ ง งาน การฝึ ก อบรม การประเมิ น ผล และการให้ ผ ลตอบแทน
โดยผู้บงั คับบัญชาทุกระดับสือสารทําความเข้ าใจกับพนักงาน เพือให้ ใช้ นโยบายนีในกิจกรรมทางธุรกิจทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ
5. เพือให้ การดําเนินงานในเรื องทีมีความเสียงสูงว่าจะเกิดคอร์ รัปชันมีความโปร่ งใสในการ
ปฏิบตั ิ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้ องปฏิบตั ิด้วยความระมัดระวังในเรื องดังต่อไปนี
5.1 การให้ มอบ หรื อรั บมอบ ของกํานัล การเลียงรั บรอง ให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบของ
บริ ษัทโดยเครงครัด
5.2 การให้ หรื อรั บเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่าโปร่ งใส และถูกต้ อง
ตามกฎหมาย ทังนีต้ องมันใจว่า เงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู นําไปใช้ เพือเป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
5.3 การดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การจัดซือจัดจ้ าง ห้ ามให้ หรื อรับสินบนทุกชนิด
การติ ด ต่อ งานของบริ ษัทจะต้ อ งเป็ น ไปอย่ างโปร่ ง ใส ซือสัต ย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภ ายใต้ ก ฎหมายและ
กฎเกณฑ์ดําเนินธุรกิจทีเกียวข้ อง
หมวดที 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
 โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการของบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ที มี ค วามรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ในตําแหน่งผู้บริ หารระดับสูงจากองค์กรต่างๆจึงสามารถนําประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
มาพัฒ นาและกํ าหนดนโยบายทิ ศ ทางการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการของบริ ษัทจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
และภาพรวมขององค์กรตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบติดตามผลการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายจัดการและประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามแผนทีวางไว้
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โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 ท่าน
โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังคณะและต้ องไม่น้อยกว่า 3 ท่านซึงมีคณ
ุ สมบัติ
เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ “กรรมการอิสระ”)
นอกจากนีบริ ษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อยเพือช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทดังนี
1. คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษัทมีกรรมการตรวจสอบทังสินไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
เพือปฏิบตั ิหน้ าทีเฉพาะเรื องและเสนอเรื องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและรั บทราบซึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบมี สิ ท ธิ ห น้ า ที ตามที ได้ กํ าหนดไว้ ใ นอํ านาจหน้ าที ของคณะกรรมการตรวจสอบทังนี กรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้ อย 1 ท่านจะต้ องมีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอทีจะสามารถทําหน้ าทีในการ
สอบทานความน่าเชือถือของงบการเงินของบริ ษัทได้
2. คณะกรรมการบริ ษัทมีกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยคณะกรรมการ
บริ ห ารมี ห น้ าที ควบคุม การบริ ห ารงานของบริ ษัท ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที คณะกรรมการบริ ษัท กํ าหนด
และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
3. คณะกรรมการกํากับดูแลการบริ หารความเสียง บริ ษัทมีกรรมการกํากับดูแลการ
บริ หารความเสียงอย่างน้ อย 3 ท่านโดยคณะกรรมการกํากับดูแลการบริ หารความเสียง มีทําหน้ าทีในการ
สนับ สนุ น และดํ า เนิ น การให้ ก ระบวนการบริ ห ารความเสี ยงของบริ ษั ท เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิ ผล และอยู่ในระดับความเสียงทียอมรั บได้ ตลอดจนเชือมโยงกับระบบการควบคุมภายใน และการ
กํากับดูแลบริ ษัททีดี เพือก่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิผล และสนับสนุนการดําเนินงานให้ มี
ประสิทธิภาพ
บทบาทหน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการของบริ ษัทปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิทีดีสําหรั บกรรมการบริ ษัท
จดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการ
ต้ องเข้ าใจและทราบถึงบทบาทหน้ าทีและความรับผิดชอบของตนและต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ตและคํานึงถึง
ประโยชน์ ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญทังนี คณะกรรมการของบริ ษัทเป็ นผู้กําหนดนโยบายเป้าหมาย
การดําเนินธุรกิจแผนธุรกิจตลอดจนงบประมาณของบริ ษัทและกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนโยบายแผนงานและงบประมาณทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลเพือประโยชน์ สูงสุด
ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
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1)

การประชุมคณะกรรมการของบริษัท
- บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อ
ครั งและอาจมีการประชุมพิเศษเพิมเติมตามความจําเป็ น การประชุมแต่ละครั งจะต้ องกําหนดวาระในการ
ประชุมอย่างชัดเจน และส่งหนังสือนัดประชุมพร้ อมรายละเอียดล่วงหน้ า 7 วันเพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้
มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพี ยงพอก่อนเข้ าร่ วมประชุม รวมทังให้ จดบันทึกรายงานการประชุมไว้ เป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษร และจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที ผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการบริ ษั ท พร้ อมให้
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ทีเกียวข้ องตรวจสอบได้
- การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบจะจัด ให้ มี ก ารประชุ ม อย่ า งน้ อ ย
3 เดือนต่อครัง
- การประชุมกรรมการชุดย่อยอืน อาทิ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
บริ หารความเสียง จะจัดให้ มีการประชุมอย่างน้ อย 1 เดือนต่อครัง
2)

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษัทมีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารในระดับทีเหมาะสมและ
เป็ นอัตราทีเพียงพอสําหรับการรักษากรรมการและผู้บริ หารทีมีคณ
ุ ภาพไว้ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนทีมาก
เกินควรและอยู่ในระดับทีสามารถเทียบเคียงได้ กบั บริ ษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ปั จ จั ย ที จ ะ นํ า ม า
พิจารณาประกอบด้ วย ประสบการณ์ ภาระหน้ าที ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทังนีการจ่าย
ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้ อ งผ่ านการพิ จ ารณาอนุมัติ จ ากที ประชุม ผู้ ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ในส่ วนของ
ค่าตอบแทนของผู้บริ หาร จะเป็ นไปตามหลักการและนโยบายทีคณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ ซงจะพิ
ึ
จารณา
จากภาระหน้ า ที ความรั บ ผิ ด ชอบ และผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะท่ า น ประกอบกั บ ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท
3)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ มีการฝึ กอบรม
และให้ ความรู้ แก่ผ้ ทู ีเกียวข้ องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทซึงรวมถึงกรรมการกรรมการตรวจสอบ
ผู้บริ หารและเลขานุการบริ ษัทเพือให้ มีการปรั บปรุ งการปฏิ บัติงานอย่างต่อเนืองได้ แก่หลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD)
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ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
นโยบายภาพรวม
บริ ษัทฯมุง่ มันบริ หารงานและดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียได้ แก่
ผู้ถือหุ้น ลูกค้ าคูค่ ้ า พนักงาน ชุมชนและสังคมรอบด้ าน เพือสร้ างความยังยืนในการดําเนินธุรกิจและสามารถ
บริ หารกิจการให้ เติบโตได้ อย่างมังคง เป็ นทียอมรับในสังคม รวมทังสามารถสร้ างผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการดําเนินธุรกิจทีมีต่อผู้ทีมีส่วนเกียวข้ องกับ
บริ ษัทฯ ทังนีบริ ษัทฯได้ มีนโยบายในการดําเนินงานโดยมุง่ เน้ นความรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นผู้นําในธุรกิจให้ บริ การติดตามเร่ งรั ดหนีสิน และบริ หารหนี ด้ อยคุณภาพด้ วยการดําเนินงานแบบ
มืออาชีพ และมีจริ ยธรรม
พันธกิจ (Mission)
มุ่งเน้ นการบริ หารหนีด้ อยคุณภาพทีเป็ นเลิศ โดยการให้ บริ การที ดีเยียม เพือช่วยเหลือและปรั บปรุ ง
สถานะของหนีด้ อยคุณภาพให้ มีสถานะเป็ นปกติอยู่ และมุ่งเน้ นสร้ างความสัมพันธ์ และดําเนินงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรมจริ ยธรรม ทังต่อผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า ลูกค้ า คูแ่ ข่ง พนักงานและสังคม
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดและเผยแพร่ ข่าวให้ กบั ผู้ทีเกียวข้ อง รวมทัง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานรับทราบ
เพือให้ ยดึ ถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด ตามแนวปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน เจ้ าหนี คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้ า
ชุมชน สังคม และสิงแวดล้ อม

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

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

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

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

ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
 เนืองจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯเป็ นธุรกิจทีเกียวข้ องกับการให้ บริ การ
ดังนันการสร้ างความพึงพอใจโดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้ า จะส่งผลให้ ธุรกิจประสบความสําเร็ จก้ าวหน้ าและ
ยังยืนบริ ษัทฯจึงได้ กําหนดให้ พนักงานปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า ดังนี
 บริ ษัทฯ จะให้ บริ การอย่างตรงไปตรงมาด้ วยความซือสัตย์ สุจริ ต และให้
ข้ อมูลขององค์กร และบริ การอย่างถูกต้ อง เพียงพอ เทียงตรง และปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายทีเกียวกับสิทธิของ
ผู้บริ โภคอย่างเคร่ งครัด
 บริ ษัทฯ จะยึดถื อข้ อปฏิบัติทางสัญญาและเงื อนไขทีเป็ นธรรม สนับสนุน
กระบวนการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน รวมถึงการรับหรื อให้ สินบนทุกรู ปแบบ เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน หรื อ
กรรมสิทธิของคูค่ ้ า ไม่เอารัดเอาเปรี ยบต่อคูค่ ้ า และส่งเสริ มให้ คคู่ ้ าดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมร่ วมกันกับองค์กร
 บริ ษัทฯเปิ ดโอกาสให้ ลูก ค้ าได้ ร้องเรี ย นเรื องการบริ ก ารของพนัก งานได้
โดยตรงถึงบริ ษัททางโทรศัพท์ หมายเลข 02-5414145-46 หรื อร้ องเรี ยนผ่านทางจดหมายแบบสอบถามทีบริ ษัท
ส่งถึงลูกค้ า
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

หน้ า 73

6)

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

การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯได้ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการร่ วมพัฒนาชุมชนทีบริ ษัทฯตังอยู่ดงั นี
ส่งเสริ มแรงงานท้ องถินให้ มีโอกาสในการทํางานในองค์กร
สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดําเนินงานทีอาจส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม
เปิ ดเผยข้ อมูลการดําเนินงานทีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนทีองค์กรตังอยู่
มีนโยบายห้ ามพนักงานทุกระดับเกียวข้ องกับยาเสพติดทุกชนิดทังในฐานะผู้ค้าและผู้เสพ
โดยมีการตรวจสารเสพติดจากพนักงานปี ละ 1 ครัง ทังเพือป้องกันมิให้ พนักงานบริ ษัทสร้ างปั ญหาต่อสังคม
โดยรวม

นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน (Anti-corruption Policy)
คํานิยามตามนโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน การทุจริ ตคอร์ รัปชัน (Corruption) ในทีนีหมายถึงการละ
เว้ นการปฎิ บั ติ หรื อการใช้ ตํ า แหน่ ง อํ า นาจหน้ าที ที ได้ มา หรื อการใช้ ทรั พ ย์ สิ น ที มี อ ยู่ ใ นทางมิ ช อบ
เพือผลประโยชน์ทีมิควรได้ แห่งตน หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับตน หรื อการกระทําเพือมิให้ บุคคลอืนทีเกียวข้ อง กระทํา
หรื อละเว้ นการปฎิ บัติหน้ าที อันจะนํามาซึงประโยชน์ ทีมิควรได้ แห่งตน หรื อผู้ทีเกี ยวข้ องกับตน โดยขัดต่อ
ศีลธรรม และจรรยาบรรณทีดี อันจะนําไปสูค่ วามเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อืน ทังโดยทางตรง และทางอ้ อม
นโยบายต่ อต้ านคอร์ รัปชัน
ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ กระทํ าการอันใดทีเป็ นการเกียวข้ องกับการทุจริ ต
คอร์ รัปชันทุกรู ปแบบ ทังทางตรงและทางอ้ อม ต่อตนเอง และผู้ทีเกี ยวข้ อง ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็ นผู้รับ
ผู้ ให้ หรื อผู้ เสนอให้ ทั งที เป็ นตั ว เงิ น และไม่ เ ป็ นตั ว เงิ น โดยครอบคลุ ม ถึ ง ทุ ก ธุ ร กิ จ ในทุ ก ประเภท
และทุกหน่วยงานทีเกียวข้ อง และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันนี อย่างเคร่ งครัด
สมําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิ บัติ และข้ อกํ าหนดในการดําเนิ นการเพื อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลียนแปลงของระเบียบข้ อบังคับทางธุรกิจ และเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมาย
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แนวทางการปฏิบัติ
1) กรรมการบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัทฯ ทุกระดับต้ องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน และปฎิบัติตามจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ โดยต้ องไม่เข้ าไปเกียวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2)
พนักงานบริ ษัทฯ ไม่พงึ ละเลย หรื อเพิกเฉยเมือพบเห็นการกระทําทีเข้ าข่ายคอร์ รัปชันทีเกียวข้ อง
กับ บริ ษัทฯทังนี ต้ องแจ้ ง ให้ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชา หรื อ บุค คลที รั บ ผิ ด ชอบให้ ไ ด้ ท ราบ และให้ ค วามร่ วมมือ ในการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษาผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลทีกําหนดให้ ทํา
หน้ าทีรับผิดชอบโดยผ่านช่องทางต่างๆ ตามทีกําหนดไว้
3) บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรม และคุ้มครองพนักงานทีปฏิเสธ หรื อแจ้ งเรื องคอร์ รัปชันทีเกียวข้ อง
กับบริ ษัทฯโดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ทีให้ ความร่ วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ตามทีบริ ษัทฯ กําหนดไว้
4) ผู้กระทํ าการทุจ ริ ตคอร์ รั ปชันเป็ นการกระทํ าผิ ด ต่อข้ อบัง คับของบริ ษัทฯ ซึงจะต้ องได้ รับ การ
พิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบริ ษัทฯ กําหนดไว้ นอกจากนัน อาจพิจารณาโทษตามกฎหมายหากการ
กระทํานันผิดกฎหมาย
5) บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทําความเข้ าใจกับบุคคลอืนทีต้ อง
ปฏิบตั ิหน้ าทีทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ หรื ออาจเกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ เพือให้ เป็ นไปตามนโยบายการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชันนี
6) บริ ษัทฯ มุ่งมันทีจะสร้ าง และรั กษาไว้ ซึงวัฒนธรรมองค์กรทีดี ตามหลักศีลธรรม และจริ ยธรรม
โดยยึดมันว่าการทุจริ ตคอร์ รัปชันเป็ นสิงทีไม่อาจยอมรับได้ ไม่วา่ จะเป็ นการกระทําทังทางตรง หรื อทางอ้ อม
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญและกํากับดูแลให้ บริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม
ทําให้ การปฏิ บัติงานมีประสิทธิ ภาพ และเกิ ดความมันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ ทังด้ านกลยุทธ์ ด้ านการปฏิบตั ิงาน
ด้ านการรายงานรวมทังด้ านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้ อง จึงได้
มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบซึงประกอบด้ วยกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้ าที ในการทบทวนความ
เพียงพอและความมีประสิทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน และรายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
อย่างสมําเสมอ คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้ ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริ ษัทฯ ประจําปี 2559 ตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึงครอบคลุมในด้ านต่างๆ 5 ด้ าน ได้ แก่ องค์กรและสภาพแวดล้ อม การบริ หารความเสียง
การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล และระบบการติดตามและ
กํ ากับดูแล คณะกรรมการเห็ นว่า ระบบการควบคุม ภายในของบริ ษัท ฯ มี ความเพี ย งพอและเหมาะสม
โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบุคลากรอย่างเพียงพอทีจะดําเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมีระบบ
ควบคุมภายในในเรื องติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สามารถป้องกันทรั พย์ สินของบริ ษัทฯ
จากการทีกรรมการหรื อผู้บริ หารนําไปใช้ โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลทีอาจมี
ความขั ด แย้ งและบุ ค คลที เกี ยวโยงกั น อย่ า งเพี ย งพอแล้ ว สํ า หรั บ การควบคุ ม ภายในในหั ว ข้ ออื น
คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทฯ มีการควบคุมภายในทีเพียงพอแล้ วดังต่อไปนี
1) การควบคุมภายในองค์ กร
1.1) บริ ษัทฯ มีการจัดโครงสร้ างองค์กร และการแบ่งแยกอํานาจหน้ าทีความรับผิดชอบ (มีระบุ
ไว้ ใน Organization Chart และ Job Description ) เพือให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตรวจสอบซึงกันและกัน
1.2) มีระเบียบปฏิบตั ิงานครอบคลุมในทุกระบบงาน
1.3) มีกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคคลากรทีเป็ นระบบ
1.4) มีระบบการจูงใจพนักงาน หากพนักงานปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าหมายทีได้ กําหนดไว้
2) การบริหารความเสียง
บริ ษัทฯ มีหน่วยงานที รั บผิ ดชอบงานด้ านการบริ หารความเสียง โดยเน้ นทางด้ านความเสียง
ทางด้ า นธุ ร กิ จ เช่ น การตลาด การเปลี ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็ น ต้ น โดยมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานตามระเบียบปฏิบตั ิงานทีได้ กําหนดไว้
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3) การควบคุมการปฏิบัตงิ านของฝ่ ายบริหาร
3.1) บริ ษัทฯ มีการกําหนดอํานาจและระดับการอนุมตั ิไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3.2) มีการแบ่งแยกหน้ าทีความรับผิดชอบ ให้ สามารถตรวจสอบซึงกันและกัน
3.3) บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการที จะติ ด ตามให้ ก ารดํ าเนิ น งานของบริ ษัท เป็ น ไปตามกฎหมายที
เกียวข้ องมีการเรี ยกประชุมพนักงาน เพือเน้ นให้ เห็นถึงความสําคัญในการปฏิ บัติตามกฏหมาย กฎระเบียบ
อย่างเคร่ งครัด
3.4) บริ ษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมโดยใช้ ดชั นีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI) เพือควบคุมให้ มีการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนงานทีกําหนดไว้
4) ระบบสารสนเทศ และการสือข้ อมูล
ระบบสารสนเทศและการสือข้ อมูลมีการกระจายทัวทังองค์ กรในทุกระดับ ข้ อมูลและข่าวสาร
ดังกล่าวได้ แก่ นโยบายขององค์กร ระเบียบการปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรม การประชุม หนังสือเวียนและประกาศ
ต่าง ๆ ซึงพนักงานสามารถสือข้ อมูลสําคัญไปยังผู้บริ หารงานเป็ นเอกสารหรื อ e-mail ตามสายการบังคับบัญชา
เพือเสนอแนะให้ มีการปรับปรุ งหรื อแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึน
5) ระบบการติดตามและกํากับดูแล
การติดตามและการกํากับดูแลงานภายในส่วนงานจะมีหวั หน้ างานของฝ่ ายนันๆเป็ นผู้กํากับดูแล
เพือให้ สามารถดําเนินงานได้ บรรลุเป้าหมายทีกําหนดไว้ คณะกรรมการเห็นว่าในส่วนการติดตามและกํากับ
ดูแล หัวหน้ างานของฝ่ ายนันๆควรจะมีมาตรการทีจะกํากับดูแลให้ พนักงานปฏิบตั ิตามนโยบายทีได้ กําหนดไว้
โดยเฉพาะการประเมินและตรวจสอบด้ วยตนเองเป็ นระยะ ๆ (Control Self Assessment)
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รายการระหว่ างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกันกับบริ ษัท/บุคคลทีเกียวข้ องกัน สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
รายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กับบุคคลทีเกียวข้ องกัน มีรายละเอียดดังนี

เงินลงทุนในสินทรั พย์ ด้อยคุณภาพ
ยอดคงค้าง (ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2558
- บริ ษัท พีบีแอล แมเนจเม้ นท์ จํากัด (PBM)
รวม

-

15.47
15.47

ความสัมพันธ์
เป็ นการลงทุนในธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนีสิน โดยซือพอร์ ตลูกหนีมา
จาก PBM นายปริ พล ธนสุกาญจน์ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PBM ถือหุ้นในจํานวนร้ อยละ 25 ของทุนจด
ทะเบียนทีชําระแล้ วทังหมดของ PBM เป็ นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า
เนืองจากเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวมีศกั ยภาพทีจะสร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัทอย่างต่อเนือง

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน

- บริ ษัท พับบลิคลอว์ จํากัด (PBL)
รวม

ยอดคงค้าง (ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2558
2.27
0.18
2.27
0.18

รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้ จากการบริการติดตามหนีสิน

ยอดคงค้าง (ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2558
0.53
2.40
1.97
0.30
1.97
3.23

- บริ ษัท พีบีแอล แมเนจเม้ นท์ จํากัด (PBM)
- บริ ษัท ไว โฮลดิง (888) จํากัด (WIH)
- บริ ษัท พับบลิคลอว์ จํากัด (PBL)
รวม
ความสัมพันธ์
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ของ WIH โดยถื อหุ้นในจํ านวนร้ อยละ 25
ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ วทังหมดของ WIH เป็ นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
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ยอดคงค้าง (ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2558

ค่ าเช่ า
- บริ ษัท พีเอ แมเนจเม้ นท์ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จํากัด
(PAM)
รวม

-

0.70

-

0.70

ความสัมพันธ์
เป็ นค่าเช่าอาคารสํานักงาน โดยทรัพย์สินทีบริ ษัทเช่าเป็ นกรรมสิทธิของนางดวงพร ธนสุกาญจน์
และ PAM เป็ นผู้เช่าช่วง โดยนางดวงพรเป็ นญาติสนิ ทของนายปริ พล ธนสุกาญจน์ ซึงเป็ นกรรมการและ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การทํารายการระหว่างกันเป็ นความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพือก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นว่าเป็ นไปตามลักษณะธุรกิจทัวไป และ
บริ ษัทได้ รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม เป็ นรายการทีช่วยเพิมสภาพคล่องและปรับปรุ งฐานะ
ทางการเงินของบริ ษัทให้ ดีขึนเพือให้ สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ อย่างต่อเนือง ทังนี การดําเนินการดังกล่าว
ข้ างต้ นเป็ นไปตามนโยบายการทําธุรกรรมระหว่างกันตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทกําหนด

มาตรการ / ขันตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีการกําหนดมาตรการในการเข้ าทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
ว่า ผู้บริ หาร และ/หรื อ ผู้มีส่วนได้ เสีย จะไม่สามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว โดยบริ ษัท
ได้ กําหนดให้ การทํารายการทีมีลกั ษณะเงือนไขการค้ าทัวไป ภายใต้ เงือนไขว่า ธุรกรรมนันจะเป็ นธุรกรรมทีมี
ข้ อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกันทีวิญ ชู นจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์ เดียวกัน โดย
การดําเนิ นธุรกรรมดังกล่าวต้ องผ่านการอนุมัติจากบุคคลที ได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ มี
อํานาจอนุมตั ิ หรื อคณะกรรมการบริ ษัทตามแต่กรณี
สํ า หรั บ การทํ า รายการอื น ซึ งมิ ไ ด้ เ ป็ น รายการธุ ร กิ จ ที มี เ งื อนไขการค้ า ทั วไป บริ ษั ท จะจั ด ให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ ความเห็นเกียวกับความจําเป็ นของการเข้ าทํารายการ ความสมเหตุสมผล
และความเหมาะสมด้ านราคา ของรายการนัน รวมถึงเงือนไขในการทํารายการทีคํานึงถึงประโยชน์ต่อบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอให้ บริ ษัทจ้ างผู้เชียวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เป็ นผู้ให้ ความเห็น
เกียวกับรายการดังกล่าว เพือนําไปใช้ ในการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อบคณะกรรมการ
ของบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี
ทังนี บริ ษัท จะเปิ ดเผยรายการดังกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี ของ
บริ ษัท
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

หน้ า 79

นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษัท จะต้ องดูแลให้ บริ ษัท ปฏิบตั ิให้ เป็ นไป พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกียวกับ การเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยง
กัน และการได้ มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สินทีสําคัญของบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย ตามมาตรฐานบัญชีทีกําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี

หน้ า 80

รายงานประจําปี 2559

รายละเอียดเกียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
รายละเอียดเกียวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํ นาจควบคุมบริษัทฯ (ข้ อมูล ณ วันที 1 มีนาคม 2560)
ชือ-สกุล

1. นายนนท์จิตร
ตุลยานนท์1/

ตําแหน่ ง

 ประธานกรรมการ
 กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ
อบรม

59

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

บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

หลักสูตรอบรมกรรมการ
จะเข้ าอบรมหลักสูตร DAP
รุ่ นที 139/2017 ในวันที 17
ก.ค. 60 ของ สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
- ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ช่ วงเวลา
ผู้บริหาร
- ไม่มี –
 2 มี.ค. 2560 ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง

ชือบริษัท

 ประธานกรรมการบริ ษัท/  บริ ษัท เวนเจอร์
กรรมการอิสระ
อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
 บ ริ ห า ร ห นี ด้ อ ย
คุ ณ ภาพและบริ ก าร
ติ ด ตามหนี สิ น ให้ กั บ
ลูก ค้ า สถาบั น รวมถึ ง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

 พ.ศ.2553 –
ปั จจุบนั

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
อาวุโส สายงานบริ หาร
ความเสียง

 ธนาคาร แลนด์ แอนด์  สถาบันทางการเงิน
เฮ้ าส์ เพื อรายย่ อ ย
จํากัด (มหาชน)

 พ.ศ.2548 –
พ.ศ.2557

 กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ

 บมจ.เมืองใหม่ กัตทรี

 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างแท่ ง
นํ า ย า ง ข้ น แ ล ะ
สกิมบล็อค

 พ.ศ.2543 –
ปั จจุบนั

 กรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ

 บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)

 อสังหาริ มทรัพย์

หน้ า 81

หน้ า 82

ชือ-สกุล

รายงานประจําปี 2559

2. นายปริ พล
ธนสุกาญจน์

ตําแหน่ ง

 กรรมการบริ ษัท
 กรรมการบริ หาร
 ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ
อบรม

48

 ปริ ญญาโท
สาขาการเงิน Western
Michigan University, U.S.A

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
4.61
(ณ วันที
31 ธ.ค. 59)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือบริษัท
 บริ ษัท เวนเจอร์
อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท
 กรรมการบริ หาร
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท

 บริ ษัท ไทยบริ การ
อุตสาหกรรมและ
วิศวกรรม จํากัด
(มหาชน)

 ประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้ าง

 พ.ศ.25582559

 กรรมการผู้จดั การ

 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
เวิลด์ จํากัด

 ประกอบธุรกิจการเงิน

 พ.ศ.25572558

 ผู้บริ หาร

 บริ ษัท พีบีแอล แมเนจ  ประกอบธุรกิจบริ หาร
และติดตามหนีด้ อย
เม้ นท์ จํากัด
คุณภาพ

 พ.ศ. 25532558

 ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร สายงานบัญชี
และการเงิน

 พ.ศ.25502553

 กรรมการบริ ษัท/
กรรมการบริ หาร/
ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร

 ปริ ญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรมกรรมการ
 DAP รุ่ น 16/2008
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

ประเภทธุรกิจ

 บริ ษัท ณุศาศิริ จํากัด
(มหาชน) (เดิม บริ ษัท
อังเปา แอสเสส จํากัด
(มหาชน)

 บริ หารหนีด้ อย
คุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

 ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

 บริ ษัท อังเปา แอสเสส  ประกอบธุรกิจพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
จํากัด (มหาชน) (เดิม
บมจ.ไทยเกรี ยง กรุ๊ ป

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ
อบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

2. นายปริ พล
ธนสุกาญจน์ (ต่อ)

3. นายชะฤทธิ
พงศ์อนุตรี

 กรรมการบริ ษัท
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม

60

บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

 วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
 แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรติ
นิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 วุฒบิ ตั รแพทย์ผ้ ชู ํานาญการ
เฉพาะทาง กรมการแพทย์
(สาขาจิตเวชศาสตร์ )

16.07
(ณ วันที
31 ธ.ค. 59)

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

หน้ า 83

 พ.ศ.2543ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท/
กรรมการผู้จดั การ/
กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม

 บริ ษัท เวสต์ฟิลด์
จํากัด

 ประกอบธุรกิจผลิต
และจําหน่าย
เครื องประดับ

 พ.ศ.2558 –
ปั จจุบนั

 ประธานกรรมการบริ ษัท
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม

 บริ ษัท เวนเจอร์ อิน
คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

 บริ หารหนีด้ อย
คุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

 พ.ศ.2556–
ปั จจุบนั

 ผู้ประกอบการ

 สถานพยาบาลเอ็ม.ดี.
คลีนิกเวชกิจ

 คลินิกเวชกรรม

 พ.ศ.2558–
ปั จจุบนั

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

 พ.ศ.2547ปั จจุบนั

 ผู้จดั การ

หลักสูตรอบรมกรรมการ
DAP รุ่ นที 126/2016
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
4. นายสุทธิพงษ์
ศรี สนุ ทรตระกูล

 กรรมการบริ ษัท
 ประธาน
กรรมการบริ หาร
 กรรมการสรรหา
และพิจาณา
ค่าตอบแทน
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม

50

 ปริ ญญาโท การเงิน/ธนาคาร
Indiana University Of PA

- ไม่มี-

- ไม่มี -

หลักสูตรอบรมกรรมการ
 หลักสูตร DAP ปี 2559
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

 บริ ษัท ผาทองกิจสตีล
อินดัสตรี จํากัด

 บริ หารหนีด้ อย
คุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

 จําหน่ายเหล็ก
ทุกประเภท

หน้ า 84

ชือ-สกุล

รายงานประจําปี 2559

5. นายนิทศั น์
วัฒนกุล

ตําแหน่ ง

 กรรมการบริ ษัท
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม
 เลขานุการบริ ษัท

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ
อบรม

52

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

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท
 กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนาม
 เลขานุการบริ ษัท

 บริ ษัท เวนเจอร์ อิน
คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

 บริ หารหนีด้ อย
คุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท

 บริ ษัท อินโดไชน่า
เฮลท์แคร์ จํากัด

 นําเข้ าและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยา
เครื องมือแพทย์และ
เวชภัณฑ์

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท

 บริ ษัท อีสต์แมน เคมี
คัล จํากัด

 ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์

 พ.ศ.2556ปั จจุบนั

 กรรมการบริ ษัท

 บริ ษัท แผ่นเหล็ก
วิลาสไทย จํากัด

 ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบ
ดีบกุ และเคลือบ
โครเมียม

 พ.ศ.2556พ.ศ.2559

 กรรมการบริ ษัท

 บริ ษัท โซลูเทีย
(ประเทศไทย) จํากัด

 พ.ศ.2546ปั จจุบนั

 กรรมการ และทีปรึกษา
กฎหมาย

 บริ ษัท ซัมเมอร์ เซท วิว
จํากัด

หลักสูตรอบรมกรรมการ
 หลักสูตร DAP ปี 2559
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

 ขายส่งเคมีภณ
ั ฑ์
อุตสาหกรรม
 ทีปรึกษากฎหมาย

ชือ-สกุล

6 .นายอดุลย์
สุรวุฒกิ ลุ 2/

ตําแหน่ ง

 กรรมการบริ ษัท

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ
อบรม

55

 ปริ ญญาโท สาขาการ
บริ หารธุรกิจ Saint Joseph’s
University Philadelphia,
USA.
หลักสูตรอบรมกรรมการ
จะเข้ าอบรมหลักสูตร DAP
รุ่ นที 136/2017 ในวันที 3
มี.ค. 60 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
- ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ช่ วงเวลา
ผู้บริหาร
- ไม่มี –
 2 มี.ค. 2560ปั จจุบนั

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ตําแหน่ ง

ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

 กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

 บริ ษัท เวนเจอร์ อิน
คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

 บริ หารหนีด้ อย
คุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

 2558-ปั จจุบนั

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
อาวุโส การบริ หารเงิน

 บริ ษัทนําตาลบุรีรัมย์
(จํากัด) มหาชน

 อุตสาหกรรมผลิต
นําตาล

 พ.ศ.25582559

 รองกรรมการผู้จดั การ
สายสินเชือ

 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
เวิลด์ จํากัด

 ประกอบธุรกิจการเงิน

 พ.ศ.25422557

 ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ าย
พาณิชยธนกิจ

 ธนาคารยูโอบี

 สถาบันทางการเงิน

 พ.ศ.25382542

 ผู้อํานวยการ ฝ่ ายสินเชือ
และการตลาด

 บริ ษัทเงินทุนและ
หลักทรัพย์ไทยซัมมิท
จํากัด

 บริ ษัทเงินทุน

หน้ า 85

หน้ า 86

ชือ-สกุล

รายงานประจําปี 2559

7. นายเจษฎาวัฒน์
เพรี ยบจริ ยวัฒน์

ตําแหน่ ง

 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจาณา
ค่าตอบแทน
 กรรมการบริ หาร
ความเสียง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ
อบรม

60

 วศ.บ./วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 M.E.A./การบริ หารงาน
วิศวกรรม George
Washington University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 M.B.A./การเงิน New York
University ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
หลักสูตรอบรม
 หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP) สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
 หลักสูตร Audit
Committee Program
(ACP) สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
 หลักสูตร Role of The
Chairman Program
(ROC) สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-ไม่มี -

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือบริษัท

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ
 ประธานกรรมการสรรหา
และพิจาณาค่าตอบแทน
 กรรมการบริ หาร
ความเสียง

 บริ ษัท เวนเจอร์
 บริ หารหนีด้ อย
อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด
คุณภาพและบริ การ
(มหาชน)
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

 หัวหน้ าเจ้ าหน้ าทีด้ าน
การเงิน (CFO)

 บริ ษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)

 ธนาคารอิสลาม
 กรรมการธนาคาร และ
แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสียง

ประเภทธุรกิจ

 กิจการไปรษณีย์และ
โทรคมนาคม

 สถาบันทางการเงิน

 กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ

 บริ ษัท แสนสิริ จํากัด
(มหาชน)

 อสังหาริ มทรัพย์

 กรรมการ และกรรมการ
ตรวจสอบ

 บริ ษัท เอเพ็กซ์
อินเตอร์ เนชันแนล
จํากัด (มหาชน)

 บริ การขนส่งสินค้ า
ทางนํา

ชือ-สกุล

7. นายเจษฎาวัฒน์
เพรี ยบจริ ยวัฒน์
(ต่อ)

ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ
อบรม
 หลักสูตรผู้บริ หารการ
เปลียนแปลงระดับสูง
สถาบันการบริ หารการ
พัฒนาองค์กร (GRID
Thailand)

บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

 หลักสูตรการกํากับดูแล
กิจการสําหรับกรรมการและ
ผู้บริ หารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์กร
มหาชน สถาบันพระปกเกล้ า

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

 รองกรรมการผู้จดั การ
และ Chief Investment
Officer

 บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็ม
เอฟซี จํากัด (มหาชน)

 บริ ษัทหลักทรัพย์

 รองกรรมการผู้จดั การ

 บริ ษัท เคจีไอ
(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

 บริ ษัทหลักทรัพย์

 ทีปรึกษาและ
ผู้เชียวชาญ

 ธ น า ค า ร เ พื อ ก า ร  ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (ADB)

 เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์
โครงการ

 บรรษัทเงินทุนระหว่าง
ประเทศ (ในเครื อ
ธนาคารโลก)

 บรรษัทเงินทุน

 อาจารย์และหัวหน้ า
สาขา

 สาขาบริ หาร
อุตสาหการ
คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

 สถาบันการศึกษา

หน้ า 87

หน้ า 88

ชือ-สกุล

รายงานประจําปี 2559

8. นายวีระพล
หรื อตระกูล

ตําแหน่ ง

 กรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
 กรรมการสรรหา
และพิจาณา
ค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ
อบรม

62

 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 M.S. Information Systems
DePaul Universityชิคาโก้
อิลลินอยส์ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
 นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรม
 James Rosenfield: Two
Powerful New 1-Day
Seminars
 2435 Ray Jutkins: Direct
Marketing Workshop
หลักสูตรอบรมกรรมการ
 หลักสูตร DAP ปี 2559
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)
- ไม่มี -

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-ไม่มี-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

 พ.ศ.2558ปั จจุบนั

 กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและ
พิจาณาค่าตอบแทน

 บริ ษัท เวนเจอร์
อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

 บริ หารหนีด้ อย
คุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

 พ.ศ.2559

 เจ้ าของกิจการ

 รัตนาคาร์ แคร์

 บริ การล้ างรถครบ
วงจร

 พ.ศ.2546พ.ศ.2556

 กรรมการผู้จดั การ

 บริ ษัท แรพคอลลินส์
(ประเทศไทย) จํากัด

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

 พ.ศ.2540พ.ศ.2546

 ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด

 บริ ษัท ริ โซ่ (ประเทศ
ไทย) จํากัด

 จัดจําหน่าย
เครื องพิมพ์สําเนา
ระบบดิจิตอล

 พ.ศ.2536พ.ศ.2540

 ผู้อํานวยการบริ การงาน
ลูกค้ า

 บริ ษั ท อิ น ทิ เ กรเต็ ด  บริ ษั ท ที ปรึ ก ษาด้ า น
คอมมูนิเคชัน จํากัด
ประชาสัมพันธ์ ไดเร็ ก
ม า ร์ เ ก็ ต ติ ง แ ล ะ
ส่งเสริ มการขาย

 พ.ศ.2534พ.ศ.2536

 เจ้ าหน้ าทีบริ หารงาน
ลูกค้ าอาวุโส

 บริ ษัท ฟาร์ อิสท์
แอดเวอร์ ไทซิง จํากัด

 แผนกไดเร็ ก มาร์ เ ก็ ต
ติ ง แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
การขาย

ชือ-สกุล

ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ
อบรม

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

8. นายวีระพล
หรื อตระกูล (ต่อ)

บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

9. นางเพ็ญนิภา
ทัพพะรังสี

 กรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

66

 Roy C.Start High School
โตเลโด โอไฮโอ ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
 Bachelor of Sciences,
New Hampshire College
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
หลักสูตรอบรมกรรมการ
 หลักสูตร DAP 2559,
สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD)

หน้ า 89

หลักสูตรอบรมอืน ๆ
 หลักสูตร Set 50 Index
Futures โดย TFEX

- ไม่มี -

- ไม่มี –

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

 พ.ศ.2533พ.ศ.2534

 เจ้ าหน้ าทีบริ หารงาน
ลูกค้ า

 บริ ษัท ซาซิแอนด์ซาซิ
ไดเร็ ก จํากัด

 บริ ษั ท ที ปรึ ก ษาด้ า น
ประชาสัมพันธ์ ไดเร็ ก
ม า ร์ เ ก็ ต ติ ง แ ล ะ
ส่งเสริ มการขาย

 พ.ศ.2532พ.ศ.2533

 เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์ระบบ

 บริ ษัท ปิ โตรเคมี
แห่งชาติ จํากัด
(มหาชน)

 พลังงาน

 พ.ศ.2522พ.ศ.2525

 ทนายความ

 บริ ษัท พิพทั ธ์
ประกันภัย จํากัด

 การประกันวินาศภัย

 พ.ศ.2559ปั จจุบนั

 กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

 บริ ษัท เวนเจอร์
อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)

 บริ หารหนีด้ อย
คุณภาพและบริ การ
ติดตามหนีสินให้ กบั
ลูกค้ าสถาบันรวมถึง
ลงทุนในบริ ษัทย่อย

 ต.ค.2557พ.ศ.2559

 ทีปรึกษาอาวุโส

 บริ ษัท ดรี มไลน์ ครี
เอชัน จํากัด

 ให้ บริ การด้ านโฆษณา
และประชาสัมพันธ์

 กรรมการอิสระ

 บริ ษัท เอแคป แอ๊ ดไว
เซอรี จํากัด (มหาชน)

 ให้ บริ การด้ านที
ปรึกษาทางการเงิน
และทีปรึกษา ด้ าน
วาณิชธนกิจ

 ส.ค.2557พ.ศ.2557

หน้ า 90

ชือ-สกุล

รายงานประจําปี 2559

9. นางเพ็ญนิภา
ทัพพะรังสี (ต่อ)

ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ
อบรม
 หลักสูตร Stock Index
Futures Applications
Usages
 หลักสูตรวิชาแนวทางปฏิบตั ทิ ี
เกียวข้ องกับตราสารอนุพนั ธ์
(DRG) สถาบันพัฒนาความรู้
ตลาดทุน
 หลั ก สู ต รความรู้ เ บื องต้ น
เกี ยวกั บ ตราสาร อนุ พั น ธ์
สถาบันพัฒนาความรู้ ตลาด
ทุน

1/
2/

สัดส่ วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชือบริษัท

ประเภทธุรกิจ

 พ.ศ.2547พ.ศ.2549

 กรรมการผู้จดั การ

 บริ ษัทหลักทรัพย์ ที
เอสอีซี จํากัด

 บริ ษัทหลักทรัพย์

 พ.ศ.2543พ.ศ.2546

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ

 บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจี
ไอ จํากัด

 บริ ษัทหลักทรัพย์

 พ.ศ.2536พ.ศ.2541

 รองผู้อํานวยการ

 บริ ษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ไทยฟูจิ
จํากัด

 บริ ษัทหลักทรัพย์

ได้รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 2/2560 เมื อวันที 1 มี นาคม 2560 เข้าเป็ นกรรมการ แทนนายศาวิ ณ เลาเศรษฐกุล ซึงลาออกจากตําแหน่ง
ได้รับการแต่งตังโดยคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 2/2560 เมื อวันที 1 มี นาคม 2560 เข้าเป็ นกรรมการ แทนนายวิ นเซ็นต์ หยวน ซัน ลี ซึงลาออกจากตําแหน่ง

รายงานการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
บริ ษัท บันทึกรายได้ จากการบริ หารหนี ด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนี สิน ในปี 2559 จํานวน 54.0
ล้ านบาท โดยเป็ นรายได้ จากบริ การติดตามหนีสิน 24.0 ล้ านบาทและรายได้ จากการบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ
30.0 ล้ านบาท ขณะทีบริ ษัทมีรายได้ ในปี 2558 จํานวน 65.0 ล้ านบาท โดยเป็ นรายได้ จากธุรกิจวงจรอีเลค
โทรนิคส์ จํานวน 53.2 ล้ านบาท และรายได้ การบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนีสิน จํานวน 11.8
ล้ านบาท
กํ าไรขันต้ นของบริ ษัทในปี 2559 เท่ากับ จํ านวน 37.4 ล้ านบาท คิด เป็ นอัต รากํ าไรขันต้ นที 69.2%
โดยทีกําไรขันต้ นของธุรกิจบริ การติดตามหนีสินเท่ากับ 10.6 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้ น 44.1% และ
กําไรขันต้ นของธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ 26.8 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้ น 89.3%
บริ ษัท มีลกู หนีการค้ าทังสิน 5.21 ล้ านบาท ประกอบด้ วยลูกหนีกิจการทีเกียวข้ องกัน 2.86 ล้ านบาท ลูกหนี
กิจการอืน 2.35 ล้ านบาท
บริ ษัทมีลูกหนีเงินให้ ก้ ูยืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพลดลงทังสิน 15.28 ล้ านบาท ซึงเพิมขึนจากการ
รับรู้ รายได้ ดอกเบีย 29.89 ล้ านบาท และลดลงจากการรับชําระหนี 11.68 ล้ านบาทและการตังสํารองค่าเผือหนีสูญ
และสํารองการด้ อยค่าจํานวน 33.12 ล้ านบาท
บริ ษัท มีเงิ นลงทุนระยะยาว เป็ นเงินสดฝากธนาคารประเภทเงิ นฝากประจําจํานวน 14.21 ล้ านบาท
โดยมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 1.25 ต่อปี และจะครบกํ าหนดในวันที 29 มิถุนายน 2560 และบริ ษัทใช้ เป็ นเงิ น
วางประกันการขอทุเลาการเสียอากรกับกรมสรรพากร
บริ ษัท มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยเพิมขึน 30.00 ล้ านบาท เกิดจากการลงทุนใน บริ ษัท วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษัท มีสินทรัพย์ หมุนเวียนเป็ นจํานวนเงิน 44.46 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อน 70.43 ล้ านบาท ลดลง
25.97 ล้ านบาท บริ ษัท มีเงินสดในมือลดลง 34.70 ล้ านบาท เนืองจากการลงทุนในบริ ษัทย่อย
บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2559 จํานวน 27.27 ล้ านบาท ลดจาก 38.9 ล้ านบาทในปี
2558 คิดเป็ น ร้ อยละ 29.18 ค่าใช้ จ่ายในปี 2558 เป็ นค่าใช้ จ่ายในธุรกิจวงจรอีเลคโทรนิคส์เป็ นส่วนใหญ่
บริ ษัทมีกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 10.52 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไร 19.53%
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บริ ษัทตังสํารองขาดทุนจากบริ หารพอร์ ทลูกหนีด้ อยคุณภาพ 2 รายการคือ ขาดทุนจากตังค่าเผือสํารอง
หนีสูญรายได้ ดอกเบียค้ างรับจากลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ืมจากการซือลูกหนี จํานวน 28.1 ล้ านบาท และตังสํารองการ
ด้ อยค่าลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพจํานวน 5.0 ล้ านบาท
บริ ษัทบันทึกขาดทุนสุทธิในปี 2559 จํานวน 22.34 ล้ านบาท

ผลการดําเนินงานทีผ่ านมาและความสามารถในการทํากําไร
1.

รายได้ จากการให้ บริการและรายได้ ดอกเบียจากลูกหนีเงินให้ ก้ ูยืมจากการซือลูกหนีด้ อย
คุณภาพ
บริ ษัท รับรู้ รายได้ ดอกเบียจากลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ 29.89 ล้ านบาท
เพิมขึนจากปี 2558 จํานวน 22.85 ล้ านบาท เกิดจากในปี 2559 บริ ษัท รับรู้ รายได้ ดอกเบียทังปี แต่ในปี 2558
บริ ษัท รับรู้ รายได้ ดอกเบียเฉพาะเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2558
บริ ษัท มีรายได้ จากการให้ บริ การติดตามหนีสิน 23.98 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี 2558 จํานวน
19.18 ล้ านบาท เกิดจากในปี 2559 บริ ษัท ได้ ดําเนินการทังปี แต่ในปี 2558 บริ ษัทเริ มดําเนินการใน พ.ย. 2558
2.

รายได้ อนๆ
ื
บริ ษัท รับรู้ รายได้ อืนในปี 2559 จํานวน 0.26 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 เนืองจากในปี 2558
บริ ษัทรั บรู้ รายได้ พิเศษจากการออกจากแผนฟื นฟูกิจการซึงรายได้ ดงั กล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนเพียงปี เดียว
เท่านัน
3.

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ต้ นทุนการให้ บริการ
ต้ นทุนขายและบริ การของปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 16.07 ล้ านบาท คิดเป็ น 29.85% ของรายได้
ทังหมดของบริ ษัท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 22.88 ล้ านบาท เกิดจากในปี 2558 บริ ษัท มีต้นทุนจากการขาย
สินค้ าทังสินรวมกว่า 36.74 ล้ านบาท ซึงในปี 2559 บริ ษัท ไม่ได้ ประกอบกิจการดังกล่าวแล้ ว
ค่ าใช้ จ่ายในการขาย
บริ ษัท มีคา่ ใช้ จ่ายในการขายปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 0.73 ล้ านบาท เพิมขึนจากปี ก่อนจํานวน
0.20 ล้ านบาท
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
บริ ษัท มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 26.54 ล้ านบาท เทียบกับปี 2558 เป็ น
จํานวนเงิน 38.38 ล้ านบาท ตํากว่าปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 11.84 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเฉลีย
เดือนละ 2.21 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อนเฉลียเดือนละ 3.20 ล้ านบาท
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4. กําไร
บริ ษัท มีกําไรขันต้ นรวม 37.79 ล้ านบาท เกิ ดจากกํ าไรขันต้ นในธุรกิจบริ หารติดตามหนีสิน
26.84 ล้ านบาท และธุรกิจติดตามเร่ งรัดหนี 10.58 ล้ านบาท บริ ษัทมีกําไรจากการดําเนินงานทังสิน 10.52
ล้ านบาท ในระหว่างปี บริ ษัทได้ มีการตังค่าเผื อสํารองหนี สูญรายได้ ดอกเบี ยค้ างรั บและสํารองการด้ อยค่า
ลูกหนี เงิ นให้ ก้ ูยืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพรวม 33.12 ล้ านบาท ทําให้ บริ ษัท มีขาดทุนสุทธิ สําหรั บ
ปี 2559 จํานวน 22.34 ล้ านบาท
5.

อัตราผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทไม่มีการประกาศจ่ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานรอบปี 2559 เนืองจากบริ ษัท
สํารองเงินไว้ สําหรับการบริ หารงาน
6. ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทีมีผลต่ อการดําเนินงาน
ในปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ส่งผลให้ สินเชือขยายตัวใน
อัตราทีชะลอลง และคุณภาพสินเชือด้ อยลงอย่างต่อเนือง โดยสินเชือทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non-Performing
Loan : NPL) มียอดคงค้ าง 385.7 พันล้ านบาท เพิมขึนจากปี 2558 เท่ากับ 48.1 พันล้ านบาท หรื อ เพิมขึน
คิดเป็ นร้ อยละ 14.25 และคาดว่าจะมีแนวโน้ มเพิมขึนอย่างต่อเนืองมาจนถึงปี 2560 ทําให้ บริ ษัทมีทางเลือก
เพิมขึนในการเข้ าถึงข้ อมูลหนีด้ อยคุณภาพทีมีความหลากหลายและคัดเลือกลูกหนีให้ สอดคล้ องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
7.

การเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
จากการทีบริ ษัทฯได้ เปลียนการดําเนินธุรกิจจากธุรกิจผลิตและจําหน่ายชินส่วนอีเลคทรอนิคส์
มาเป็ น ธุ รกิ จ บริ ห ารหนี ด้ อ ยคุณภาพและบริ ก ารติ ด ตามหนี สิ น ทํ าให้ บ ริ ษัท ฯมี ก ารเพิ มเติ ม นโยบายบัญ ชี
ให้ สอดคล้ องกับธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ ดังนี
7.1 เงินลงทุนในสินทรั พย์ ด้อยคุณภาพ
เงินลงทุนในสินทรั พย์ด้อยคุณภาพ เป็ นเงินลงทุนซึงบริ ษัทรั บซือลดลูกหนีด้ อยคุณภาพ
จากสถาบันการเงินและบริ ษัทให้ บริ การสินเชือ โดยการประมูลซือเพือดําเนินการติดตามเรี ยกเก็บหนี ซึงตาม
สัญญาซือลดลูกหนีด้ อยคุณภาพดังกล่าว บริ ษัทไม่มีสิทธิไล่เบียจากผู้ขายหนีในกรณีทีบริ ษัทเรี ยกเก็บเงินไม่ได้
เงินลงทุนในลูกหนีดังกล่าว แสดงในราคาทุนทีจ่ายซือสุทธิจากจํานวนทีตัดเป็ นต้ นทุนและค่าเผือการด้ อยค่า
(ถ้ ามี ) บริ ษัท จะบันทึก ค่าเผื อการด้ อยค่าของเงิ นลงทุนในลูก หนี เมือพบว่า ประมาณการกระแสเงิ น สดใน
อนาคตทีคาดว่าจะได้ รับเมือคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ตํากว่ามูลค่าตามบัญชี
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7.2 การรั บรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ก) รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
บริ ษั ท รั บ รู้ รายได้ ด อกเบี ยจากเงิ น ลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ด้ อ ยคุณ ภาพตามอัต รา
ดอกเบียทีแท้ จริ ง (อัตราผลตอบแทนในการเก็บหนีทีคาดว่าจะได้ รับ) คูณกับยอดเงินลงทุนในสินทรั พย์ ด้อย
คุณภาพคงเหลือ หากเงินสดทีเก็บได้ จริ งสูงกว่ารายได้ ทีคํานวณได้ ส่วนทีเหลือจะนําไปตัดจําหน่ายมูลค่าเงิน
ลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแต่ละงวด ในกรณีทีเงินลงทุนถูกตัดจําหน่ายหมดแล้ ว บริ ษัทจะรับรู้ กระแสเงิน
สดรั บทีได้ จากการเก็บหนีดังกล่าวเป็ นรายได้ ทังจํานวน และจะรั บรู้ รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงิ น
ลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพดังกล่าวทันที เมือมีหลักฐานอย่างน่าเชือถือว่าประมาณการกระแสเงินสดลดลง
อย่างมีสาระสําคัญ
ข) รายได้ จากการบริ การติดตามหนีสินและบริ การอืน
บริ ษัทรับรู้ เมือได้ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าแล้ วตามอัตราทีตกลงกัน
7.3 ประมาณการทางบัญชีทสํี าคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้ อ สมมติ ฐ านและการใช้ ดุล ยพิ นิ จ ได้ มี ก ารประเมิ น ทบทวนอย่ าง
ต่อเนือง และอยู่บนพืนฐานของประสบการณ์ ในอดีตและปั จจัยอืน ๆ ซึงรวมถึงการคาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ ใน
อนาคตทีเชือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน
บริ ษัท มีก ารประมาณการทางบัญชี และใช้ ข้ อสมมติฐ านที เกี ยวข้ อ งกับเหตุการณ์ ใ น
อนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี อาจไม่ต รงกับผลที เกิ ดขึนจริ ง ประมาณทางการบัญชี ที สําคัญและ
ข้ อสมมติฐานทีมีความเสียงอย่างเป็ นสาระสําคัญทีอาจเป็ นเหตุให้ เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหนีสินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้ า มีดงั นี
(ก) ค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
บริ ษัทประเมินค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเมือพบว่า
มูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนของทรั พย์ สินมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนจากการด้ อยค่าโดยพิ จารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรั พย์ สิน ประเภท และ
คุณลักษณะของทรัพย์ สิน อย่างไรก็ตาม การใช้ ประมาณการและข้ อสมมติฐานทีแตกต่างกันอาจมีผลต่อค่า
เผือการด้ อยค่าได้ ดังนัน การปรับปรุ งค่าเผือการด้ อยค่าอาจมีขนในอนาคต
ึ
(ข) การรับรู้ รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
บริ ษัทรับรู้ รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยคํานวณจาก
อัตราผลตอบแทนทีแท้ จริ งทีคํานวณจากกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้ รับชําระจากลูกหนีทีซือมาคูณด้ วยมูลค่า
ของลูกหนีคงเหลือตามราคาทุนคงเหลือ
(ค) ประมาณการกระแสเงินสดรับจากเงินลงทุนในลูกหนี
บริ ษัทประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้ รับในอนาคตสําหรับเงินลงทุนใน
ลูกหนี ขึนอยู่กบั คุณภาพ ชนิด และอายุของหนี และอ้ างอิงกับสถิติการเก็บหนีในอดีตทังหมด โดยยอดรวมของ
ประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้ รับในอนาคตของทังหมดจะต้ องไม่เกินกว่าการประมาณการกระแส
เงินสดทีผู้บริ หารได้ คาดคะเนไว้ ตงแต่
ั ประมูลซือโครงการมา โดยคาดว่าจะเรี ยกเก็บหนีได้ ในระยะเวลา 7 ปี
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ฐานะทางการเงิน
1.

สินทรั พย์ หมุนเวียน
บริ ษัท มีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจํานวนเงิน 44.46 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อน 70.43 ล้ านบาท
ลดลง 25.98 ล้ านบาท บริ ษัท มีเงินสดในมือลดลง 34.68 ล้ านบาท เนืองจากการลงทุนในบริ ษัทย่อยจํานวน
30.00 ล้ านบาท และการดําเนินการอืน
2.

ลูกหนีบริษัททีเกียวข้ อง
บริ ษัท พับบลิค ลอว์ จํากัด จํานวน 1.97 ล้ านบาท จากการให้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนีสิน

3.

ลูกหนีเงินให้ ก้ ูยืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ
ลดลงจากปี 2558 ทังสิน 15.28 ล้ านบาท เกิดจากการรับรู้ ดอกเบียค้ างรั บระหว่างปี และการตัง
สํารองหนีสูญและสํารองการด้ อยค่าระหว่างปี
4.

คุณภาพของสินทรั พย์
บริ ษัท ตังสํ ารองลูก หนี เงิ น ให้ ก้ ูยื ม จากการซื อลูก หนี ด้ อ ยคุณ ภาพ รวม 33.12 ล้ านบาท
เกิดจากการตังสํารองในส่วนของดอกเบียค้ างรับ 28.08 ล้ านบาท และสํารองด้ อยค่าเงินลงทุน 5.04 ล้ านบาท

สภาพคล่ อง
1. กระแสเงิ นสดในปี 255 กิ จการมีกระแสเงิ นสดใช้ ไปจากการดําเนิ นงานจํ านวน (34.68)
ล้ านบาท ปี 2558 จํ านวน 35.53 ล้ านบาท ส่งผลให้ กิจการมีเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดคงเหลือ
จํานวน 8.05 ล้ านบาท ปี 2558 จํานวน 42.75 ล้ านบาท รายการสําคัญทีเกิดขึนระหว่างปี ประกอบด้ วย
การรับรู้ รายได้ ดอกเบียจากลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ืมจากการซือหนีด้ อยคุณภาพ 29.88 ล้ านบาท การตังสํารองหนีสูญ
และสํารองการด้ อยค่า 33.12 ล้ านบาท และการลงทุนในบริ ษัทย่อย จํานวน 30.00 ล้ านบาท
2. อัตราส่วนสภาพคล่อง เปรี ยบเทียบปี 2557 ถึงปี 2559 เป็ น 3.19, 13.51 และ 5.72 ตามลําดับ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ วเป็ น 4.35, 15.11 และ 3.16 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเป็ น (1.36),
(6.21) และ (2.68) ตามลําดับ

รายจ่ ายลงทุน
ในรอบปี 2559 มีการลงทุนบริ ษัทย่อย จํานวน 30.00 ล้ านบาท

แหล่ งทีมาของเงินทุน
ในปี 2559 บริ ษัท ไม่ได้ จดั หาแหล่งเงินทุนเพิม เงินทุนทีใช้ ในการดําเนินงานมาจากเงินทุนคงเหลือ
จากปี ก่อน

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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ความสามารถในการบริหารทรั พย์ สิน
(1)

คุณภาพของลูกหนี การวิเคราะห์ อายุของลูกหนี การตังสํารองและความเพียงพอของค่ า
เผือหนีสงสัยจะสูญ
ในปี 2559 บริ ษัท มีลูกหนี การค้ าจํานวน 5.21 ล้ านบาท ซึงเป็ นหนี ทีเกิดเป็ นหนี ทีเกิดจาก
ให้ บริ การติดตามเร่ งรัดหนีสิน ซึงประกอบด้ วย ลูกหนีบุคคลภายนอก 2.35 ล้ านบาท ซึงยังไม่ถึงกําหนดชําระ
และ ลูกหนีกิจการทีเกียวข้ องกัน 2.86 ล้ านบาท ซึงเกินกําหนดชําระมากกว่า 180 วัน ทังนีบริ ษัท คาดว่า
จะสามารถเรี ยกเก็บหนีดังกล่าวได้ จึงพิจารณาว่าไม่มีความจําเป็ นในการตังสํารองหนีสูญดังกล่าว
(2)

สินค้ าคงเหลือ และการเสือมสภาพหรื อล้ าสมัย
- ไม่มี –

(3)

เงินลงทุน ค่ าความนิยม และการด้ อยค่ า
บริ ษัทมีเงินลงทุนในสินทรั พย์ ด้อยคุณภาพ และประมาณการกระแสเงินสดจากการรั บชําระใน
อนาคต ณ สินปี 2559 เท่ากับ 43.41 ล้ านบาท ซึงประกอบด้ วยมูลค่าก่อนการตังสํารอง 76.53 ล้ านบาท
และการตังสํารองค่าเผือหนีสูญและสํารองการด้ อยค่ารวม 33.12 ล้ านบา

สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
(1)

แหล่ งทีมาและใช้ ไปของเงินทุน ความเหมาะสมของโครงสร้ างเงินทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้ างเงินทุนตามงบการเงิน ประกอบด้ วยหนีสินจํานวน 15.66
ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 93.79 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
0.17 เท่า โดยองค์ประกอบของแหล่งเงินทุนด้ านหนีสิน ได้ แก่ เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 28.32 หนีสินหมุนเวียนอืนร้ อยละ 4.044 ภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงานร้ อยละ 4.19 และ
ประมาณการหนีสินระยะยาวร้ อยละ 63.45
(2)

รายจ่ ายลงทุน แหล่ งเงินทุนและความเพียงพอของสภาพคล่ อง
ในระหว่างปี 2559 บริ ษัท ได้ มีการลงทุนในบริ ษัท วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด ซึงถือเป็ นบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัท จํานวน 30.00 ล้ านบาท

ปั จจัยทีมีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
ปั จจัยทีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมติดตามเร่ งรัดหนีและบริ หารหนีด้ อยคุณภาพ ได้ แก่ ปริ มาณมูลหนี
ที ในระบบเศรษฐกิ จ และสัด ส่วนหนี ด้ อยคุณ ภาพในระบบเศรษฐกิ จ เป็ น ตัวบ่ งชี ถึงระดับปริ มาณหนี ด้ อ ย
คุณภาพในระบบเศรษฐกิจ ซึงทัง 2 ปั จจัยได้ รับอิทธิพลมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
1) ปริ ม าณมูล หนี ที อยู่ใ นระบบเศรษฐกิ จ จะแปรผัน ตามภาวะเศรษฐกิ จ หากภาวะเศรษฐกิ จ
อยู่ในช่วงเติบโต ย่อมทําให้ ปริ มาณมูลหนีในระบบมีมากขึน ซึงจะส่งผลให้ ปริ มาณหนีด้ อยคุณภาพในระบบ
เศรษฐกิจมีจํานวนมากขึน
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2) สัดส่วนหนีด้ อยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจ จะแปรผันตามอัตราส่วนหนีด้ อยคุณภาพในระบบ
ซึงเป็ นค่าผกผันตามภาวะเศรษฐกิจ หากภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอย อัตราส่วนหนีด้ อยคุณภาพในระบบ
จะเพิมมากขึนซึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัดส่วนหนีด้ อยคุณภาพในระบบ
ดังนัน อุตสาหกรรมเร่ งรัดหนีมีการเติบโตอย่างมากในช่วงเศรษฐกิจตกตําเนืองจากอัตราส่วนหนีด้ อย
คุณภายในระบบจะเพิมขึน
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าจะมีผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าว บริ ษัทฯมีคุณสมบัติทีสามารถแข่งขันได้ คือมี
ระดับเงินทุนทีเพียงพอ มีความสามารถและประสบการณ์ ในการพิจารณาและกําหนดราคาซือหนี ซึงคาดว่า
สถาบันต่างๆจะยังคงจําหน่ายหนีสินด้ อยคุณภาพให้ แก่บคุ คลภายนอก เนืองจากปริ มาณยอดคงค้ างสินเชือใน
ระบบธนาคารพาณิชย์ยงั เพิมสูงขึนอย่างต่อเนืองและผู้ขาย ยังมีความต้ องการลดต้ นทุนในการติดตามหนีและ
ลดสัดส่วนหนีสงสัยจะสูญลง สําหรับการให้ บริ การติดตามหนีสิน บริ ษัทฯจะเน้ นคุณภาพ มาตรฐาน ระบบใน
การติดตามทีดี และมีผลงานเป็ นทียอมรั บของ ผู้ว่าจ้ าง จึงคาดว่าจะได้ รับการมอบหมายงานจากผู้ว่าจ้ าง
อย่างต่อเนือง
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ความเห็น
ข้ าพเจ้ าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (บริ ษัท) และบริ ษัทย่อย (กลุม่ กิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่ กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการ
ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินทีตรวจสอบ
ข้ าพเจ้ าได้ ต รวจสอบงบการเงิ นรวมของกลุ่มกิ จการและงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การของบริ ษั ทข้ างต้ นนี ซึงประกอบด้ ว ยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้ าของรวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้ าของเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่ม
กิจการและบริ ษัทตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณ
อืน ๆ ซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดเหล่านี ข้ าพเจ้ าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้ าพเจ้ าได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้ เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นําเรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทังนี ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื อง
เหล่านี
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วิธีการตรวจสอบ

ประมาณการทางบั ญชีในการรั บรู้ รายได้ จากลูกหนี
เงินให้ ก้ ูยมื จากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 18 เรื องรายได้ กํ า หนดให้
รายได้ ดอกเบียต้ องรับรู้ตามวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้ จริ ง อ้ าง
ถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 9 ลูกหนีเงินให้ ก้ ูยืม
จากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ ซึงเปิ ดเผยรายได้ ดอกเบีย
จํานวน 30.1 ล้ านบาททีรับรู้ในระหว่างปี
ผู้บริ หารคํานวณอัตราดอกเบียทีแท้ จริ งจากจํานวนเงินที
คาดว่า จะเก็ บ ได้ จ ากลูก หนี ด้ อ ยคุณ ภาพที ซือมาแต่ล ะ
พอร์ ตลูกหนีและทําการสอบทานความเหมาะสมของอัตรา
ดอกเบียทีแท้ จริ ง ทุกไตรมาส เพือนํามาใช้ ในการคํานวณ
รายได้ ดอกเบียทีต้ องรับรู้ในแต่ละงวด
ข้ าพเจ้ าให้ ความสําคัญในเรื องนีเพราะมีการใช้ ดุลยพินิจ
ของผู้บริ หารอย่างมีนยั สําคัญในการประมาณการกระแส
เงินสดจากการรับชําระหนีในอนาคตเพือใช้ ในการคํานวณ
อัตราดอกเบียทีแท้ จริ ง ซึงอาจมีความไม่แน่นอนในจํานวน
เงินทีจะเก็บได้ จากลูกหนีด้ อยคุณภาพตลอดระยะเวลาที
คาดว่าจะเก็บเงินได้

ข้ า พเจ้ าทํ า ความเข้ า ใจวิ ธี ที ผู้บ ริ ห ารใช้ ในการกํ า หนดอัต รา
ดอกเบียทีแท้ จริ ง และกระบวนการอนุมตั ิ ทีเกียวข้ องกับการรับรู้
รายได้ ดอกเบีย
ข้ าพเจ้ าได้ ทดสอบสมมติฐานทีใช้ ในการประมาณการกระแสเงินสด
จากการรั บ ชํ า ระหนี ในอนาคต โดยเฉพาะส่ ว นที เกี ยวกั บ
ระยะเวลาการเก็บหนีทีคาดไว้ และจํานวนเงินทีจะเก็บได้ ตลอด
ระยะเวลาดังกล่าว ดังนี
 ตรวจสอบเงิ นลงทุน เริ มแรกในลูกหนีเงิ นให้ ก้ ูยืม จาก
การซือลูกหนีด้ อยคุณภาพโดยตรวจกับจํ านวนเงิ นที
จ่ายซือลูกหนีดังกล่าว รวมถึงต้ นทุนทีเกียวข้ อง (ถ้ ามี)
 ประเมิ น ความสอดคล้ อ งของระยะเวลาการเก็ บ หนี
ที ผู้ บริ หารใช้ ในการประมาณการกั บ ข้ อมู ล ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
 ประเมินความสมเหตุสมผลของจํานวนเงินทีคาดว่าจะ
เก็บได้ เนืองจากบริ ษัทประกอบธุรกิจนีเป็ นปี แรก จึง
ยังไม่มีข้อมูลในอดีตเกียวกับการเก็บหนีของแต่ละราย
ข้ าพเจ้ าจึงประเมินความสมเหตุสมผลโดยเปรี ยบเทียบ
จํ า นวนหนี ที เก็ บ ได้ จ ริ ง ระหว่า งปี กับ ประมาณการ
กระแสเงิ น สดจากการรั บ ชํ า ระในปี ที ผู้ บริ หาร
คาดการณ์ไว้ ตลอดจนพิจารณาถึงแผนการดําเนินงาน
ในการติ ด ตามหนี กรณี ที มี ผ ลแตกต่ า ง ข้ า พเจ้ าได้
สอบถามผู้บริ หารในเชิงทดสอบเกียวกับวิธีการติดตาม
หนีเพือให้ ได้ ตามแผนการเก็บหนีทีคาดไว้ และประเมิน
ความสมเหตุ ส มผลของการปรั บ ปรุ ง แผนเกี ยวกั บ
จํานวนเงินทีคาดว่าจะเก็บได้
 ทดสอบความถูก ต้ อ งในการคํ า นวณอัต ราดอกเบี ย
ทีแท้ จริ ง
ข้ าพเจ้ าพบว่าผู้บริ หารได้ ทบทวนและปรับปรุ งสมมติฐานทีใช้ ใน
การคํานวณอัตราดอกเบียทีแท้ จริ งอย่างเหมาะสม

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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อ้างถึ งหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อที 9 เรื องลูกหนี เงิ น
ให้กยู้ มื จากการซือลูกหนีด้อยคุณภาพ
ผูบ้ ริ ห ารประเมิ น การด้อ ยค่ า ในมู ล ค่ า ทางบัญ ชี ข องแต่ ล ะ
พอร์ ตลูกหนี ด้อยคุ ณภาพโดยเปรี ยบเที ยบมูลค่าที คาดว่าจะ
ได้รับคื นกับมูลค่าทางบัญชี ของแต่ละพอร์ ตลูกหนี มูลค่าที
คาดว่าจะได้รับคื นคํานวณจากมูลค่าที คาดว่าจะได้รับชําระ
จากลูกหนี ด้อยคุณภาพในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบียใน
ตลาดผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า จะถู ก บัน ทึ ก ในงบกํา ไร
ขาดทุ นเมื อมูล ค่ า ปั จ จุ บันสุ ท ธิ มี จาํ นวนน้อ ยกว่า มู ลค่ า ทาง
บัญชีตามทีอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 2.6

ข้าพเจ้าได้สอบถามผูบ้ ริ หารเพือทําความเข้าใจหลักเกณฑ์ทีใช้
ในการวัดมู ลค่ าของลู กหนี เงิ นให้กู้ยืมจากการซื อลู กหนี ด้อย
คุณภาพ
ข้า พเจ้า ประเมิ น วิธีก ารและข้อ มูล ที ใช้ใ นการประมาณการ
ระยะเวลาในการรั บชําระหนี และกระแสเงิ นสดที คาดว่าจะ
ได้รับในอนาคต

ข้าพเจ้าทดสอบความเหมาะสมของของข้อมูลและสมมติฐาน
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญในยอดคงเหลือดังกล่าว เพราะลูกหนี ทีใช้ในการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของแต่ละพอร์ ต
เงิ นให้กูย้ ืมจากการซื อลูกหนี ด้อยคุณภาพเป็ นยอดสิ นทรัพย์ ลูกหนีด้อยคุณภาพ ดังนี
ทีใหญ่ทีสุดในงบแสดงฐานะทางการเงิน ซึงคิดเป็ นร้อยละ 51
ของสิ นทรั พย์รวมและในการประเมินการด้อยค่านันต้องใช้  สุ่มตรวจเอกสารการรับชําระเงินจากลูกหนี เงินให้กูย้ ืมจาก
การซือลูกหนี ด้อยคุณภาพเพือประเมินข้อมูลประมาณการ
ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารอย่างมีนยั สําคัญในการประมาณเงินสด
กระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคต
จากการรับชําระหนี ในอนาคต ข้อสมมติฐานพืนฐานในการ
คํานวณมูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืนของลูกหนี เงิ นให้กูย้ ืมจาก  ตรวจประมาณการระยะเวลาในการรั บ ชํ า ระหนี โดย
เทียบเคียงกับเกณฑ์ทีใช้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
การซื อลูกหนี ด้อยคุณภาพ เช่น จํานวนเงิ นทีคาดว่าจะเก็บได้
 ประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดโดยเที ยบเคียงกับ
อัตราคิดลดและระยะเวลาการเก็บหนี
อัตราดอกเบียในตลาด
 ทดสอบการคํานวณมูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื นของลูกหนี
เงินให้กยู้ มื จากการซือลูกหนีด้อยคุณภาพ
จากการทดสอบข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่ าการประมาณการของ
ผูบ้ ริ หารและดุ ลยพินิจเกี ยวกับการด้อยค่าของลูกหนี เงิ นให้
กูย้ มื จากการซือลูกหนีด้อยคุณภาพนันมีความสมเหตุสมผล
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ข้ อมูลอืน
กรรมการเป็ นผู้รับผิดชอบต่อข้ อมูลอืน ข้ อมูลอืนประกอบด้ วย ข้ อมูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีทีอยูใ่ นรายงานนัน ข้ าพเจ้ าคาดว่าข้ าพเจ้ าจะได้ รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี
ความเห็นของข้ าพเจ้ าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้ อมูลอืน และข้ าพเจ้ าไม่ได้ ให้ ความเชือมันต่อข้ อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้ อมูล
อืนมีความขัดแย้ งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู้ ทีได้ รับจากการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า หรื อ
ปรากฏว่าข้ อมูลอืนมีการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้ าพเจ้ าได้ อา่ นรายงานประจําปี หากข้ าพเจ้ าสรุปได้ วา่ มีการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องสือสาร
เรื องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรั บผิดชอบของกรรมการต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้ าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี โดยถูกต้ องตามทีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีกรรมการพิจารณาว่าจําเป็ น เพือให้ สามารถจัดทํางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ กิจการและบริ ษัท
ในการดําเนินงานต่อเนือง เปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการ
ดําเนินงานต่อเนือง เว้ นแต่กรรมการมีความตังใจทีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริ ษัท หรื อหยุดดําเนินงาน หรื อไม่สามารถดําเนินงาน
ต่อเนืองต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าทีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิ นของกลุ่มกิ จการ
และบริ ษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ ได้ ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้ าพเจ้ าอยู่ด้วย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูง แต่ไม่ได้ เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมี
อยู่ไ ด้ เ สมอไป ข้ อ มูล ที ขัด ต่อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุจ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาด และถื อ ว่า มี ส าระสํ า คัญ เมื อคาดการณ์ อ ย่า ง
สมเหตุสมผลได้ ว่ารายการทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี
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ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน
และได้ หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสียงทีไม่พบ
ข้ อมูลทีขัดต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากข้ อผิดพลาด เนืองจากการ
ทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้ นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลทีไม่ตรงตาม
ข้ อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้ องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม่ กิจการและบริ ษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ทีกรรมการใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องซึงจัดทําขึนโดยกรรมการ
สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนืองของกรรมการและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีทีไดรับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมี
นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุม่ กิจการและบริ ษัทในการดําเนินงานต่อเนืองหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ทีมีสาระสําคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึงการเปิ ดเผยทีเกียวข้ องในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้ าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลียนแปลงไป ข้ อสรุ ปของข้ าพเจ้ าขึนอยู่
กับหลักฐานการสอบบัญชีทีได้ รับจนถึงวันทีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุม่ กิจการและบริ ษัทต้ องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้ างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีทําให้ มีการนําเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามทีควร
ได้ รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้ อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุม่ หรื อกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิ จการเพื อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้ าพเจ้ ารั บผิ ดชอบต่อการกํ าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการ
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุม่ กิจการ ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้ าพเจ้ า

ข้ าพเจ้ าได้ สอสารกั
ื
บคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้ วางแผนไว้ ซึงรวมถึงประเด็นที
มีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบและข้ อบกพร่ องทีมีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้ าหากข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ คํารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้ องกับความเป็ นอิสระและ
ได้ สอสารกั
ื
บคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับความสัมพันธ์ทงหมด
ั
ตลอดจนเรื องอืนซึงข้ าพเจ้ าเชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการทีข้ าพเจ้ าใช้ เพือป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องทีสือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้ าพเจ้ าได้ อธิบายเรื องเหล่านีในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้ นแต่กฎหมายหรื อข้ อบังคับไม่ให้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้ าพเจ้ าพิจารณา
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ว่าไม่ควรสือสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้ าพเจ้ าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ตอ่ ส่วนได้ เสียสาธารณะจากการสือสารดังกล่าว
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด

บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5339
กรุงเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นนิติบคุ คลทีจัดตังขึนในประเทศไทยและจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2539
บริ ษัทได้ ทําการจดทะเบียนเปลียนแปลงทีตังสํานักงานใหญ่ของบริ ษัท จากเลขที 83 ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก เขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เป็ นเลขที 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เพือวัตถุประสงค์ในการรายงานข้ อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษัทและบริ ษัทย่อยว่ากลุม่ กิจการ
กลุม่ กิจการเปลียนลักษณะการดําเนินธุรกิจจากประกอบและรับจ้ างทดสอบวงจรอีเลคโทรนิคส์ เพือส่งออกขายต่างประเทศ
เป็ นประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนีสินเมือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
เมื อวันที 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ศาลมี คํ าสังให้ บริ ษั ทฟื นฟู กิ จ การ และแต่ งตั งบริ ษั ทเป็ นผู้ จั ดทํ าและบริ หารแผน
ปั จจุ บันบริ ษั ท อยู่ใ นกลุ่ม บริ ษั ท จดทะเบี ย นแก้ ไขการดํ า เนิ น งานไม่ ไ ด้ ต ามข้ อ กํ า หนด (Non-performing Group)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมือวันที 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ศาลมีคําสังให้ ยกเลิกการฟื นฟูกิจการของบริษัท
เมื อวั น ที 28 ตุ ล าคม พ.ศ. 2558 ที ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั งที 2/2558 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเปลี ยนแปลงชื อ
บริ ษัทจากเดิม “บริ ษัท เซอร์ คิทอีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรี ส์” จํากัด (มหาชน) เป็ น “บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)” พร้ อมทําการเปลียนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ทําการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิและข้ อบังคับของบริ ษัทตาม
การอนุมตั ิตามการอนุมตั ิดงั กล่าว
เมือวันที 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลียนชือบริ ษัทเป็ นบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน) แล้ ว และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยได้ ดํ า เนิ น การเปลี ยนชื อบริ ษั ท เป็ นบริ ษั ท เวนเจอร์
อิ น คอร์ ป อเรชั น จํ า กั ด (มหาชน) และเปลี ยนชื อย่ อ หลัก ทรั พ ย์ ใ หม่ จ าก “CIRKIT” เป็ น“VI” โดยมี ผ ลนับ ตังแต่
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทเมือวันที 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

หน้ า 113

2

นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ จดั ทําขึนตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปภายใต้ พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543 ซึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 และข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการจัดทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้ จดั ทําขึนโดยใช้ เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ
ของงบการเงินยกเว้ นตามทีอธิบายในนโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินให้ สอดคล้ องกับหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย กําหนดให้ ใช้ ประมาณการทาง
บัญชีทีสําคัญและการใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หารซึงจัดทําขึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกิจการ
ไปถือปฏิบตั ิ และต้ องเปิ ดเผยเรื องการใช้ ดุลยพินิจของผู้บริ หาร หรื อความซับซ้ อน หรื อเกียวกับข้ อสมมติฐานและ
ประมาณการทีมีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที 4
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณีทีมีเนือความขัดแย้ งกัน
หรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ ใช้ งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบั ญ ชี การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตี ค วามที
เกียวข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที มี การปรั บปรุ ง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีมีการปรับปรุง ซึงมีผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ก) กลุ่ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที เปลียนแปลงอย่า มี ส าระสํา คัญ และเกี ยวข้ อ งกับ บริ ษั ท
มีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
(ปรับปรุง 2558)

เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคล
หรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
เรื อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์
เรื อง ส่วนงานดําเนินงาน
เรื อง งบการเงินรวม
เรื อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง ผลประโยชน์พนักงาน ได้ มีการอธิบายเกียวกับวิธีการ
ปฏิ บั ติ ท างบั ญ ชี สํ า หรั บเงิ นสมทบจากพนั ก งานหรื อบุ ค คลที สามแก่ โ ครงการผลประโยชน์
ทีกําหนดไว้ ให้ ชดั เจนขึน การปรับปรุงดังกล่าวให้ ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบทีเกียวข้ องกับการบริ การที
เกิ ดขึนในรอบระยะเวลาบัญชี ทีเงิ นสมทบนันเกิ ดขึนเท่านัน และเงิ นสมทบทีเกี ยวข้ องกับการบริ การที
มากกว่าหนึงรอบระยะเวลาบัญชี มาตรฐานดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของกลุม่ กิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี ยวกั บบุ คคลหรื อกิ จการ
ทีเกี ยวข้ องกัน ได้ รวมกิจการทีให้ บริ การด้ านผู้บริ หารสําคัญแก่กิจการทีรายงาน หรื อแก่บริ ษัทใหญ่ ของ
กิ จ การที รายงาน ซึ งกิ จ การต้ องเปิ ดเผยจํ า นวนเงิ น ที กิ จ การได้ จ่ า ยให้ แก่ กิ จ การที ให้ บริ การ
ด้ านผู้ บริ หารสํ าคัญ มาตรฐานดังกล่ าวไม่ ส่ งผลกระทบกั บงบการเงิ นของกลุ่มกิ จการ ยกเว้ นเรื อง
การเปิ ดเผยข้ อมูล
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบั ญ ชี การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตี ค วามที
เกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที มี การปรั บปรุ ง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีมีการปรับปรุง ซึงมีผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ)
ก) กลุ่ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที เปลียนแปลงอย่า มี ส าระสํา คัญ และเกี ยวข้ อ งกับ บริ ษั ท
มีดงั ต่อไปนี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ ได้ มีการกําหนดเพิมเติม
เกี ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลในกรณี ทีมูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืนของสินทรั พย์ วัดมูลค่าโดยใช้ วิธีมูลค่า
ยุ ติ ธรรมหั ก ต้ นทุ น ในการจํ าหน่ าย โดยการเปิ ดเผยดั ง กล่ า วรวมถึ ง 1) ลํ าดั บ ชั นของ
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม 2) กรณี ที การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอยู่ ใ นลํ า ดั บ ชั นที 2 และ 3 จะต้ องมี ก ารเปิ ดเผย
เทคนิ ค ที ใช้ ในการวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม และข้ อสมมติ ฐ านสํ า คั ญ ที ใช้ มาตรฐานดั ง กล่ า วไม่ ส่ ง
ผลกระทบกับงบการเงินของกลุม่ กิจการ ยกเว้ นเรื องการเปิ ดเผยข้ อมูล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง ส่วนงานดําเนินงาน ได้ กําหนดให้ มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับดุลยพินิจของผู้บริ หารในการรวมส่วนงานเข้ าด้ วยกัน และกําหนดให้ นําเสนอการ
กระทบยอดสินทรัพย์ของส่วนงานกับสินทรัพย์ของกิจการเมือกิจการรายงานข้ อมูลสินทรัพย์ของส่วนงาน
ให้ กับผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานของกิจการ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบ
การเงินของกลุม่ กิจการ ยกเว้ นเรื องการเปิ ดเผยข้ อมูล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง งบการเงินรวม การปรับปรุ งนีได้ ให้ คํา
นิยามของกิจการทีดําเนินธุรกิจด้ านการลงทุนและได้ กําหนดข้ อยกเว้ นในการจัดทํางบการเงินรวม ซึงการ
ปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้ กองทุนหลายกองทุนและกิจการทีมีธุรกิจทีคล้ ายคลึงกัน ได้ รับข้ อยกเว้ นจากการ
นําบริ ษัทย่อยเกื อบทังหมดมารวมในการจัดทํางบการเงิ นรวม แต่จะวัดมูลค่าเงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อย
เ ห ล่ า นั น ด้ ว ย มู ล ค่ า ยุ ติ ธ ร ร ม ผ่ า น กํ า ไ ร ห รื อ ข า ด ทุ น ม า ต ร ฐ า น ดั ง ก ล่ า ว
ไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของกลุม่ กิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2558) เรื อง มูลค่ายุติธรรมได้ กําหนดให้ ชดั เจนขึน
เกียวกับข้ อยกเว้ นในเรื องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นกลุม่ ให้ ปฏิบตั ิใช้ กบั ทุกสัญญาทีอยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 39 เรื อง การรับรู้ และการวัดมูลค่าเครื องมือทางการเงิน (เมือมีการประกาศใช้ )
หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 เรื องเครื องมือทางการเงิน (เมือมีการประกาศใช้ ) ซึงรวมถึง
สัญญาทีไม่เป็ นสัญญาทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของกลุม่ กิจการ
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบั ญ ชี การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตี ค วามที
เกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที มี การปรั บปรุ ง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีมีการปรับปรุง ซึงมีผลบังคับใช้ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ)
ข) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที เปลี ยนแปลงอย่ า งไม่ มี ส าระสํ า คัญ มี จํ า นวนทังสิ น 40 ฉบับ
ซึงไม่มีผลกระทบต่อกลุม่ กิจการ
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับทีมีการปรั บปรุ งใหม่ซึงจะมีผลบังคับใช้ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที
เริ มต้ นในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้ นํามาตรฐานทีปรั บปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถื อ
ปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรั บปรุ งใหม่ทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และ
เกียวข้ องกับกลุม่ กิจการมีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10
(ปรับปรุง 2559)

เรื อง การนําเสนองบการเงิน
เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื อง งบการเงินรวม
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบั ญ ชี การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตี ค วามที
เกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับทีมีการปรั บปรุ งใหม่ซึงจะมีผลบังคับใช้ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที
เริ มต้ นในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้ นํามาตรฐานทีปรั บปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถื อ
ปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรั บปรุ งใหม่ทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และ
เกียวข้ องกับกลุม่ กิจการมีดงั ต่อไปนี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ ให้ ความชัดเจนในหลายประเด็น ทีสําคัญดังต่อไปนี
- ความมี ส าระสํ า คั ญ - กิ จ การไม่ ค วรรวมยอดหรื อแยกแสดงข้ อมู ล ในรู ป แบบที ทํ า ให้ ผู้ ใช้
งบการเงินเข้ าใจรายการได้ ลดลง หากเป็ นรายการทีมีสาระสําคัญ จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เพียงพอ
เพืออธิบายผลกระทบทีมีตอ่ ฐานะการเงินหรื อผลการดําเนินงาน
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดทีระบุใน TAS 1 อาจจําเป็ นต้ องแสดงแยก
จากกันหากเกียวข้ องต่อความเข้ าใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ นอกจากนียังมี
แนวปฏิบตั ิใหม่ของการใช้ การรวมยอด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิ น - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงิ นไม่จําเป็ นต้ องเรี ยงลําดับ
ตามลําดับการแสดงรายการในงบการเงิน
- รายการกํ า ไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จอื นที เกิ ด จากเงิ นลงทุน ตามวิธี ส่ว นได้ เสีย - ส่ว นแบ่งกํ าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืนทีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้ เสียจะถูกจัดกลุม่ โดยพิจารณาว่าเป็ นรายการทีจะถูก
จัดประเภทใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลังหรื อไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็ นรายการ
บรรทัดแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบั ญ ชี การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตี ค วามที
เกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับทีมีการปรั บปรุ งใหม่ซึงจะมีผลบังคับใช้ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที
เริ มต้ นในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้ นํามาตรฐานทีปรั บปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถื อ
ปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรั บปรุ งใหม่ทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และ
เกียวข้ องกับกลุม่ กิจการมีดงั ต่อไปนี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 19 (ปรั บ ปรุ ง 2559) การเปลี ยนแปลงที สํ า คัญ คื อ ได้ กํ า หนดให้ มี
ความชัดเจนขึนสําหรับการเลือกใช้ อตั ราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ ใช้
อัตราผลตอบแทนของหนีสินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนีสินทีมีสกุลเงินทีสอดคล้ องกับสกุลเงินของ
หนีสินผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็ นสําคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศทีหนีสินนันเกิดขึน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2559) ได้ มีการแก้ ไขโดยให้ ทางเลือกเพิมในการบันทึกเงิ น
ลงทุนในบริ ษั ทย่อย การร่ วมค้ า หรื อบริ ษั ทร่ วมในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยใช้ วิธี ส่วนได้ เสียตาม
มา ต ร ฐ า นก า ร บั ญ ชี ฉบั บ ที 28 ( ป รั บ ปรุ ง 2559) เพิ ม เ ติ ม จา ก เ ดิ ม ที ใ ห้ ใ ช้ วิ ธี ร า ค า ทุ น
หรื อ วิ ธี มู ล ค่ า ยุติ ธ รรม (เมื อมี ก ารประกาศใช้ ) ทังนี การเลื อ กใช้ นโยบายบัญ ชี สํ า หรั บ เงิ น ลงทุ น
แต่ ล ะประเภท (บริ ษั ท ย่อ ย การร่ ว มค้ า หรื อ บริ ษั ท ร่ ว ม) เป็ น อิ ส ระจากกัน โดยหากกิ จ การเลื อ ก
ทีจะเปลียนมาใช้ วิธีสว่ นได้ เสียจะต้ องทําโดยปรับปรุงงบการเงินย้ อนหลัง
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที 34 (ปรั บ ปรุ ง 2559) การเปลี ยนแปลงที สํ า คัญ คื อ ได้ กํ า หนดให้ มี
ความชัดเจนถึงความหมายของการอ้ า งอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้ อมูล ทีได้ เ ปิ ดเผยไว้ ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรื อทีอืนในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการทีใช้ ประโยชน์
ของข้ อผ่อนปรนนีจะต้ องอ้ างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอืนทีมีข้อมูลดังกล่าวอย่าง
เฉพาะเจาะจง โดยทีผู้ใช้ งบการเงิ นต้ องสามารถเข้ าถึงรายงานอืนทีมีข้อมูลนันในลักษณะและเวลา
เดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบั ญ ชี การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตี ค วามที
เกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับทีมีการปรั บปรุ งใหม่ซึงจะมีผลบังคับใช้ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที
เริ มต้ นในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้ นํามาตรฐานทีปรั บปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถื อ
ปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีปรั บปรุ งใหม่ทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และ
เกียวข้ องกับกลุม่ กิจการมีดงั ต่อไปนี (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10 (ปรับปรุง 2559) ได้ มีการปรับปรุงให้ ชดั เจนขึนเกียวกับ 1)
ข้ อ ย ก เ ว้ น ใ น ก า ร จั ด ทํ า ง บ ก า ร เ งิ น ร ว ม ว่ า ใ ห้ ใ ช้ กั บ กิ จ ก า ร ที เ ป็ น บ ริ ษั ท ใ ห ญ่ ขั น ก ล า ง
ที เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของกิ จ การที ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ านการลงทุ น ด้ วยเหมื อ นกั น และ 2) กิ จ การที
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ านการลงทุ น จะต้ องนํ า บริ ษั ท ย่ อ ยที ไม่ ใ ช่ กิ จ การที ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ านการลงทุ น
และบริ ษั ท ย่ อ ยดัง กล่า วให้ บ ริ ก ารหรื อ มี กิ จ กรรมที เกี ยวเนื องกับ การลงทุน มารวมในการจัด ทํ า
งบการเงินรวมด้ วย
ผู้บริ หารของบริ ษัทอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานทีปรับปรุ งใหม่
ดังกล่าวข้ างต้ น
ข) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเปลียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญมีจํานวนทังสิน 47 ฉบับ ซึงไม่มี
ผลกระทบต่อกลุม่ กิจการ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(1) บริ ษัทย่อย
บริ ษัทย่อยหมายถึงกิจการ(ซึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ทีกลุม่ กิจการควบคุม กลุม่ กิจการควบคุมกิจการเมือ
กลุ่ม กิ จ การมี ก ารเปิ ด รั บ หรื อ มี สิท ธิ ใ นผลตอบแทนผัน แปรจากการเกี ยวข้ อ งกับ ผู้ไ ด้ รับ การลงทุน และมี
ความสามารถทําให้ เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้ อํานาจเหนือผู้ได้ รับการควบคุม กลุม่ กิจการรวม
งบการเงินของบริ ษัทย่อยไว้ ในงบการเงินรวมตังแต่วนั ทีกลุ่มกิจการมีอํานาจในการควบคุมบริ ษัทย่อย กลุ่ม
กิจการจะไม่นํางบการเงินของบริ ษัทย่อยมารวมไว้ ในงบการเงินรวมนับจากวันทีกลุ่มกิจการสูญเสียอํานาจ
ควบคุม
กลุม่ กิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซือ สิงตอบแทนทีโอนให้ สําหรับการซือบริ ษัทย่อย
ประกอบด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีผู้ซือโอนให้ และหนีสินทีก่อขึนเพือจ่ายชําระให้ แก่เจ้ าของเดิมของผู้
ถูกซือและส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของทีออกโดยกลุม่ กิจการ สิงตอบแทนทีโอนให้ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรั พย์ หรื อหนีสินทีผู้ซือคาดว่าจะต้ องจ่ายชํ าระตามข้ อตกลง ต้ นทุนทีเกี ยวข้ องกับการซือจะรั บรู้ เป็ น
ค่าใช้ จ่ายเมือเกิดขึน มูลค่าเริ มแรกของสินทรัพย์ทีระบุได้ ทีได้ มาและหนีสินและหนีสินทีอาจเกิดขึนทีรับมาจาก
การรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีซือ ในการรวมธุรกิจแต่ละครัง กลุม่ กิจการวัดมูลค่า
ของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถกู ซือด้ วยมูลค่ายุติธรรม หรื อมูลค่าของสินทรัพย์สทุ ธิทีระบุได้ ของผู้
ถูกซือตามสัดส่วนของหุ้นทีถือโดยส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจทีดําเนินการสําเร็ จจากการทยอยซือ ผู้ซือต้ องวัดมูลค่าส่วนได้ เสียทีผู้ซือถืออยู่ในผู้ถกู ซือก่อน
หน้ าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้ มลู ค่ายุติธรรม ณ วันทีซือและรับรู้ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึนจากการวัดมูลค่า
ใหม่นนในกํ
ั
าไรหรื อขาดทุน
สิ งตอบแทนที คาดว่ า จะต้ องจ่ า ยออกไปโดยกลุ่ ม กิ จ การ รั บ รู้ ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที ซื อ
การเปลี ยนแปลงในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ งตอบแทนที คาดว่ า จะต้ องจ่ า ยที รั บ รู้ ภายหลั ง วั น ที ซื อ
ซึ งจั ด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี สิ น ให้ รั บ รู้ ในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น สิ งตอบแทนที คาดว่ า จะต้ อ งจ่ า ย
ซึงจัด ประเภทเป็ น ส่ว นของเจ้ าของต้ อ งไม่มี ก ารวัด มูล ค่า ใหม่ และให้ บัน ทึ ก การจ่ า ยชํ า ระในภายหลัง
ไว้ ในส่วนของเจ้ าของ
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2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
(1) บริ ษัทย่อย (ต่อ)
ส่ ว นเกิ นของมู ล ค่ า สิ งตอบแท นที โอนให้ มู ล ค่ า ส่ ว นได้ เสี ย ที ไม่ มี อํ า นาจค วบคุ ม ในผู้ ถู ก ซื อ
และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซือธุรกิจของส่วนได้ เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นเจ้ าของของผู้ถกู ซือทีผู้ซือถืออยู่ก่อนการ
รวมธุรกิจ ทีมากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันทีซือของสินทรัพย์สทุ ธิ ทีระบุได้ ทีได้ มา ต้ องรับรู้ เป็ นค่าความ
นิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิงตอบแทนทีโอนให้ มูลค่าส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถกู ซือ และมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันซือธุรกิจของส่วนได้ เสียในส่วนของเจ้ าของของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซือทีผู้ซือถืออยู่ก่อนการรวม
ธุรกิจ น้ อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทย่อยทีได้ มาเนืองจากการซือในราคาตํากว่ามูลค่า
ยุติธรรม จะรับรู้สว่ นต่างโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน
กิ จการจะตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกํ าไรทียังไม่ได้ เกิ ดขึนจริ งระหว่างกันในกลุ่มกิ จการ
ขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ งก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เว้ นแต่รายการนันมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ทีโอน
ระหว่างกันเกิดการด้ อยค่า นโยบายการบัญชีของบริ ษัทย่อยได้ ถกู ปรับปรุ งเพือให้ สอดคล้ องกับนโยบายการ
บัญชีของกลุม่ กิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผือการด้ อยค่า ต้ นทุน
จะมีการปรับเพือสะท้ อนการเปลียนแปลงสิงตอบแทนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าสิงตอบแทนทีคาด
ว่าจะต้ องจ่าย ต้ นทุนนันจะรวมต้ นทุนทางตรงทีเกียวข้ องกับการได้ มาของเงินลงทุนนี
(2) รายการกับส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
กลุ่มกิจการปฏิบตั ิต่อรายการกับส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนทีเป็ นของเจ้ าของของ
กลุ่มกิจการ สําหรับการซือส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนทีจ่ายให้ และมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิของหุ้นทีซือมาในบริ ษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้ าของ และกําไรหรื อขาดทุน
จากการขายในส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของของเจ้ าของ
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
(3) การจําหน่ายบริ ษัทย่อย
เมือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนได้ เสียในกิจการทีเหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้ มูลค่ายุติธรรม การ
เปลียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ ในกํ าไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนันจะถื อเป็ นมูลค่าตามบัญชีเริ มแรกของ
มูลค่าของเงินลงทุนเพือวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนทีเหลืออยูใ่ นรูปของบริ ษัทร่วม
กิจการร่ วมค้ า หรื อสินทรั พย์ ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนทีเคยรับรู้ ในกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในส่วนที
เกียวข้ องกับกิจการนันจะถูกปฏิบตั ิเสมือนว่ากลุม่ กิจการมีการจําหน่ายสินทรัพย์หรื อหนีสินทีเกียวข้ องนัน
ออกไป

2.4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง
ซึงถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีได้ มา

2.5

ลูกหนีการค้ า
ลูก หนี การค้ า รั บ รู้ เริ มแรกด้ ว ยมูล ค่า ตามใบแจ้ งหนี และจะวัด มูล ค่า ต่อ มาด้ ว ยจํ า นวนเงิ น ที เหลือ อยู่หัก ด้ ว ย
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญซึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสินงวด ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญหมายถึง
ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของลูกหนีการค้ าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับจากลูกหนีการค้ า หนีสูญที
เกิดขึนจะรับรู้ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึงของค่าใช้ จ่ายในการขาย

2.6

ลูกหนีเงินให้ ก้ ูยมื จากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ
ลูก หนี เงิ น ให้ ก้ ู ยื ม จากการซื อลูก หนี ด้ อ ยคุณ ภาพเป็ น เงิ น ลงทุน ซึ งกลุ่ม กิ จ การรั บ ซื อลดลูก หนี ด้ อ ยคุณ ภาพ
จากสถาบันการเงินและบริ ษัทให้ บริ การสินเชือ โดยการประมูลซือเพือดําเนินการติดตามเรี ยกเก็บหนี ซึงตามสัญญา
ซื อลดลู ก หนี ด้ อยคุ ณ ภาพดั ง กล่ า ว กลุ่ ม กิ จ การไม่ มี สิ ท ธิ ไ ล่ เ บี ยจากผู้ ขายหนี ในกรณี ที กลุ่ ม กิ จ การ
เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ เงินลงทุนในลูกหนีดังกล่าว แสดงในราคาทุนทีจ่ายซือสุทธิจากจํานวนทีตัดเป็ นต้ นทุนและค่าเผือ
การด้ อยค่า (ถ้ ามี) กลุม่ กิจการจะบันทึกค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนีเมือพบว่า ประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตทีคาดว่าจะได้ รับเมือคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ตํากว่ามูลค่าตามบัญชี
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.7

เงินลงทุน
กลุ่ม กิ จ การจัด ประเภทเงิ น ลงทุ น ที นอกเหนื อ จากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ ว ม และการร่ ว มค้ า
เป็ น 4 ประเภท คื อ 1. เงิ น ลงทุน เพื อค้ า 2. เงิ น ลงทุน ที ถื อ ไว้ จ นครบกํ า หนด 3. เงิ น ลงทุ น เผื อขาย และ
4. เงิ น ลงทุ น ทั วไป การจั ด ประเภทขึ นอยู่ กั บ จุ ด มุ่ ง หมายขณะลงทุ น ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผู้ กํ า หนดการ
จัดประเภททีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
(1) เงินลงทุนเพือค้ า คือ เงินลงทุนเพือจุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลียนแปลงราคาในช่วงเวลาสัน และ
แสดงรวมไว้ ในสินทรัพย์หมุนเวียน
(2) เงิ น ลงทุ น ที ถื อ ไว้ จนครบกํ า หนด คื อ เงิ น ลงทุ น ที มี กํ า หนดเวลาและผู้ บริ หารตั งใจแน่ ว แน่ แ ละ
มีความสามารถถือไว้ จนครบกําหนดได้ แสดงรวมไว้ ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้ นแต่จะครบกําหนดภายใน 12
เดือนนับแต่วนั สินรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ ในสินทรัพย์หมุนเวียน
(3) เงิ น ลงทุน เผื อขาย คื อ เงิ น ลงทุน ที จะถื อ ไว้ โ ดยไม่ ร ะบุช่ ว งเวลาและอาจขายเพื อเสริ ม สภาพคล่อ งหรื อ
เมื ออัต ราดอกเบี ยเปลียนแปลง ได้ แ สดงรวมไว้ ในสินทรั พ ย์ ไ ม่หมุน เวีย น เว้ นแต่ก รณี ที ฝ่ ายบริ ห ารแสดง
เจตจํ านงทีจะถื อไว้ ในช่วงเวลาน้ อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันสินรอบระยะเวลารายงาน ก็ จะแสดงรวมไว้ ใน
สินทรัพย์หมุนเวียน หรื อเว้ นแต่กรณี ทีฝ่ ายบริ หารมีความจําเป็ นทีต้ องขายเพือเพิมเงินทุนดําเนินงาน จึงจะ
แสดงรวมไว้ ในสินทรัพย์หมุนเวียน
(4) เงินลงทุนทัวไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่มีตลาดซือขายคล่องรองรับ
เงินลงทุนทัง 4 ประเภทรับรู้ มูลค่าเริ มแรกด้ วยราคาทุน ซึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิงตอบแทนทีให้ ไปเพือให้
ได้ มาซึงเงินลงทุนนันรวมทังค่าใช้ จ่ายในการทํารายการ
เงินลงทุนเพือค้ าและเงินลงทุนเผือขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้ วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัด
ตามราคาเสนอซือทีอ้ างอิงจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ณ วันทําการสุดท้ ายของวันสินรอบระยะเวลา
รายงาน โดยอ้ างอิงราคาเสนอซือล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการกําไรและขาดทุนทียังไม่
เกิดขึนจริ งของเงินลงทุนเพือค้ ารับรู้ในงบกําไรขาดทุน รายการกําไรและขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ งของเงินลงทุนเผือ
ขายรับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
เงิ นลงทุนทีจะถื อไว้ จนครบกํ าหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้ มาด้ วยวิธีราคาทุนตัดจํ าหน่ายตามอัตราดอกเบีย
ทีแท้ จริ ง หักด้ วยค่าเผือการด้ อยค่า
เงินลงทุนทัวไป แสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเผือการด้ อยค่า
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2.7

เงินลงทุน (ต่อ)
บริ ษัทจะทดสอบค่าเผือการด้ อยค่าของเงินลงทุนเมือมีข้อบ่งชีว่าเงินลงทุนนันอาจมีค่าเผือการด้ อยค่าเกิดขึน หาก
ราคาตามบั ญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น สู ง กว่ า มู ล ค่ า ที คาดว่ า จะได้ รั บ คื น บริ ษั ท จะบั น ทึ ก รายการขาดทุ น จาก
ค่าเผือการด้ อยค่ารวมไว้ ในงบกําไรขาดทุน
ในการจํ า หน่ า ยเงิ น ลงทุ น ผลต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของผลตอบแทนสุท ธิ ที ได้ รั บ จากการจํ า หน่ า ย
เมื อเปรี ย บเที ย บกับ ราคาตามบัญ ชี ข องเงิ น ลงทุน นันจะบัน ทึ ก รวมอยู่ใ นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น กรณี ที จํ า หน่ า ย
เงิ น ลงทุน ที ถื อ ไว้ ใ นตราสารหนี หรื อ ตราสารทุน ชนิ ด เดี ย วกัน ออกไปบางส่ว น ราคาตามบัญ ชี ข องเงิ น ลงทุน
ทีจําหน่ายจะกําหนดโดยใช้ วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนักด้ วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทังหมดทีถือไว้

2.8

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดินและอาคารแสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการด้ วยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ ามี) ยกเว้ นทีดิน
แสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเผือการด้ อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ ามี)
ต้ นทุ น ที เกิ ด ขึ นภายหลั ง จะรวมอยู่ ใ นมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ ห รื อรั บ รู้ แยกเป็ นอี ก สิ น ทรั พ ย์ ห นึ ง
ตามความเหมาะสม เมือต้ นทุนนันเกิดขึนและคาดว่าจะให้ ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิ จในอนาคตแก่บริ ษัทและต้ นทุน
ดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื อถื อ มูลค่าตามบัญชี ของชินส่วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดรายการออก
สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอืน ๆ บริ ษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ที ดิ น ไม่ มี ก ารคิ ด ค่ า เสื อมราคา ค่ า เสื อมราคาของสิ น ทรั พ ย์ อื นคํ า นวณโดยใช้ วิ ธี เ ส้ น ตรง เพื อลดราคาทุ น
(หรื อราคาทีตีใหม่) แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ ประโยชน์ทีประมาณการไว้ ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี
ส่วนปรับปรุงทีดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้ สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5
20
5 - 10
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ทุกสินรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้ มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์
ให้ เหมาะสม
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.8

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ในกรณีทีมูลค่าตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะ
ได้ รับคืนทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนทีเกิดจากการจําหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิงตอบแทนสุทธิทีได้ รับ
จากการจําหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ บัญชีผลกําไรหรื อขาดทุนอืนสุทธิ ในกําไรหรื อ
ขาดทุน

2.9 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
2.9.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้ นทุนทีใช้ ในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ บนั ทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายเมือเกิดขึน ค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการ
พัฒนาทีเกียวข้ องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึง
กลุม่ กิจการเป็ นผู้ดแู ล จะรับรู้เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมือเป็ นไปตามข้ อกําหนดทุกข้ อดังนี
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มีความเป็ นไปได้ ทางเทคนิคทีกิจการจะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ เสร็ จสมบูรณ์เพือนํามาใช้ ประโยชน์
หรื อขายได้
ผู้บริ หารมีความตังใจทีจะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ เสร็ จสมบูรณ์และนํามาใช้ ประโยชน์หรื อขาย
กิจการมีความสามารถทีจะนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นนมาใช้
ั
ประโยชน์หรื อขาย
สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นนให้
ั ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้ านเทคนิค ด้ านการเงิน และด้ านอืนได้ เพียงพอทีจะนํามาใช้ เพือ
ทําให้ การพัฒนาเสร็ จสินสมบูรณ์ และนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้ ประโยชน์หรื อนํามาขายได้
กิ จ การมี ค วามสามารถที จะวัด มูล ค่า ของรายจ่ า ยที เกี ยวข้ อ งกับ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที เกิ ด ขึ น
ในระหว่างการพัฒนาได้ อย่างน่าเชือถือ
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.9 สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน (ต่อ)
2.9.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

ต้ นทุ น โดยตรงที รั บ รู้ เป็ นส่ ว นหนึ งของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ จะรวมถึ ง ต้ นทุ น พนั ก งานที ทํ า งาน
ในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องในจํานวนเงินทีเหมาะสม
ต้ นทุนการพัฒนาอืนทีไม่เข้ าเงือนไขเหล่านีจะรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายเมือเกิดขึน ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาหากก่อน
หน้ านีรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายไปแล้ ว จะไม่รับรู้เป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
ต้ นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู้ เป็ นสินทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตลอดอายุ
การให้ ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 10 ปี
2.9.2 ใบอนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพย์
ใบอนุญ าตบริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ไ ด้ มาจากการซื อทรั พ ย์ สิ น จะรั บ รู้ ด้ ว ยมูล ค่ า ยุติ ธ รรม ณ วัน ได้ ม า
ซึ งสิ น ทรั พ ย์ ใบอนุ ญ าตดัง กล่ า วไม่ กํ า หนดอายุ ก ารให้ ประโยชน์ ที แน่ น อน และจะต้ องถู ก ทดสอบ
การด้ อยค่าทุกปี และแสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเผือการด้ อยค่าสะสม
2.10 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ทีมีอายุการให้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซึงไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้ อยค่าเป็ นประจําทุกปี
สินทรัพย์อืนทีมีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้ อยค่า เมือมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชีว่าราคาตามบัญชี
อาจสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้ รับคืน รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าจะรับรู้เมือราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่า
มูลค่าสุทธิ ทีคาดว่าจะได้ รับคืน ซึงหมายถึงจํานวนทีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายเทียบกับ
มูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยทีเล็กทีสุดทีสามารถแยกออกมาได้ เพือวัตถุประสงค์ของการประเมิน
การด้ อยค่า สินทรัพย์ทีไม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินซึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าไปแล้ ว จะถูกประเมินความ
เป็ นไปได้ ทีจะกลับรายการขาดทุนจากการด้ อยค่า ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11 สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีทีกลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
สัญ ญาระยะยาวเพื อเช่ า สิ น ทรั พ ย์ ซึ งผู้ใ ห้ เช่ า เป็ น ผู้ รั บ ความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ น เจ้ าของ
เป็ นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านันถื อเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงิ นทีต้ องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุทธิ จาก
สิงตอบแทนจูงใจทีได้ รับจากผู้ให้ เช่า) จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน
สัญ ญาเช่ า ที ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ ซึ งผู้เ ช่ า เป็ น ผู้ รั บ ความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของ
เกือบทังหมดถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ซึงจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทีเช่า หรื อ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจํานวนเงินทีต้ องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้ วแต่มลู ค่าใดจะตํากว่า
จํานวนเงินทีต้ องจ่ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่างหนีสินและค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพือให้ ได้ อตั ราดอกเบียคงทีต่อ
หนี สิ น คงค้ างอยู่ โดยพิ จ ารณาแยกแต่ ล ะสัญ ญา ภาระผู ก พัน ตามสัญ ญาเช่ า หัก ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการเงิ น
จะบัน ทึ ก เป็ นหนี สิ น ระยะยาว ส่ ว นดอกเบี ยจ่ า ยจะบัน ทึ ก ในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ตลอดอายุ ข องสัญ ญาเช่ า
เพือทําให้ อตั ราดอกเบียแต่ละงวดเป็ นอัตราคงทีสําหรั บยอดคงเหลือของหนีสินทีเหลืออยู่ สินทรัพย์ทีได้ มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ทีเช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้ วแต่
ระยะเวลาใดจะน้ อยกว่า
2.12 ภาษีเงินได้ งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ สํ า หรั บ งวดประกอบด้ ว ย ภาษี เ งิ น ได้ ข องงวดปั จ จุ บัน และภาษี เ งิ น ได้ ร อการตัด บัญ ชี
ภาษี เงินได้ จะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้ นส่วนภาษี เงินได้ ทีเกียวข้ องกับรายการทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
หรื อรายการทีรับรู้ โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นเจ้ าของ ในกรณีนี ภาษี เงินได้ ต้องรับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
หรื อโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ าของผู้ถือหุ้นตามลําดับ
ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษี ตามกฎหมายภาษี ทีมีผลบังคับใช้ อยู่ หรื อทีคาดได้ ค่อนข้ างแน่ว่า
จะมีผลบังคับใช้ ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงานในประเทศทีบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดําเนินงานอยู่และเกิดรายได้
เพือเสียภาษี ผู้บริ หารจะประเมินสถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษี เป็ นงวดๆ ในกรณีทีมีสถานการณ์ทีการ
นํากฎหมายภาษี ไปปฏิบตั ิขนอยู
ึ ก่ บั การตีความ และจะตังประมาณการค่าใช้ จ่ายภาษี ทีเหมาะสมจากจํานวนทีคาด
ว่าจะต้ องจ่ายชําระภาษี แก่หน่วยงานจัดเก็บ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.12 ภาษีเงินได้ งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีรับรู้ ตามวิธีหนีสิน เมือเกิดผลต่างชัวคราวระหว่างฐานภาษี ของสินทรัพย์และหนีสิน และ
ราคาตามบัญชีทีแสดงอยูใ่ นงบการเงิน
อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีทีเกิดจากการรับรู้ เริ มแรกของรายการสินทรัพย์หรื อ
รายการหนีสินทีเกิดจากรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันทีเกิดรายการ รายการนันไม่มีผลกระทบต่อกําไร
หรื อขาดทุนทังทางบัญชีหรื อทางภาษี ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษี อากร) ที
มีผลบังคับใช้ อยู่ หรื อ ทีคาดได้ คอ่ นข้ างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่าอัตรา
ภาษี ดงั กล่าวจะนําไปใช้ เมือสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีทีเกียวข้ องได้ ใช้ ประโยชน์ หรื อหนีสินภาษี เงินได้ รอตัด
บัญชีได้ มีการจ่ายชําระ
สินทรั พย์ภาษี เงิ นได้ รอตัดบัญชีจะรับรู้ หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษี เพียง
พอทีจะนําจํานวนผลต่างชัวคราวนันมาใช้ ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายทีจะนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนีสินภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั และทัง
สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้ รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษี เงิ นได้ รอการตัดบัญชีเกียวข้ องกับภาษี เงิ นได้ ทีประเมินโดย
หน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษี เดียวกันหรื อหน่วยภาษี ต่างกันซึงตังใจจะ
จ่ายหนีสินและสินทรัพย์ภาษี เงินได้ ของงวดปั จจุบนั ด้ วยยอดสุทธิ
.
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2.13 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ
กลุ่มกิจการได้ จัดให้ มีโครงการผลประโยชน์เมือเกษี ยณอายุในหลายรู ปแบบ บริ ษัทมีทังโครงการสมทบเงินและ
โครงการผลประโยชน์
สํ า หรั บ โครงการสมทบเงิ น กลุ่ม กิ จ การจะจ่ า ยเงิ น สมทบให้ กองทุ น ในจํ า นวนเงิ น ที คงที กลุ่ ม กิ จ การไม่ มี
ภาระผูกพันทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานทีจะต้ องจ่ายเงินเพิม ถึงแม้ กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียง
พอที จะจ่ า ยให้ พนั ก งานทั งหมดสํ า หรั บ การให้ บริ ก ารจากพนั ก งานทั งในอดี ต และปั จ จุ บั น กลุ่ ม กิ จ การ
จะจ่ายสมทบให้ กับกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงบริ หารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้ อกําหนดของ
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุม่ กิจการไม่มีภาระผูกพันทีจะจ่ายเงินเพิมอีกเมือได้ จ่ายเงิน
สมทบไปแล้ ว เงินสมทบจะถูกรับรู้ เป็ นค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมือถึงกําหนดชําระ สําหรับเงินสมทบจ่าย
ล่วงหน้ าจะถูกรับรู้เป็ นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้ รับเงินคืนหรื อหักออกเมือครบกําหนดจ่าย
สําหรั บโครงการผลประโยชน์ คือโครงการผลประโยชน์ เมือเกษี ยณอายุทีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึงจะกํ าหนด
จํานวนเงินผลประโยชน์ทีพนักงานจะได้ รับเมือเกษี ยณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึนอยู่กบั หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวน
ปี ทีให้ บริ การ และค่าตอบแทน
หนีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์เมือเกษี ยณอายุจะรับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระ
ผูกพัน ณ วันทีสินรอบระยะเวลารายงานหักด้ วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนีคํานวณโดยนัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี ด้ วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ ซึงมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์
จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้ [อัตราผลตอบแทนในตลาดของหุ้นกู้ภาคเอกชนทีได้ รับ
การจัดอันดับอยู่ในระดับดี / อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล] ซึงเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีจะ
จ่ายภาระผูกพัน และวันครบกําหนดของหุ้นกู้ใกล้ เคียงกับระยะเวลาทีต้ องชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
เมือเกษี ยณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยทีเกิดขึนจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
หรื อการเปลียนแปลงในข้ อสมมติฐานจะต้ องรับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้นเจ้ าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในงวดที
เกิดขึน(และได้ รวมอยูใ่ นกําไรสะสมในงบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของเจ้ าของ)
ต้ นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
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2.14 ประมาณการหนีสิน
ประมาณการหนีสินจะรับรู้ ก็ต่อเมือ กลุม่ กิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงทีจัดทําไว้
อันเป็ นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงการชําระภาระผูกพันนันมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าจะส่งผลให้
บริ ษัทต้ องสูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวนทีต้ องจ่ายได้ อย่างน่าเชือถือ
ในกรณี ทีมี ภ าระผูก พัน ที คล้ า ยคลึงกัน หลายรายการ กลุ่มกิ จ การกํ า หนดความน่า จะเป็ น ทีกิ จ การจะสูญ เสีย
ทรัพยากรเพือจ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านัน โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทังประเภท
แม้ วา่ ความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ทีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพือชําระภาระผูกพันบางรายการทีจัดอยู่ในประเภท
เดียวกันจะมีระดับตํา
กลุม่ กิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนีสิน โดยใช้ มลู ค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายทีคาดว่าจะต้ องนํามาจ่าย
ชําระภาระผูกพัน โดยใช้ อตั ราก่อนภาษี ซงสะท้
ึ อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตาม
เวลาและความเสียงเฉพาะของหนีสินทีกําลังพิจารณาอยู่ การเพิมขึนของประมาณการหนีสินเนืองจากมูลค่าของเงิน
ตามเวลา จะรับรู้เป็ นดอกเบียจ่าย
2.15 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญจัดประเภทไว้ เป็ นส่วนของเจ้ าของ
ต้ น ทุ น ส่ ว นเพิ มที เกี ยวข้ อ งกั บ การออกหุ้น ใหม่ ห รื อ การออกสิ ท ธิ ใ นการซื อหุ้น ซึ งสุท ธิ จ ากภาษี จ ะถู ก แสดง
ในส่วนของเจ้ าของโดยนําไปหักจากสิงตอบแทนทีได้ รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว
กรณีทีบริ ษัทใดก็ตามในกลุม่ กิจการซือคืนหุ้นสามัญของบริ ษัทกลับคืน (หุ้นทุนซือคืน) สิงตอบแทนทีจ่ายไปรวมถึง
ต้ นทุนเพิมเติมทีเกียวข้ องโดยตรง(สุทธิจากภาษี เงินได้ ) จะรับรู้ เป็ นหุ้นทุนซือคืนและแสดงเป็ นรายการหักจากยอด
รวมของส่วนของเจ้ าของของบริ ษัทจนกว่าหุ้นทุนซือคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรื อจําหน่ายออกไปใหม่ เมือมีการ
จําหน่ายหุ้นทุนซือคืนออกไปใหม่ สิงตอบแทนใดๆ ทีได้ รับจากการขายหรื อนําหุ้นทุนซือคืนออกจําหน่ายใหม่สทุ ธิ
จากต้ นทุนเพิมเติมทีเกียวข้ องโดยตรงสุทธิจากภาษี เงินได้ ทีเกียวข้ อง จะแสดงรวมไว้ ในส่วนของเจ้ าของ
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2.16 การจ่ ายเงินปั นผล
เงินปั นผลทีจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะรับรู้ ในด้ านหนีสินในงบการเงินของบริ ษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึงที
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
2.17 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่วนงานดําเนินงานได้ ถกู รายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในทีนําเสนอให้ ผ้ มู ีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการ
ดําเนินงาน ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้ านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลทีมีหน้ าทีในการจัดสรรทรั พยากรและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึงพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริ ษัททีทําการตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ์
2.18 การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ก) รายได้ ดอกเบียจากลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ
กลุ่ม กิ จ การรั บ รู้ รายได้ ด อกเบี ยจากลูก หนี เงิ น ให้ ก้ ูยื ม จากการซื อลูก หนี ด้ อ ยคุณ ภาพตามอัต ราดอกเบี ย
ที แท้ จริ ง (อัต ราผลตอบแทนในการเก็ บ หนี ที คาดว่ า จะได้ รั บ ) คู ณ กั บ ลู ก หนี เงิ น ให้ กู้ ยื ม จากการซื อ
ลูก หนี ด้ อ ยคุ ณ ภาพคงเหลื อ หากเงิ น สดที เก็ บ ได้ จริ ง สูง กว่ า รายได้ ที คํ า นวณได้ ส่ ว นที เหลื อ จะนํ า ไป
ตัดจําหน่ายมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแต่ละงวด ในกรณีทีเงินลงทุนถูกตัดจําหน่ายหมดแล้ ว กลุม่
กิจการจะรับรู้กระแสเงินสดรับทีได้ จากการเก็บหนีดังกล่าวเป็ นรายได้ ทงจํ
ั านวน และจะรับรู้ รายการขาดทุนจาก
การด้ อยค่าของลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพดังกล่าวทันที เมือมีหลักฐานอย่างน่าเชือถือว่า
ประมาณการกระแสเงินสดลดลงอย่างมีสาระสําคัญ
ข) รายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
รายได้ ประกอบด้ วยมูลค่ายุติธรรมทีจะได้ รับจากการขายสินค้ าและบริ การซึงเกิดขึนจากกิจกรรมตามปกติของ
บริ ษัท รายได้ จะแสดงด้ วยจํานวนเงินสุทธิจากภาษี ขาย เงินคืนและส่วนลด รายได้ จากการขายสินค้ ารับรู้ เมือผู้
ซือรับโอนความเสียงและผลตอบแทนทีเป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้ าของสินค้ า รายได้ จากการให้ บริ การแก่
ลูกค้ ารับรู้โดยอ้ างอิงตามขันของความสําเร็ จของงานทีทําเสร็ จ โดยใช้ วิธีอตั ราส่วนของบริ การทีให้ จนถึงปั จจุบนั
เทียบกับบริ การทังสินทีต้ องให้
รายได้ จากการบริ การติดตามหนีสินและบริ การอืน รับรู้เมือได้ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าแล้ วตามอัตราทีตกลงกัน
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2.18 การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย (ต่อ)
ค) รายได้ และค่าใช้ จ่ายอืน
รายได้ เงินปั นผลรับรู้เมือสิทธิทีจะได้ รับเงินปั นผลนันเกิดขึน
ดอกเบียจ่ายจากการกู้ยืมรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายตามเกณฑ์คงค้ างตามเงือนไขทีระบุในสัญญาเงินกู้ยืม
รายได้ และค่าใช้ จ่ายอืนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
3

การจัดการความเสียงทางการเงิน
3.1

นโยบายการจัดการความเสียงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสียงทางการเงินทีหลากหลายซึงได้ แก่ ความเสียงจากตลาด (รวมถึงความ
เสี ยงด้ านมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมอั น เกิ ด จากการเปลี ยนแปลงในอั ต ราดอกเบี ย ความเสี ยงด้ านกระแสเงิ น สด
อันเกิดจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย และความเสียงด้ านราคา) ความเสียงด้ านการให้ สินเชือ และความเสียงด้ าน
สภาพคล่อง แผนการจัดการความเสียงโดยรวมของกลุ่มกิ จการจึงมุ่งเน้ นความผันผวนของตลาดการเงิ นและ
แสวงหาวิธีการลดผลกระทบทีทําให้ เสียหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุม่ กิจการให้ เหลือน้ อยทีสุดเท่าที
เป็ นไปได้
การจั ด การความเสี ยงดํ า เนิ น งานโดยฝ่ ายบริ ห าร เป็ นไปตามนโยบายที อนุ มัติ โ ดยคณะกรรมการบริ ษั ท
ฝ่ ายบริ หารของกลุม่ กิจการจะชีประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสียงทางการเงินด้ วยการร่ วมมือกันทํางานอย่าง
ใกล้ ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการบริ ษัทจะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพือ
จัดการความเสียงและนโยบายทีเกียวข้ องไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรรวมถึงนโยบายสําหรับความเสียงทีเฉพาะเจาะจง
เช่น ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ความเสียงอัตราดอกเบีย ความเสียงการให้ สนิ เชือและการ
ลงทุนโดยใช้ สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสียง

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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3

การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่ อ)
3.1

นโยบายการจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.1 ความเสียงด้ านการให้ สนิ เชือ
ความเสี ยงด้ านการให้ สิ น เชื อเกิ ด จากความเป็ นไปได้ ที ลู ก ค้ าอาจจะไม่ ส ามารถชํ า ระหนี ให้ แก่
กลุม่ กิจการได้ ภายในกําหนดเวลาโดยปกติการค้ า เพือบริ หารความเสียงนีบริ ษัทได้ ประเมินความสามารถ
ทางการเงินของลูกค้ าเป็ นระยะ
3.1.2 ความเสียงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มกิจการมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการ
เที ย บเท่ า เงิ น สดให้ เพี ย งพอต่ อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท และเพื อทํ า ให้ ผลกระทบจากความ
ผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

3.2

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
การวิ เ คราะห์ เ ครื องมื อ ทางการเงิ น ที วั ด มู ล ค่ า ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมจํ า แนกตามวิ ธี ก ารประมาณมู ล ค่ า
ความแตกต่างของระดับข้ อมูลสามารถแสดงได้ ดงั นี
 ข้ อมูลระดับที 1 : ใช้ ราคาเสนอซือขาย (ไม่ต้องปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรื อหนีสิน
อย่างเดียวกัน
 ข้ อมูลระดับที 2 : ใช้ ข้อมูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในระดับที 1 ทีสามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้ แก่ ข้ อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้ อม (ได้ แก่ ข้ อมูลทีคํานวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสินทรัพย์
นันหรื อหนีสินนัน
 ข้ อ มูล ระดับ ที 3 : ใช้ ข้ อมูลที ไม่ส ามารถสังเกตได้ จากตลาด เช่ น ข้ อมูล เกี ยวกับกระแสเงิ นสดในอนาคต
ทีกิจการประมาณการ
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3 การจัดการความเสียงทางการเงิน

(ต่อ)

ตารางต่อไปนีแสดงสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
และ พ.ศ. 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนระยะยาวสุ ทธิ - เงินลงทุนเผือขาย
รวม

ระดับที 1
บาท

ระดับที 2
บาท

ระดับที 3
บาท

รวม
บาท

73,000
73,000

-

-

73,000
73,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนระยะยาวสุ ทธิ - เงินลงทุนเผือขาย
รวม

ระดับที 1
บาท

ระดับที 2
บาท

ระดับที 3
บาท

รวม
บาท

53,500
53,500

-

-

53,500
53,500

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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3 การจัดการความเสียงทางการเงิน

(ต่อ)

ตารางต่อไปนีแสดงสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินของกลุ่มกิจการทีไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

ระดับที 1
บาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
ลูกหนีเงินให้ ก้ ยู มื จากการซือลูกหนีด้ อย
คุณภาพ
เงินลงทุนระยะยาว

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

13,159,916
-

4,616,550

-

14,208,300

51,041,242 51,041,242
- 14,208,300

13,159,916

18,824,850

51,041,242 83,026,008

เจ้าหนีการค้ าและเจ้าหนีอืน

-

5,727,778

-

5,727,778

รวมหนีสิน

-

5,727,778

-

5,727,778

รวมสินทรัพย์

-

รวม
บาท
13,159,916
4,616,550

หนีสิน
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3 การจัดการความเสียงทางการเงิน

(ต่อ)

ตารางต่อไปนีแสดงสินทรัพย์ และหนีสินทางการเงินของกิจ การทีไม่ได้ วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

ระดับที 1
บาท
สินทรั พ ย์
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ลูกหนี การค้ าและลูกหนีอื น
ลูกหนี เงินให้ ก้ ยู มื จากการซื อลูกหนี ด้ อย
คุ ณภาพ
เงินลงทุนระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ระดับที 2
ระดับที 3
บาท
บาท

รวม
บาท

8,047,627
-

5,211,754

-

8,047,627
5,211,754

-

14,208,300

43,408,916
-

43,408,916
14,208,300

8,047,627

19,420,054

43,408,916

70,876,597

หนี สิน
เจ้ าหนี การค้ าและเจ้ าหนีอื น

-

4,434,973

-

4,434,973

รวมหนี สิ น

-

4,434,973

-

4,434,973

รวมสินทรัพ ย์

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ระดับที 1
บาท

ระดับที 2
บาท

ระดับที 3
บาท

รวม
บาท

42,745,226
-

4,270,964

-

42,745,226
4,270,964

-

14,208,300

58,825,797
-

58,825,797
14,208,300

42,745,226

18,479,264

58,825,797 120,050,287

เจ้ าหนี การค้ าและเจ้ าหนีอื น

-

3,773,997

-

3,773,997

รวมหนี สิ น

-

3,773,997

-

3,773,997

สินทรั พ ย์
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ลูกหนี การค้ าและลูกหนีอื น
ลูกหนี เงินให้ ก้ ยู มื จากการซื อลูกหนี ด้ อย
คุ ณภาพ
เงินลงทุนระยะยาว
รวมสินทรัพ ย์
หนี สิน

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที 1 และระดับที 2 ของลําดั บชันมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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3

การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่ อ)
(ก)

เครื องมือทางการเงินในระดับที 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินทีซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องอ้ างอิงจากราคาเสนอซือขาย ณ วันที
ในงบการเงิน ตลาดจะถือเป็ นตลาดทีมีสภาพคล่องเมือราคาเสนอซือขายมีพร้ อมและสมําเสมอ จากการแลกเปลียน
จากตัวแทน นายหน้ า กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ให้ บริ การด้ านราคา หรื อหน่วยงานกํากับดูแล และราคานันแสดงถึง
รายการในตลาดทีเกิดขึนจริ งอย่างสมําเสมอ ในราคาซึงคู่สญ
ั ญาซึงเป็ นอิสระจากกันพึงกํ าหนดในการซือขาย
(Arm’s length basis) ราคาเสนอซือขายทีใช้ สาํ หรับสําหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีถือโดยบริ ษัทได้ แก่ราคาเสนอซือ
ปั จจุบนั เครื องมือทางการเงินนีรวมอยูใ่ นระดับ 1

(ข)

เครื องมือทางการเงินในระดับที 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินทีไม่ได้ มีการซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง วัดมูลค่าโดยใช้ เทคนิคการ
ประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่านีใช้ ประโยชน์สงู สุดจากข้ อมูลในตลาดทีสังเกตได้ ทีมีอยูแ่ ละอ้ างอิงจาก
ประมาณการของกิ จการเองมาใช้ น้อยทีสุดเท่าทีเป็ นไปได้ ถ้ าข้ อมูลทีเป็ นสาระสําคัญทังหมดในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมได้ มาจากข้ อมูลทีสังเกตได้ เครื องมือนันจะรวมอยูใ่ นระดับที 2
ถ้ าข้ อมู ล ที เป็ นสาระสํ า คัญ ข้ อใดข้ อ หนึ งหรื อ มากกว่ า ไม่ ไ ด้ ม าจากข้ อ มู ล ที สัง เกตได้ ในตลาด เครื องมื อ นัน
จะรวมอยูใ่ นระดับที 3
เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที 2
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน และมีสภาพคล่องสูง ได้ แก่
เงินลงทุนระยะยาว ลูกหนีอืน เจ้ าหนีอืน มีมลู ค่าใกล้ เคียงกับราคาตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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3

การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่ อ)
(ค)

เครื องมือทางการเงินในระดับที 3
ขันตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม
เพือวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิ น กลุ่มกิจการได้ มีการจัดตังคณะทํางานเพือทําการการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมลูกหนีเงิ น ให้ ก้ ูยืม จากการซือลูก หนี ด้ อยคุณ ภาพ คณะทํ างานจะทําการประเมินมูลค่ายุติ ธรรมจาก
ข้ อสมมติฐานและข้ อมูล จากนันจะรายงานไปยังคณะกรรมการบริ ษัททราบและพิจารณาอนุมตั ิ
วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของลูกหนีเงินให้ ก้ ูยืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพเกิดจากการประมาณการมูลค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการรับชําระในอนาคตซึงเป็ นข้ อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ จากตลาด
ข้ อมูลทีไม่สามารถสังเกตจากตลาดทีสําคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมคือ ประมาณการกระแสเงินสดรับ และ
อัต ราการคิ ด ลด การเปลี ยนแปลงของข้ อมู ล นี อาจมี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ นสาระสํ า คั ญ ต่ อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
ซึงทางผู้บริ หารได้ บนั ทึกขาดทุนจากการด้ อยค่าลูกหนีเงินให้ ก้ ูยืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพสําหรับผลต่าง
ดังกล่าว ดังนัน ผู้บริ หารเชือว่ามูลค่าทางบัญชีมีมลู ค่าใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

กลุ่มกิ จการมีน โยบายการบัญ ชี ใ นการกํ า หนดว่าการโอนระหว่า งระดับชันของมูล ค่า ยุติ ธรรมจะเกิ ดขึน ณ วัน ทีของ
เหตุการณ์หรื อการเปลียนแปลงในสถานการณ์ อันเป็ นเหตุให้ เกิดการโอน
ไม่มีการเปลียนแปลงวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

หน้ า 139

4

ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้ อสมมติ ฐานและการใช้ ดุลยพิ นิ จ ได้ มี การประเมิ นทบทวนอย่ างต่ อเนื อง และอยู่บ นพื นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอืน ๆ ซึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีเชือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ ข้อสมมติฐานทีเกียวข้ องกับเหตุการณ์ ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบัญ ชี อ าจไม่ต รงกับ ผลที เกิ ด ขึนจริ ง ประมาณทางการบัญ ชี ที สํา คัญ และข้ อ สมมติ ฐ านที มี ค วามเสียงอย่า งเป็ น
สาระสํ า คัญ ที อาจเป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง ยอดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี สิ น ในรอบระยะเวลาบัญ ชี ห น้ า
มีดงั นี
(ก)

ค่ าเผือการด้ อยค่ าของลูกหนีเงินให้ ก้ ูยมื จากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ
กลุ่ม กิ จ การประเมิ น ค่า เผื อการด้ อ ยค่า ของลูก หนี เงิ นให้ ก้ ูยื ม จากการซื อลูก หนี ด้ อ ยคุณ ภาพเมื อพบว่า มูล ค่า
ทีคาดว่าจะได้ รับคืนของทรัพย์สนิ มีมลู ค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ ายบริ หารได้ ใช้ ดลุ ยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุน จากการด้ อยค่า โดยพิ จารณาจากราคาประเมิ นล่าสุดของทรั พ ย์ สิน ประเภท และคุณลักษณะของ
ทรัพย์สนิ อย่างไรก็ตาม การใช้ ประมาณการและข้ อสมมติฐานทีแตกต่างกันอาจมีผลต่อค่าเผือการด้ อยค่าได้ ดังนัน
การปรับปรุงค่าเผือการด้ อยค่าอาจมีขนในอนาคต
ึ

(ข)

การรับรู้รายได้ ดอกเบียจากลูกหนีเงินให้ ก้ ูยมื จากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ
กลุ่ม กิ จ การรั บ รู้ รายได้ ด อกเบี ยจากลูก หนี เงิ น ให้ ก้ ูยื ม จากการซื อลูก หนี ด้ อ ยคุณ ภาพโดยคํ า นวณจากอัต รา
ผลตอบแทนทีแท้ จริ งทีคํานวณจากกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้ รับชําระจากลูกหนีทีซือมาคูณด้ วยมูลค่าของลูกหนี
คงเหลือตามราคาทุนคงเหลือ

(ค)

ประมาณการกระแสเงินสดรับจากลูกหนีเงินให้ ก้ ูยมื จากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ
กลุม่ กิจการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้ รับในอนาคตสําหรับลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ืมจากการซือลูกหนีด้ อย
คุณภาพขึนอยู่กับคุณภาพ ชนิด และอายุของหนี และอ้ างอิงกับสถิติการเก็บหนีในอดีตทังหมด โดยยอดรวมของ
ประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้ รับในอนาคตของทังหมดจะต้ องไม่เกินกว่าการประมาณการกระแสเงินสด
ทีผู้บริ หารได้ คาดคะเนไว้ ตงแต่
ั ประมูลซือโครงการมา
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ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
(ง) ค่ าเผือหนีสงสัยจะสูญ
กลุม่ กิจการได้ พิจารณาค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเพือให้ สะท้ อนถึงการด้ อยค่าลงของลูกหนีการค้ าซึงเกียวพันกับประมาณ
การผลขาดทุ น อั น เป็ นผลมาจากการที ลู ก หนี ไม่ มี ค วามสามารถในการชํ าระหนี ค่ า เผื อหนี สงสั ย
จะสูญนันเป็ นผลมาจากการทีบริ ษัทได้ ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้ าในอนาคต ซึงการประเมินนันอยู่บนพืนฐาน
เกียวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม เหตุการณ์ทีทําให้ ทราบหรื อระบุได้ ว่าจะมีการผิดนัดชําระหนี
และการพิจารณาแนวโน้ มของตลาด
(จ)

อายุการใช้ งานของส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผู้ประมาณการของอายุการใช้ งานและมูลค่าซากสําหรับส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ ของกลุ่ม
กิจการโดยฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่าเสือมราคาเมืออายุการใช้ งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ทีเสือมสภาพหรื อไม่ได้ ใช้ งานโดยการขายหรื อเลิกใช้

(ฉ)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
หนีสินผลประโยชน์พนักงานคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ อิสระ หนีสินทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินคํานวณโดยการ
ใช้ วิ ธีป ระมาณการจากข้ อ สมมติฐ านต่า งๆ ซึงรวมถึ งอัต ราการเพิมขึนของเงิ นเดื อนพนัก งาน และอัต ราการ
เปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลียนแปลงในอัตราเหล่านีมีผลต่อประมาณการผลประโยชน์พนักงาน ในทุก
ปี บริ ษัทได้ มีการทบทวนข้ อสมมติฐานทีเหมาะสมซึงสะท้ อนถึงประมาณการผลประโยชน์พนักงานทีคาดว่าจะต้ อง
จ่ายให้ กบั พนักงาน

5

การจัดการความเสียงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุม่ กิจการในการบริ หารทุนของบริ ษัทนันเพือดํารงไว้ ซงความสามารถในการดํ
ึ
าเนินงานอย่างต่อเนืองของ
กลุม่ กิจการเพือสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ทีมีสว่ นได้ เสียอืน และเพือดํารงไว้ ซึงโครงสร้ างของทุนที
เหมาะสมเพือลดต้ นทุนของเงินทุน
ในการดํารงไว้ หรื อปรับโครงสร้ างของทุน กลุม่ กิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรื อการขายทรัพย์สนิ เพือลดภาระหนีสิน
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ข้ อมูลตามส่ วนงาน
ข้ อ มูลทางการเงิ นจําแนกตามส่วนงานธุรกิจในงบการเงินรวมของกลุม่ กิ จการสําหรั บปี สินสุดวันที
พ.ศ. 2559 มีดังนี

31 ธันวาคม

สํา หรั บปี สินสุดวันที 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2559
ธุ รกิจบริ หาร
สินทรั พย์
ธุรกิจ
รายการที
ด้ อ ย
ติดตาม
ยั งไม่ ได้
คุณภาพ
เร่ งรัดหนี
ปั นส่ วน
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้
ต้ นทุน
กํา ไรขันต้น

หน้ า 142

30,055,399 23,980,984
(3,212,654) (13,396,791)
26,842,745 10,584,193

- 54,036,383
- (16,609,445)
- 37,426,938

ค่าใช้ จ่า ยในการขาย
(165,376) (689,621)
ค่าใช้ จ่า ยในการบริหาร
(5,883,783) (24,535,425)
ขาดทุนจากการตังค่าเผื อสํา รองหนีสูญรายได้ ดอกเบีย
ค้ างรับ
จากลูก หนีเงินในกู้ยืมจากการซือลูกหนีด้ อย
คุณภาพ
(28,077,633)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ื ม
(5,046,387)
จากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ
(12,330,434) (14,640,853)
ขาดทุนจากการดําเนินงาน

- (854,997)
- (30,419,208)

รายงานประจําปี 2559

- (28,077,633)
- (5,046,387)
- (26,971,287)

6

ข้ อมูลตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้ อ มู ล ทางการเงิ น จํา แนกตามส่ วนงานธุ ร กิ จ ในงบการเงิ น รวมของกลุ่ ม กิ จ การสํ า หรั บ ปี สิ นสุ ดวัน ที 31
พ.ศ. 2559 มีดงั นี (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์ ธุรกิจติดตาม
ด้อยคุณภาพ
เร่ งรัดหนี
บาท
บาท
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนสุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนระยะยาวสุ ทธิ
ลูกหนีเงินในกูย้ มื จากการซือลูกหนีด้อยคุณภาพ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวม
หนีสิ น
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสิ นระยะยาว
รวม

7

ธั น วาคม

รายการที
ยังไม่ ได้
ปันส่ วน
บาท

รวม
บาท

51,041,242
5,180,187
56,221,429

4,616,550
4,616,550

13,159,916
502
2,363,089
14,281,300
8,076,778
1,757,805
5,989,907
45,629,297

13,159,916
4,617,052
2,363,089
14,281,300
51,041,242
8,076,778
6,937,992
5,989,907
106,467,276

-

-

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

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

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

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

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

46,133
42,699,093
42,745,226

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ งอยูท่ ีร้อยละ 0.20 - 0.50 ต่อปี
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.375 - 0.40 ต่อปี )
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ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
ลูกหนีการค้ า-บุคคลภายนอก
ลูกหนีการค้ า-กิจการทีเกียวข้ องกัน (หมายเหตุ 23)
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ลูกหนีการค้ าสุทธิ
ลูกหนีอืน

2,348,659
2,267,891
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

4,616,550
502

2,348,659
2,863,095
5,211,754
-

1,603,349
2,667,615
4,270,964
3,974,642

4,617,052

5,211,754

8,245,606

ลูกหนีการค้ า สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนีทีค้ างชําระได้ ดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 30 วัน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 365 วัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

1,856,839
2,759,711
4,616,550
-

1,856,839
2,759,711
4,616,550
-

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

ลูกหนีการค้ าสุทธิ

4,616,550

4,616,550

4,270,964

เกินกําหนดชําระมากกว่า 365 วัน
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ลูกหนีเงินในกู้ยมื จากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
ลูกหนีเงินในกู้ยืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ
หัก ค่าเผือสํารองหนีสูญรายได้ ดอกเบียค้ างรับ
ค่าเผือการด้ อยค่าลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ืมจากการซือ
ลูกหนีด้ อยคุณภาพ
ลูกหนีเงินในกู้ยืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ- สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

84,157,215
(28,077,633)

76,376,938
(28,077,663)

(5,046,387)

(5,046,387)

58,825,797
-

51,041,242

43,408,916

58,825,797

ในระหว่ า งปี บริ ษั ท บั น ทึ ก ค่ า เผื อสํ า รองหนี สู ญ รายได้ ดอกเบี ยค้ างรั บ จากลู ก หนี เงิ น ในกู้ ยื ม จากการซื อลู ก หนี
ด้ อยคุณภาพจากการซือลูกหนีจํานวน 28.08 ล้ านบาท

รายการเคลือนไหวของลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพสุทธิทีได้ จากการประมูลซือสําหรับปี สินสุดวันที 31
ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
ลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพต้ นปี
เพิมขึนจากการซือระหว่างปี
เพิมขึนจากการรับรู้รายได้ ดอกเบีย
ลดจากการรับชําระหนี
ลดจากการตัดจําหน่าย
ลูกหนีเงินในกู้ยืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพสินปี
หัก ค่าเผือสํารองหนีสูญรายได้ ดอกเบียค้ างรับ
ค่าเผือการด้ อยค่าลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ืมจากการซือ
ลูกหนีด้ อยคุณภาพ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

58,825,797 58,825,797
8,013,029
30,055,399 29,887,769
(12,222,485) (11,674,152)
(506,478)
(506,478)
84,165,262 76,532,936
(28,077,633) (28,077,633)

52,040,085
7,033,592
(247,880)
58,825,797
-

(5,046,387)

(5,046,387)

-

51,041,242

43,408,916

58,825,797

ส่วนทีจะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ส่วนทีถึงกําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี

16,339,543
34,701,699

14,636,228
28,772,688

19,442,667
39,383,130

ลูกหนีเงินในกู้ยืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพ

51,041,242

43,408,916

58,825,797

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
ราคาทุน ราคายุติธรรม
บาท
บาท
เงินลงทุนเผือขาย
ตราสารทุน
หัก การเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย

90,000
-

90,000
(17,000)

รวมตราสารทุน

90,000

73,000

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา
รวมเงินลงทุนทีถือไว้ จนครบกําหนด
ตราสารทุน

14,208,300

14,208,300

14,208,300

14,208,300

รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ

14,298,300

14,281,300

เงินลงทุนทีถือไว้ จนครบกําหนด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ราคาทุน มูลค่ ายุติธรรม
บาท
บาท

ราคาทุน
บาท

มูลค่ า
ยุติธรรม
บาท

เงินลงทุนเผือขาย
ตราสารทุน
หัก ค่าเผือการปรับมูลค่า

90,000
-

90,000
(17,000)

90,000
-

90,000
(36,500)

รวมเงินลงทุนเผือขาย

90,000

73,000

90,000

53,500

เงินลงทุนทีถือไว้ จนครบกําหนด
เงินฝากประจํา

14,208,300

14,208,300

14,208,300

14,208,300

รวมเงินลงทุนทีถือไว้ จนครบกําหนด

14,208,300

14,208,300

14,208,300

14,208,300

รวมเงินลงทุนระยะยาว

14,298,300

14,283,800

14,298,300

14,261,800

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริ ษัทวางหลักประกันการขอทุเลาการเสียภาษี อากรกับกรมสรรพากร เป็ น
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําจํานวน 14.21 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 1.75 ต่อปี และจะครบ
กําหนดในวันที 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
กลุม่ กิจการมีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย ณ วันทีในงบแสดงฐานะทางการเงิน ดังนี
บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ตามวิธีราคาทุน
ค่ าเผือ

ชือบริษัทย่ อย

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัทวี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัด ธุรกิจถือหุ้นในบริ ษัทอืน

ประเทศ
ทีจด
ทะเบียน

สัดส่ วน
การถือ
ยอดสุทธิ
หุ้น

ราคาทุน การด้ อยค่ า
บาท

บาท

ประเทศไทย 30,000,000
30,000,000

บาท ร้ อยละ

- 30,000,000
- 30,000,000

99.99

บริ ษัทย่อยของบริ ษัท วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัด
ตามวิธีราคาทุน
ค่ าเผือ
ประเทศ
ชือบริษัทย่ อย
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์
รี จินอล จํากัด

ประเภทธุรกิจ
บริ หารหนีด้ อยคุณภาพ

ทีจดทะเบียน

ราคาทุน การด้ อยค่ า
บาท

บาท

ประเทศไทย 28,601,282
28,601,282

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

สัดส่ วน
การถือ
ยอดสุทธิ
หุ้น
บาท ร้ อยละ

- 28,601,282
- 28,601,282
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษั ท ย่อ ยดัง กล่า วข้ า งต้ น ได้ ร วมอยู่ใ นการจัด ทํ า งบการเงิ น รวมของกลุ่ม กิ จ การ สัด ส่ว นของสิท ธิ ใ นการออกเสีย ง
ในบริ ษัทย่อยทีถือโดยบริ ษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนทีถือหุ้นสามัญ บริ ษัทใหญ่ไม่ได้ ถือหุ้นบุริมสิทธิของบริ ษัทย่อยที
รวมอยูใ่ นกลุม่ กิจการ
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัดไม่มีสาระสําคัญ
เมือวันที 11 มกราคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทได้ ลงทุนในบริ ษัท วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีจัดตังใหม่ จํานวน 30.00
ล้ าน บาท ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 99.99 ข องทุ น จ ดทะ เบี ยนชํ าระ แล้ ว โดย ถื อเ ป็ น การ ลง ทุ น ใ นบ ริ ษั ท ย่ อ ย
โดยได้ ทําการแจ้ งจดทะเบียนหุ้นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ ว เมือวันที 11 มกราคม พ.ศ. 2559
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อยสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีการเปลียนแปลงดังนี
งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
ราคาตามบัญชีต้นปี
เงินลงทุนเพิมขึนระหว่างงวด
ราคาตามบัญชีสนปี
ิ
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เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
เมือวันที 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริ ษัท วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัดซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ได้ เข้ าทําการลงทุนในบริ ษัท
บริ หารสินทรัพย์รีจินอล จํากัด ในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว โดยถือเป็ นการลงทุนในบริ ษัทย่อย
ท า ง อ้ อ ม ข อ ง บ ริ ษั ท โ ด ย ไ ด้ ทํ า ก า ร แ จ้ ง จ ด ท ะ เ บี ย น หุ้ น ดั ง ก ล่ า ว กั บ ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์ แ ล้ ว เ มื อ วั น ที
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยรายการดังกล่าวถือเป็ นการได้ มาซึงทรัพย์สนิ
บาท
สิงตอบแทนทีจ่าย ณ วันทีซือธุรกิจ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

28,601,282
28,601,282

รวม
มูลค่าทีรับรู้ ณ วันทีซือสําหรับสินทรัพย์ทีได้ มาและหนีสินทีรับมา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้ ก้ ยู ืมกรรมการ
เงินกู้ยืมกรรมการ
หนีสินอืน
รวม
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน : ใบอนุญาตบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ (หมายเหตุ 13)
รวม

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

287,889
25,090,300
(224,000)
(128,064)
25,026,125
(30)
3,575,187
28,601,282
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สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน

ใบอนุญาตบริษัท

งบการเงินรวม
โปรแกรม

บริหารสินทรัพย์
บาท

คอมพิวเตอร์
บาท

งานระหว่ างทํา
บาท

รวม
บาท

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม

-

-

-

-

ราคาตามบัญชีสทุ ธิ

-

-

-

-

สําหรับปี สินสุดวันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีต้นปี สทุ ธิ
การซือเพิมขึน
การได้ มาซึงบริ ษัทย่อย (หมายเหตุ 11)

3,575,187

1,814,133
-

1,605,000
-

3,419,133
3,575,187

ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

3,575,187

(56,368)
1,814,133

1,605,000

(56,368)
6,937,952

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสือมราคาสะสม

3,575,187
-

1,814,133
56,368

1,605,000
-

6,994,320
(56,368)

ราคาตามบัญชีสทุ ธิ

3,575,187

1,757,765

1,605,000

6,937,952

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรั พย์ ภาษี เงิ นได้ รอตัดบัญชี สําหรั บรายการขาดทุนทางภาษี ทียังไม่ได้ ใช้ ยกไปจะรั บรู้ ได้ ไม่เกิ นจํ านวนทีเป็ นไปได้
ค่ อ นข้ างแน่ ว่ า จะมี กํ า ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพี ย งพอที จะใช้ ประโยชน์ ท างภาษี นั น บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ รั บ รู้ สิ น ทรั พ ย์
ภาษี เงินได้ จํานวน 938.56 ล้ านบาท (พ.ศ. 2558 : 937.14 ล้ านบาท) บริ ษัทมีรายการขาดทุนทางภาษี ทียังไม่ได้ ใช้
ยกไปเพือหักกลบกับกําไรทางภาษี ในอนาคตเป็ นจํานวนเงิน 4,692.78 ล้ านบาท ซึงจะสินสุดระยะเวลาการหักกลบกัน
ระหว่ า งใน (พ.ศ. 2558 : 4,542.44 ล้ า นบาท) โดยที ขาดทุน ทางภาษี ดัง กล่า วอาจสามารถนํ า ไปลดยอดกับ กํ า ไร
ทางภาษี ในอนาคตตามปี ทีหมดประโยชน์ทางภาษี ดังนี

ปี ทีหมดประโยชน์ ทางภาษี

งบการเงินรวม
ล้ านบาท

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ล้ านบาท

965.01
113.50
94.50
3,512.70
10.95
4,696.66

965.01
113.50
94.50
3,512.70
7.07
4,692.78

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

15

เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
เจ้ าหนีการค้ า
เจ้ าหนีกิจการทีเกียวข้ องกัน
เจ้ าหนีอืน
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
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113,333
3,019,645
2,594,800
5,727,778

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
113,333
83,824
2,293,016
1,944,800
4,434,973

3,773,997
3,773,997
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

656,733

656,733

104,662

656,733

656,733

104,662

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

568,589

568,589

12,567,931

568,589

568,589

12,567,931

รายการเคลือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ ระหว่างปี มีดงั นี
งบการเงินรวม

ณ วันที 1 มกราคม
ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบีย
จ่ายผลประโยชน์
ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

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

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

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

จํานวนทีรับรู้ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เป็ นดังนี
งบการเงินรวม

ต้ นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้ นทุนดอกเบีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

546,136
22,453

546,136
22,453

12,567,931
-

568,589

568,589

12,567,931

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีใช้เป็ นดังนี
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อัตราตารางมรณะ

ร้อยละ 3.54
ร้อยละ 3.54
ร้อยละ 6.00
ร้อยละ 6.00
ร้อยละ 100 ของอัตราตาราง ร้อยละ 100 ของอัตราตาราง
มรณะไทย ปี 2551
มรณะไทย ปี 2551

อัตราการทุพพลภาพ

ร้อยละ 100 ของอัตราตาราง ร้อยละ 100 ของอัตราตาราง
มรณะไทย ปี 2551
มรณะไทย ปี 2551

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย

การเปลียนแปลงในข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของ
เงินเดือน

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ทกํี าหนดไว้
การเพิมขึนของข้ อสมมติ
การลดลงของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

ร้ อยละ 0.50 ร้ อยละ 0.50 ลดลง ร้ อยละ 6.52 ลดลง ร้ อยละ 6.95 เพิมขึนร้ อยละ7.10 เพิมขึนร้ อยละ7.60
ร้ อยละ 0.50 ร้ อยละ 0.50 เพิมขึน ร้ อยละ 7.38 เพิมขึน ร้ อยละ 7.38 ลดลง ร้ อยละ 6.83 ลดลง ร้ อยละ 6.83

การวิเคราะห์ ความอ่อนไหวข้ างต้ นนีอ้ างอิงจากการเปลียนแปลงข้ อสมมติ ขณะทีให้ ข้ อสมมติอื นคงที ในทางปฏิบัติ
สถานการณ์ดงั กล่าวยากทีจะเกิดขึน และการเปลียนแปลงในข้ อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ ทีมีต่อการเปลียนแปลงในข้ อสมมติหลักได้ ใช้ วิธีเดียวกับ (มูลค่า
ปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ คํานวณด้ วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected
Unit Credit Method)) ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน)ในการคํานวณหนีสินบําเหน็จทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้ อสมมติทีใช้ ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้ เปลียนแปลงจากปี ก่อน
ระยะเวลาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คือ 22.44 ปี
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมือเกษี ยณอายุทีไม่มกี ารคิดลด :
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
น้ อยกว่ า 1 ปี
บาท

ระหว่ าง 1-2
ปี ระหว่ าง 2-5 ปี เกินกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมือเกษี ยณอายุ
17

-

-

-

9,010,296 9,010,296

ประมาณการหนีสินระยะยาว
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทได้ ประมาณการหนีสินทีเกิดจากการถูกประเมินภาษี ธุรกิจเฉพาะตามทีกล่าวไว้ ใน
หมายเหตุ 24 จํานวน 9.94 ล้ านบาท ( วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : จํานวน 9.94 ล้ านบาท )

18

ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การลดทุน
เพิมทุนครังที 1
เพิมทุนครังที 2
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จํานวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

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

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

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

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

การชดเชยผลขาดทุนสะสม
เมื อวัน ที 22 มกราคม พ.ศ. 2558 ศาลล้ ม ละลายกลางมี ม ติ ใ ห้ ล ดทุน จดทะเบี ย นและทุน ชํ า ระแล้ ว เพื อชดเชย
ผลขาดทุนสะสม โดยการลดมูลค่าหุ้นทีตราไว้ จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ้นละ 0.28 บาท เป็ นผลให้ บริ ษัทมีทนุ
จดทะเบี ย น 14.00 ล้ า นบาท และมี ห้ ุน สามัญ 50,009,637 หุ้ น ซึ งมี มูล ค่ า ที ตราไว้ ห้ ุ นละ 0.28 บาท บริ ษั ท ได้
จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมือวันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
นอกจากนี บริ ษัทโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 49.25 ล้ านบาท เพือชดเชยผลขาดทุนสะสมทังสิน 1,010.34 ล้ านบาท
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น (ต่อ)
การเพิมทุน
จากคําสังศาลล้ มละลายกลางดังกล่าว บริ ษัทได้ ดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนจาก 14.00 ล้ านบาท เป็ น 134.12 ล้ านบาท โดย
การออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 429,000,000 หุ้น มีมลู ค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท
เมือวันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริ ษัทได้ รับชําระค่าหุ้นเพิมทุนจากผู้ถือหุ้นเป็ นเงินทังหมด 120.12 ล้ านบาท ทังนี บริ ษัทได้
ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นเพิ มทุน กับ กระทรวงพาณิ ช ย์ เมื อวัน ที 25 มี น าคม พ.ศ. 2558 เป็ น ผลให้ บ ริ ษั ท มี ทุน
ทีออกและชําระแล้ ว 134.12 ล้ านบาท และมีห้ นุ สามัญทังสิน 479,009,637 หุ้น ซึงมีมลู ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท
เมือวันที 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริ ษัทได้ รับชําระค่าหุ้นเพิมทุนจากผู้ถือหุ้นเป็ นเงินทังหมด 40.16 ล้ านบาท ทังนี บริ ษัท
ได้ ดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เมือวันที 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็ นผลให้ บริ ษัทมีทนุ ทีออกและ
ชําระแล้ ว 174.29 ล้ านบาท และมีห้ นุ สามัญทังสิน 622,452,273 หุ้น ซึงมีมลู ค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท

19

สํารองตามกฎหมาย
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริ ษัทโอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 49.25 ล้ านบาท เพือชดเชยผลขาดทุนสะสม

21

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่ า ใช้ จ่ า ยตามลัก ษณะสํ า หรั บ ปี สิ นสุด วัน ที 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ดัง ต่ อ ไปนี ได้ จั ด ประเภท
ตามลักษณะ ซึงรวมไว้ ในกําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้ จ่ายอืนและต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
ค่าใช้ จา่ ยทีเกียวกับพนักงาน
วัตถุดิบใช้ ไป
ค่าพลังงาน
ค่าเสือมราคา (หมายเหตุ 12)
ค่าสอบบัญชีและค่าทีปรึกษา
ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย
ค่าเช่า
ค่าใช้ จา่ ยอืน
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32,466,340
229,088
534,380
286,882
5,527,430
3,467,651
5,221,877
47,733,648

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
31,213,284
214,215
411,006
24,287
4,632,512
2,793,430
4,060,903
43,349,637

25,220,447
12,616,310
8,691,583
8,215,060
15,061,137
1,642,000
1,545,250
4,871,773
77,863,560

21

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นทีแสดงไว้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพืนฐาน ซึงคํานวณโดยการหารกําไร
สุ ท ธิ สํ า หรั บ ปี ด้ วยจํ า นวนหุ้ นถั ว เฉลี ยถ่ ว งนํ าหนั ก ของหุ้ นสามั ญ ที ออกจํ า หน่ า ยและถื อ โดยบุ ค คลภายนอก
ในระหว่างปี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
กําไรสําหรับปี ทีเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท (บาท)
จํานวนหุ้นสามัญคงเหลือ (หุ้น)
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาทต่อหุ้น)

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
(22,344,714)
622,452,273
(0.036)

2,558,829,798
406,214,804
6.30

บริ ษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
22

ภาษีเงินได้
ภาษี เ งิ น ได้ สํ า หรั บ กํ า ไร(ขาดทุ น )ก่ อ นหัก ภาษี ข องกลุ่ม กิ จ การมี ย อดจํ า นวนเงิ น ที แตกต่ า งจากการคํ า นวณกํ า ไร
ทางบัญชีคณ
ู กับอัตราภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
ภาษี คาํ นวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20
(พ.ศ. 2558 : ร้ อยละ 20)
ผลกระทบ :
รายได้ ทีไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้ จา่ ยทีไม่สามารถหักภาษี
ขาดทุนทางภาษี ทีไม่ได้ บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

(26,635,679)

(22,344,714)

2,558,829,799

(5,327,136)

(4,468,943)

511,765,960

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

(3,642,723) (1,214,326,253)
6,742,295
21,002

2,146,261
-

1,369,371
-

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

702,539,291
-
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
กิจการและบุคคลทีมีความสัมพันธ์กบั กลุม่ กิจการ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยผ่านกิจการอืนแห่งหนึงหรื อมากกว่าหนึง
แห่ง โดยทีบุคคลหรื อกิจการนันมีอํานาจควบคุมกลุ่มกิจการหรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มกิจการหรื ออยู่ภายใต้ การควบคุม
เดียวกันกับกลุม่ กิจการรวมถึงบริ ษัททีดําเนินธุรกิจการลงทุน บริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที
เกียวข้ องกับกลุ่มกิจการบริ ษัทร่ วมและบุคคลทีเป็ นเจ้ าของส่วนได้ เสียในสิทธิ ออกเสียงของบริ ษัทซึงมีอิทธิ พลอย่างเป็ น
สาระสําคัญเหนือกิจการ ผู้บริ หารสําคัญรวมทังกรรมการและพนักงานของกลุ่มกิ จการตลอดจนสมาชิ กในครอบครัวที
ใกล้ ชิดกับบุคคลเหล่านัน กิจการทีเกียวข้ องกับบุคคลเหล่านันถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกับกลุม่ กิจการ
ในการพิ จ ารณาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุค คลหรื อ กิ จ การที เกี ยวข้ อ งกัน ซึงอาจมี ขึนได้ ต้ อ งคํ า นึง ถึ ง รายละเอี ย ดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
รายการต่อไปนีเป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
23.1 รายได้ จากการขายบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

รายได้ จากการบริ การติดตามหนีสินจาก:
บริ ษัท พีบีแอล แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท ไว โฮลดิง (888) จํากัด
บริ ษัท พับบลิค ลอว์ จํากัด

1,965,233

1,965,233

531,434
2,399,165
298,416

รวม

1,965,233

1,965,233

3,229,015
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่อ)
23.2 การซือสินค้ าและรับบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
ซือเงินลงทุนในลูกหนีด้ อยคุณภาพจาก:
บริ ษัท พีบีแอล แมเนจเม้ นท์ จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

-

-

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

2,100,000

2,100,000

700,000

2,100,000

2,100,000

700,000

บริ ษัท ไว โฮลดิง (888) จํากัด
รวม
รับบริ การจาก:
บริ ษัท พีเอ แมนเนจเม้ นท์ แอนด์
คอนซัลแทนต์ จํากัด
รวม

23.3 ยอดค้ างชําระทีเกิดจากการซือและขายสินค้ าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

ลูกหนีบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน :
บริ ษัท วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษัท บริ หารสินทรัพย์รีจินอล จํากัด
บริ ษัท พีบีแอล แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท พับบลิค ลอว์ จํากัด

2,267,891

172,587
422,617
2,267,891

2,484,244
183,371

รวม

2,267,891

2,863,095

2,667,615

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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รายการกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน (ต่อ)
23.4 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
ผู้บริ หารสําคัญของกลุ่มกิ จการรวมถึ งกรรมการ (ไม่ว่าจะทํ าหน้ าทีในระดับบริ หารหรื อไม่) คณะผู้บริ หารระดับสูง
เลขานุการบริ ษัท ค่าตอบแทนทีจ่ายหรื อค้ างจ่ายสําหรับผู้บริ หารสําคัญมีดงั นี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

8,600,000
496,133

8,600,000
496,133

920,000
45,578

รวม

9,096,133

9,096,133

965,578

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

หนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษัทได้ ดําเนินการตามแผนฟื นฟูกิจการครบถ้ วนแล้ ว ดังนี
1. การโอนทีดินและอาคาร ซึงมีมลู ค่ารวม 154.31 ล้ านบาท เพือชําระเงินกู้จํานวน 123.23 ล้ านบาท จากเจ้ าหนีสถาบัน
การเงินทีมีประกัน (เจ้ าหนีกลุม่ ที 1) บริ ษัทบันทึกผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ดงั กล่าวเพือชําระหนีตามแผนฟื นฟู
กิจการจํานวน 31.08 ล้ านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
นอกจากนี บริ ษัทได้ ทําการโอนระบบสาธารณูปโภคและระบบดับเพลิงเพิมเติมภายใต้ บนั ทึกข้ อตกลงส่งมอบทรัพย์สิน
และออกจากทรัพย์ ลงวันที 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ให้ กบั เจ้ าหนีสถาบันการเงินทีมีประกัน (เจ้ าหนีกลุม่ ที 1) บริ ษัท
บันทึกผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ดงั กล่าวเพือชําระหนีตามแผนฟื นฟูกิจการจํานวน 14.91 ล้ านบาท ในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
2. การชําระหนีเงิ นต้ นและดอกเบียค้ างจ่ายให้ กับเจ้ าหนีสถาบันการเงินทีมีประกัน (เจ้ าหนีกลุ่มที 1) เจ้ าหนีสถาบัน
การเงินทีไม่มีประกัน เนืองจากทรัพย์หลักประกันเดิมเสียหายจากเหตุนาท่
ํ วม (เจ้ าหนีกลุม่ ที 2) เจ้ าหนีสถาบันการเงิน
ทีไม่มีหลักประกัน (เจ้ าหนีกลุ่มที 3) และเจ้ าหนีการค้ า (เจ้ าหนีกลุม่ ที 4) ตามแผนฟื นฟูกิจการ รวมจํานวน 131.73
ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นการจ่ายคืนให้ แก่กิจการทีไม่เกียวข้ องกัน จํานวน 125.23 ล้ านบาทและกิจการทีเกียวข้ องกัน
จํานวน 6.50 ล้ านบาท
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หนีสินตามแผนฟื นฟูกิจการ (ต่อ)
1. ตัดจําหน่ายเงินต้ นคงค้ างและดอกเบียค้ างจ่ายส่วนทีเหลือซึงได้ รับการยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ บริ ษัทรับรู้ กําไรจาก
การชําระหนีเงินกู้ในคราวเดียวตามแผนฟื นฟูกิจการ ดอกเบียค้ างจ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการ และค่าเช่าค้ าง
จ่ายทีได้ รับยกเว้ นตามแผนฟื นฟูกิจการจํานวน 2,163.80 ล้ านบาท 485.66 ล้ านบาท และ 9.25 ล้ านบาท ตามลําดับ ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
2. เมือวันที 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผู้บริ หารแผนฟื นฟูกิจการดําเนินการร้ องขอต่อศาลล้ มละลายกลางให้ มีคําสังยกเลิก
แผนฟื นฟูกิจการ โดยศาลมีคําสังให้ ยกเลิกการฟื นฟูกิจการของบริ ษัทเมือวันที 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558

25

ภาระผูกพันและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน
25.1 ภาระผูกพันทีเป็ นข้ อผูกมัดตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณีทีกลุม่ กิจการเป็ นผู้เช่า
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้ าปี
รวม

2,047,700
960,000
3,007,700

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
686,700
686,700

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

25.2 ในปี พ.ศ. 2553 บริ ษัทได้ รับหนังสือแจ้ งการประเมินภาษี ธุรกิจเฉพาะเพิมเติมจากกรมสรรพากรจํานวนรวม 5.62
ล้ านบาท ซึงฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทไม่เห็นด้ วยกับการประเมินดังกล่าวและได้ ดําเนินการอุทธรณ์คดั ค้ านการประเมิน
ดั ง ก ล่ า ว ใ น ปี พ . ศ . 2555 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า อุ ท ธ ร ณ์ มี ม ติ ย ก อุ ท ธ ร ณ์ ต่ อ ม า วั น ที
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริ ษัทยืนฟ้องกรมสรรพากรต่อศาลภาษี อากรกลางให้ เพิกถอนการประเมินภาษี ธุรกิจ
เฉพาะดังกล่าวข้ างต้ น ในปี พ.ศ. 2556 ศาลได้ ตดั สินให้ บริ ษัทแพ้ คดี บริ ษัทได้ ยืนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล
25.3 ในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มกิ จ การได้ รับหนังสือแจ้ ง การประเมินภาษี ธุรกิ จเฉพาะเพิมเติมจากกรมสรรพากรจํ านวน
8.58 ล้ า นบาท ซึ งบริ ษั ท ได้ ยื นคํ า ร้ องขอทุ เ ลาการเสี ย ภาษี อ ากร และบริ ษั ท ยื นฟ้ อ งกรมสรรพากรต่ อ ศาล
ภาษี อากรกลางให้ เพิกถอนการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวข้ างต้ น ในปี พ.ศ. 2557 ศาลภาษี อากรกลางตัดสิน
ให้ กรมสรรพากรเพิกถอนการประเมินภาษี ธุรกิจเฉพาะดังกล่าว กรมสรรพากรได้ ยืนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล
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