บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่ างกาล
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ส อบทานข้อมูล ทางการเงิ น รวมระหว่างกาลของบริ ษ ัท เวนเจอร์ อิ น คอร์ ป อเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย และ
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 งบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เฉพาะกิ จการสําหรั บงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวัน เดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสําหรั บงวดหกเดือ นสิ้ นสุ ด
วัน เดียวกัน และหมายเหตุป ระกอบข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตของกิ จ การ” การสอบทานข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีก ารสอบถามบุ ค ลากรซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบด้านการเงิน และบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าํ ให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัยสําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจจะพบได้
จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้

ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุ ให้เชื่ อ ว่าข้อ มูล ทางการเงินรวมและข้อ มูล ทางการเงิน เฉพาะกิ จการระหว่างกาลดังกล่ าวไม่ได้จดั ทําขึ้ น
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ นเกีย่ วกับความไม่ แน่ นอนทีม่ สี าระสําคัญทีเ่ กีย่ วข้ องกับการดําเนินงานต่ อเนื่อง
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 2 ซึ่ งอธิ บายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของกลุ่มกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 โดยระบุว่ากลุ่มกิจการมีกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานติดลบและมีผลขาดทุนต่อเนื่ อง ปั จจัยดังกล่าวตลอดจนเรื่ องอื่น
ที่กล่าวถึงในหมายเหตุขอ้ 2 แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มกิจการ ทั้งนี้ขา้ พเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขในเรื่ องนี้
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
กรุ งเทพมหานคร
9 สิ งหาคม พ.ศ. 2560

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

7
9

2,640,525
10,532,404

13,159,916
4,617,052

1,585,456
7,555,175

8,047,627
5,211,754

10
11

8,625,015
2,257,736

16,339,543
14,208,300
2,363,089

7,517,997
2,010,475

14,636,228
14,208,300
2,351,571

24,055,680

50,687,900

18,669,103

44,455,480

37,817,677
14,208,300
82,500
8,024,115
8,249,174
3,106,232

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

33,478,803
14,208,300
82,500
30,000,000
462,750
31,602
2,284,062

28,772,688
73,000
30,000,000
206,280
5,939,907

รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

71,487,998

55,779,376

80,548,017

64,991,875

รวมสินทรัพย์

95,543,678

106,467,276

99,217,120

109,447,355

ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินลงทุนระยะยาวที่ถึงกาหนดภายในหนึ่ งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

10
8
11
12
13
14

กรรมการ _____________________________________ กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

3

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560

หมำยเหตุ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

15

11,922,268
897,662

5,727,778
650,373

6,894,133
153,564

4,434,973
632,362

12,819,930

6,378,151

7,047,697

5,067,335

60,508
9,936,256

656,733
9,936,256

39,794
9,936,256

656,733
9,936,256

9,996,764

10,592,989

9,976,050

10,592,989

22,816,694

16,971,140

17,023,747

15,660,324

187,698,636

187,698,636

187,698,636

187,698,636

174,286,636
(101,552,492)
(7,500)

174,286,636
(84,773,565)
(17,000)

174,286,636
(92,085,763)
(7,500)

174,286,636
(80,482,605)
(17,000)

รวมส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

72,726,644
340

89,496,071
65

82,193,373
-

93,787,031
-

รวมส่ วนของเจ้ ำของ

72,726,984

89,496,136

82,193,373

93,787,031

รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ

95,543,678

106,467,276

99,217,120

109,447,355

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินระยะยาว
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

16

ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 670,352,273 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.28 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 622,452,273 หุ้น
มูลค่าหุ ้นละ 0.28 บาท
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

4

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บำท
บำท

รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้
รายได้จากการบริ การติดตามหนี้สิน

867,773
7,092,007

13,160,671
7,816,792

876,053
3,623,663

13,160,671
7,816,792

รวมรำยได้

7,959,780

20,977,463

4,499,716

20,977,463

ต้นทุนการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้
ต้นทุนการบริ การติดตามหนี้สิน

(947,903)
(4,812,086)

(1,696,115)
(3,204,664)

(512,539)
(2,618,542)

(1,696,115)
(3,204,664)

รวมต้ นทุน

(5,759,989)

(4,900,779)

(3,131,081)

(4,900,779)

กำไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2,199,791
12,281
(14,888,272)

16,076,684
104,886
(33,373,813)

1,368,635
8,078
(10,265,245)

16,076,684
72,809
(32,927,421)

ขำดทุนก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(12,676,200)
(62,424)

(17,192,243)
-

(8,888,532)
-

(16,777,928)
-

ขำดทุนสำหรับงวด

(12,738,624)

(17,192,243)

(8,888,532)

(16,777,928)

กำไรเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรทีจ่ ะไม่ จดั ประเภทรำยกำรใหม่ เข้ ำไปไว้ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รำยกำรทีจ่ ะจัดประเภทรำยกำรใหม่ เข้ ำไปไว้ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

6,500

7,000

6,500

7,000

921,306
927,806
(11,810,818)

7,000
(17,185,243)

921,306
927,806
(7,960,726)

7,000
(16,770,928)

กำรแบ่ งปันขำดทุน
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(12,738,617)
(7)

(17,220,534)
28,291

(8,888,532)
-

(16,777,928)
-

(12,738,624)

(17,192,243)

(8,888,532)

(16,777,928)

(11,810,811)
(7)

(17,213,534)
28,291

(7,960,726)
-

(16,770,928)
-

(11,810,818)

(17,185,243)

(7,960,726)

(16,770,928)

(0.02)

(0.02)

(0.01)

(0.02)

กำรแบ่ งปันขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ขำดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
5

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้
รายได้จากการบริ การติดตามหนี้สิน

1,020,657
11,376,118

26,733,852
13,958,587

916,780
7,115,596

26,733,852
13,958,587

รวมรำยได้

12,396,775

40,692,439

8,032,376

40,692,439

ต้นทุนการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้
ต้นทุนการบริ การติดตามหนี้สิน

(1,235,176)
(7,390,933)

(2,587,393)
(7,035,450)

(610,384)
(4,740,238)

(2,587,393)
(7,035,450)

รวมต้ นทุน

(8,626,109)

(9,622,843)

(5,350,622)

(9,622,843)

กำไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

3,770,666
20,011
(21,376,497)

31,069,596
153,117
(42,396,551)

2,681,754
12,419
(15,218,637)

31,069,596
73,987
(41,478,163)

ขำดทุนก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(17,585,820)
(114,415)

(11,173,838)
-

(12,524,464)
-

(10,334,580)
-

ขำดทุนสำหรับงวด

(17,700,235)

(11,173,838)

(12,524,464)

(10,334,580)

กำไรเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรทีจ่ ะไม่ จดั ประเภทรำยกำรใหม่ เข้ ำไปไว้ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รำยกำรทีจ่ ะจัดประเภทรำยกำรใหม่ เข้ ำไปไว้ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

9,500

12,000

9,500

12,000

921,306
930,806
(16,769,429)

12,000
(11,161,838)

921,306
930,806
(11,593,658)

12,000
(10,322,580)

กำรแบ่ งปันขำดทุน
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(17,700,233)
(2)

(11,173,838)
-

(12,524,464)
-

(10,334,580)
-

(17,700,235)

(11,173,838)

(12,524,464)

(10,334,580)

(16,769,427)
(2)

(11,161,838)
-

(11,593,658)
-

(10,322,580)
-

(16,769,429)

(11,161,838)

(11,593,658)

(10,322,580)

(0.03)

(0.01)

(0.02)

(0.01)

กำรแบ่ งปันขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

ขำดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

6

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ส่ วนของเจ้ ำของของบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้ ำของ
กำรเปลีย่ นแปลงใน
ทุนทีอ่ อก

มูลค่ ำยุตธิ รรมของ

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้เสียทีไ่ ม่ มี

รวมส่ วนของ

และชำระแล้ ว
บำท

ขำดทุนสะสม
บำท

เงินลงทุนเผื่อขำย
บำท

เจ้ ำของบริษทั ใหญ่
บำท

อำนำจควบคุม
บำท

เจ้ ำของ
บำท

174,286,636

(58,137,891)

(36,500)

116,112,245

-

116,112,245

-

-

-

-

70

70

-

(11,173,838)

12,000

(11,161,838)

-

(11,161,838)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559

174,286,636

(69,311,729)

(24,500)

104,950,407

70

104,950,477

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560

174,286,636

(84,773,565)

(17,000)

89,496,071

65

89,496,136

-

-

-

-

277

277

-

(16,778,927)

9,500

(16,769,427)

(2)

(16,769,429)

174,286,636

(101,552,492)

(7,500)

72,726,644

340

72,726,984

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ ำของสำหรับงวด
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจาก
การซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ ำของสำหรับงวด
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจาก
การซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 19)
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
7

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
องค์ประกอบอื่น
ของส่ วนของเจ้ ำของ
กำรเปลีย่ นแปลงใน
ทุนที่ออก

มูลค่ำยุตธิ รรมของ

และชำระแล้ ว
บำท

ขำดทุนสะสม
บำท

เงินลงทุนเผื่อขำย
บำท

รวมส่ วนของเจ้ ำของ
บำท

174,286,636

(58,137,891)

(36,500)

116,112,245

-

(10,334,580)

12,000

(10,322,580)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2559

174,286,636

(68,472,471)

(24,500)

105,789,665

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560

174,286,636

(80,482,605)

(17,000)

93,787,031

-

(11,603,158)

9,500

(11,593,658)

174,286,636

(92,085,763)

(7,500)

82,193,373

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559
กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ ำของสำหรั บงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ ำของสำหรั บงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
8

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

(17,585,820)

(11,173,838)

(12,524,464)

(10,334,580)

10

(1,020,657)

(26,733,852)

(916,780)

(26,733,852)

ค่าเสื่ อมราคา
13
ค่าตัดจาหน่ าย
14
บันทึก(กลับรายการ)ค่าเผือ่ สารองหนี้สูญรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
จากลูกหนี้เงินในกูย้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้

678,602
93,083

9,247
-

30,838
258

9,247
-

(2,040,749)

25,774,892

(2,040,749)

25,774,892

5,638,220
325,081

337,525

3,859,035
304,367

337,525

(13,912,240)

(11,786,026)

(11,287,495)

(10,946,768)

(1,248,390)
2,021,736
502,609

2,566,317
9,431,142
-

(2,343,421)
1,510,610
341,096

2,572,315
9,431,142
-

3,605,845
5,531,960
(894,381)

(4,856,125)
(349,053)
493,185

3,655,845
2,427,300
(478,798)

(4,856,125)
1,590,070
255,856

(4,392,861)

(4,500,560)

(6,174,863)

(1,953,510)

หมำยเหตุ

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนสาหรับงวดเป็ น
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้

ด้อยคุณภาพ
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำน

10

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
9

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

พ.ศ. 2560
บำท

พ.ศ. 2559
บำท

-

(7,613,029)

-

-

(4,052,207)
(615,173)

(28,313,393)
(1,389,862)

(287,308)

(30,000,000)
(95,990)

เงินสดจ่ายจากการซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(1,459,150)

-

-

-

เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(6,126,530)

(37,316,284)

(287,308)

(30,095,990)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการรับชาระเงินให้กยู้ มื

-

25,090,300

-

-

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

-

25,090,300

-

-

(10,519,391)

(16,726,544)

(6,462,171)

(32,049,500)

13,159,916

42,745,226

8,047,627

42,745,226

2,640,525

26,018,682

1,585,456

10,695,726

9,500
216,618

12,000
-

9,500
-

12,000
-

36,860

-

31,860

-

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื้อลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ
เงินสดจากการจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ
จากเงินสดที่ได้มา
เงินสดจ่ายจากการซื้ออุปกรณ์

19

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยงวด

7

ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
รำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ เงินสด
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
การซื้ ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชาระเงิน
การซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยยังมิได้ชาระเงิน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
10

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษั ท เวนเจอร์ อิ น คอร์ ป อเรชั่ น จํา กั ด (มหาชน) “บริ ษั ท ” เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ จัด ตั้ งขึ้ นในประเทศไทยและจดทะเบี ย น
กับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2539 และที่ ต้ ังสํ านั ก งานใหญ่ ข องบริ ษ ัท คื อ เลขที่ 544 ซอย รั ช ดาภิ เษก 26
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ศาลมีคาํ สั่งให้บริ ษทั ฟื้ นฟูกิจการ และแต่งตั้งบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ทําและบริ หารแผน ปั จจุบนั บริ ษทั
อยู่ในกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนแก้ไขการดําเนิ นงานไม่ได้ตามข้อกําหนด (Non-performing Group) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ศาลมีคาํ สั่งให้ยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั
บริ ษทั ได้ทาํ การเปลี่ยนแปลงธุรกิจเดิมจากการดําเนิ นธุรกิจประกอบและรับจ้างทดสอบวงจรอีเลคโทรนิ คส์ เพื่อส่ งออกขายต่างประเทศ
เป็ นการประกอบธุ รกิ จการลงทุ น ในธุ รกิ จบริ หารหนี้ ด้อ ยคุ ณ ภาพและบริ ก ารติ ดตามหนี้ สิ น ตามมติ ท่ี ป ระชุ มวิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรวมเรี ยกว่ากลุ่มกิจการ
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่
9 สิ งหาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลที่นาํ เสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

ฐานะทางการเงินและความไม่ แน่ นอนที่มีสาระสํ าคัญที่เกีย่ วข้ องกับการดําเนินงานต่ อเนื่อง
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2560 กลุ่ ม กิ จ การมี ข าดทุ น สุ ท ธิ จ ํานวน 12.74 ล้านบาท ขาดทุ น สะสมจํา นวน 101.55 ล้านบาท
และกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานติดลบจํานวน 4.39 ล้านบาท นอกจากนี้ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของกลุ่มกิจการ
มี ย อดคงเหลื อ เพี ย ง 2.64 ล้านบาท ในขณะที่ เจ้า หนี้ การค้าและเจ้า หนี้ อื่ น มี ย อดคงเหลื อ 12.82 ล้านบาท อี ก ทั้ง กลุ่ ม กิ จ การ
มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่ อง ขณะนี้ผูบ้ ริ หารอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนบริ ษทั เพื่อเพิม่ สภาพคล่องให้กบั
กลุ่ ม กิ จการ ผูบ้ ริ ห ารได้จัดทํา ประมาณการกระแสเงิ น สดรั บ จากการดําเนิ น งานและการเพิ่ ม ทุ น ในอนาคตที่ แ สดงให้เห็ น ว่า
กลุ่มกิจการจะสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นข้อมูลทางการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามสมมติฐานว่ากลุ่มกิจการจะดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
3

นโยบายการบัญชี
3.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ข้อ มู ล ทางการเงิ นหลัก (คื อ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
และงบกระแสเงินสด)ได้นาํ เสนอในรู ปแบบที่สอดคล้องกับรู ปแบบของงบการเงินประจําปี ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย
ฉบับ ที่ 1 เรื่ อ ง การนําเสนองบการเงิ น ส่ วนหมายเหตุ ป ระกอบข้อ มูล ทางการเงิ น จัด ทําเป็ นแบบย่อ บริ ษ ัท ได้เปิ ดเผย
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเพิม่ เติมตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูล
ทางการเงิ น ระหว่างกาลภาษาไทยที่ จัด ทําตามกฎหมาย ในกรณี ที่ มี เนื้ อ ความขัดแย้งกัน หรื อ มี ก ารตี ความแตกต่ างกัน
ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทํา
งบการเงินสําหรับงวดปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
รายจ่ายที่เกิ ดขึ้นเป็ นครั้งคราวในระหว่างงวดปี บัญชี จะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ
การแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ายไว้โดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่าจะได้

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ มาตรฐานการบัญ ชี ที่มีการปรั บ ปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ มี
การปรับปรุ ง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
3.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรั บปรุ งอย่างมีสาระสําคัญ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 12 ฉบับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิ จการประเมิน ว่าไม่มีผลกระทบ
อย่างมีสาระสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของกลุ่มกิจการ
3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุ งที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 47 ฉบับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกลุ่มกิจการประเมินว่าไม่มี
ผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของกลุ่มกิจการ
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4

การประมาณการ
ในการจัดทําข้อ มูล ทางการเงิน ระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารต้อ งใช้ดุลยพินิ จ การประมาณการและข้อ สมมติ ที่ มีผลกระทบต่ อ การนํา
นโยบายการบัญชี มาใช้ และจํานวนเงิน ของสิ น ทรั พย์และหนี้ สิ น รายได้และค่ าใช้จ่าย ผลที่ เกิ ดขึ้น จริ งอาจจะแตกต่างจากการ
ประมาณการ
ในการจัดทําข้อ มูล ทางการเงิ น ระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุล ยพิ นิ จที่ มี นัยสําคัญ ในการนํานโยบายการบัญ ชี ของกลุ่ ม กิ จการ
และแหล่งที่มาของข้อมูลที่สําคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการที่มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

5

มูลค่ ายุติธรรม
5.1

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
การวิเคราะห์เครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับ
ข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
•
•
•

ข้อ มู ล ระดับ ที่ 1 : ใช้ราคาเสนอซื้ อ ขาย (ไม่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง) ในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งสํ าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น
อย่างเดียวกัน
ข้อ มูล ระดับ ที่ 2 : ใช้ข้อมูล อื่น นอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อ ขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับ ที่ 1 ที่ ส ามารถสั งเกตได้โดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ข้อ มู ล ระดับ ที่ 3 : ใช้ข้อ มูล ที่ ไม่ ส ามารถสั งเกตได้จากตลาด เช่ น ข้อ มู ล เกี่ ยวกับ กระแสเงิ น สดในอนาคตที่ กิ จการ
ประมาณการ

ตารางต่อไปนี้แสดงสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ข้ อมูลทางการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนระยะยาว - เงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวม

82,500
82,500

-

-

82,500
82,500

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทางการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนระยะยาว - เงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวม

ระดับที่ 1
บาท

ระดับที่ 2
บาท

ระดับที่ 3
บาท

รวม
บาท

73,000
73,000

-

-

73,000
73,000

ไม่มีการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
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6

ข้ อมูลตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินรวมของกลุ่มกิจการจําแนกตามส่ วนงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
มีดงั นี้
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์ ด้อย
คุณภาพ
บาท

ธุรกิจติดตาม
รายการที่
เร่ งรัดหนี้ ยังไม่ ได้ปันส่ วน
บาท
บาท

รวม
บาท

รายได้
ต้นทุน
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้ น

867,773
(947,903)
(80,130)

7,092,007
(4,812,086)
2,279,921

-

7,959,780
(5,759,989)
2,199,791

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(5,455,562)
(5,535,692)

(9,432,710)
(7,152,789)

12,281
12,281

12,281
(14,888,272)
(12,676,200)

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์ ด้อย ธุรกิจติดตาม
รายการที่
คุณภาพ
เร่ งรัดหนี้ ยังไม่ ได้ปันส่ วน
บาท
บาท
บาท
รายได้
ต้นทุน
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

รวม
บาท

13,160,671
(1,696,115)
11,464,556

7,816,792
(3,204,664)
4,612,128

-

20,977,463
(4,900,779)
16,076,684

(26,404,810)
(16,940,254)

(4,969,003)
(356,875)

104,886
104,886

104,886
(33,373,813)
(17,192,243)

14

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
6

ข้ อมูลตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินรวมจําแนกตามส่ วนงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี้
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์ ด้อย
คุณภาพ
บาท

ธุรกิจติดตาม
รายการที่
เร่ งรัดหนี้ ยังไม่ ได้ปันส่ วน
บาท
บาท

รวม
บาท

รายได้
ต้นทุน
กําไร(ขาดทุน)ขั้นต้ น

1,020,657
(1,235,176)
(214,519)

11,376,118
(7,390,933)
3,985,185

-

12,396,775
(8,626,109)
3,770,666

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(6,143,257)
(6,357,776)

(15,233,240)
(11,248,055)

20,011
20,011

20,011
(21,376,497)
(17,585,820)

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์ ด้อย ธุรกิจติดตาม
รายการที่
คุณภาพ
เร่ งรัดหนี้ ยังไม่ ได้ปันส่ วน
บาท
บาท
บาท
รายได้
ต้นทุน
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงาน

รวม
บาท

26,733,852
(2,587,393)
24,146,459

13,958,587
(7,035,450)
6,923,137

-

40,692,439
(9,622,843)
31,069,596

(30,244,129)
(6,097,670)

(12,152,422)
(5,229,285)

153,117
153,117

153,117
(42,396,551)
(11,173,838)

15

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
6

ข้ อมูลตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินรวมของกลุ่มกิจการจําแนกตามส่ วนงานที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดงั นี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระ
คํ้าประกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืมจากการซื้อลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาว
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รวม

ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์
ด้อยคุณภาพ
บาท

ธุรกิจติดตาม
เร่ งรัดหนี้
บาท

รายการที่ยัง
ไม่ ได้ปันส่ วน
บาท

รวม
บาท

-

-

2,640,525

2,640,525

-

10,224,187

14,208,300
308,217

14,208,300
10,532,404

46,442,692
6,471,027
52,913,719

72,378
10,296,565

2,257,736
82,500
8,024,115
1,705,769
3,106,232
32,333,394

46,442,692
2,257,736
82,500
8,024,115
8,249,174
3,106,232
95,543,678

-

-

11,922,268
897,662
60,508
9,936,256
22,816,694

11,922,268
897,662
60,508
9,936,256
22,816,694

16

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
6

ข้ อมูลตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั จําแนกตามส่ วนงานที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดงั นี้ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์
ด้อยคุณภาพ
บาท

ธุรกิจติดตาม
เร่ งรัดหนี้
บาท

รายการที่ยัง
ไม่ ได้ปันส่ วน
บาท

รวม
บาท

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืมจากการซื้อลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาว
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

-

4,616,550

13,159,916
502

13,159,916
4,617,052

51,041,242
5,180,187
-

-

2,363,089
14,281,300
8,076,778
1,757,765
5,989,947

51,041,242
2,363,089
14,281,300
8,076,778
6,937,952
5,989,947

รวม

56,221,429

4,616,550

45,629,297

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

หนี้สิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รวม

17

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ข้ อมูลทางการเงินรวม

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

75,631
2,564,894
2,640,525

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

35,000
1,550,456
1,585,456

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

ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2560 เงิ น ฝากธนาคารประเภทออมทรั พ ย์มี อ ัต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้จ ริ งอยู่ที่ ร้อ ยละ 0.20 - 0.625 ต่ อ ปี
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 0.20 - 0.50 ต่อปี )
8

เงินฝากธนาคารทีต่ ิดภาระคํา้ ประกัน
บริ ษทั ได้นาํ เงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ จํานวน 14.21 ล้านบาท ไปเป็ นหลักประกันการขอทุเลาการเสี ยภาษีอากรกับ
กรมสรรพากร

9

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 18)
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าสุ ทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

10,224,187

2,348,659

1,309,728

2,348,659

10,224,187
296,600
11,617
10,532,404

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

1,309,728
6,234,430
11,017
7,555,175

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

18

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
9

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น (ต่อ)
ลูกหนี้การค้าสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 30 วัน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 30 วัน
แต่ไม่เกิน 365 วัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าสุ ทธิ
10

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

3,039,094
-

1,856,839
-

1,298,478
-

1,856,839
-

7,185,093
10,224,187
10,224,187

2,759,711
4,616,550
4,616,550

11,250
1,309,728
1,309,728

2,759,711
4,616,550
4,616,550

ลูกหนี้เงินให้ ก้ยู ืมจากการซื้ อลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืมจากการซื้อ
ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
หัก ค่าเผือ่ สํารองหนี้สูญรายได้
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าลูกหนี้เงินให้กยู้ ืม
จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
ลูกหนี้เงินในกูย้ มื จากการซื้อ
ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ - สุ ทธิ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

83,164,183

84,165,262

75,939,106

76,532,936

(26,036,884)

(28,077,633)

(26,036,884)

(28,077,633)

(10,684,607)

(5,046,387)

(8,905,422)

(5,046,387)

46,442,692

51,041,242

40,996,800

43,408,916

19

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
10

ลูกหนี้เงินให้ ก้ยู ืมจากการซื้ อลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพสุ ทธิที่ได้จากการประมูลซื้อสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพต้นงวด
เพิ่มขึ้นจากการซื้อระหว่างงวด
เพิ่มขึ้นจากการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ย
ลดจากการรับชําระหนี้
ลดจากการตัดจําหน่าย
ลูกหนี้เงินในกูย้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพสิ้ นงวด
หัก ค่าเผือ่ สํารองหนี้สูญรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อ
ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
ส่ วนที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี
ลูกหนี้เงินในกูย้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

84,165,262
1,020,657
(2,021,736)
83,164,183
(26,036,884)

58,825,797
8,013,029
30,055,399
(12,222,485)
(506,478)
84,165,262
(28,077,633)

76,532,936
916,780
(1,510,610)
75,939,106
(26,036,884)

58,825,797
29,887,769
(11,674,152)
(506,478)
76,532,936
(28,077,633)

(10,684,607)
46,442,692

(5,046,387)
51,041,242

(8,905,422)
40,996,800

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

8,625,015
37,817,677
46,442,692

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

7,517,997
33,478,803
40,996,800

14,636,228
28,772,688
43,408,916

ในระหว่างงวดกลุ่มกิจการบันทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าลูกหนี้เงินให้กูย้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพจํานวน 5.64 ล้านบาท

20

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
11

เงินลงทุนระยะยาว

ข้ อมูลทางการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารทุน
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขาย

ราคาทุน
บาท

มูลค่ ายุติธรรม
บาท

ราคาทุน
บาท

มูลค่ ายุติธรรม
บาท

90,000
90,000

90,000
(7,500)
82,500

90,000
90,000

90,000
(17,000)
73,000

-

-

14,208,300
14,208,300

14,208,300
14,208,300

90,000

82,500

14,298,300

14,281,300

เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด
เงินฝากประจํา
รวมเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนระยะยาว

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําจํานวน 14.21 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี
ได้ครบกําหนดและโอนไปเป็ นเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ (หมายเหตุ 8)
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงินระหว่างกาล ดังนี้
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ตามวิธีราคาทุน
ค่ าเผื่อ
สั ดส่ วน
ราคาทุน การด้อยค่ า ยอดสุ ทธิ การถือหุ้น
บาท
บาท
บาท
ร้ อยละ

ธุรกิจถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น ประเทศไทย 30,000,000
30,000,000

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

99.99

21

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
12

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัด

ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ รี จินอล จํากัด บริ หารหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ
บริ ษทั ทรัพยสิ ทธิ จํากัด
บริ การติดตามหนี้ สิน

13

ประเทศไทย
ประเทศไทย

28,601,282
4,162,699
32,763,981

-

28,601,282
4,162,699
32,763,981

99.99
99.99

ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 19)
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ
14

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ตามวิธีราคาทุน
ค่ าเผื่อ
สั ดส่ วน
ราคาทุน การด้อยค่ า ยอดสุ ทธิ การถือหุ้น
บาท
บาท
บาท
ร้ อยละ

ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ

บาท

บาท

8,076,778
79,019
546,920
(678,602)
8,024,115

206,280
287,308
(30,838)
462,750

ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการ

บาท

บาท

6,937,952
63,445
1,340,860
(93,083)
8,249,174

31,860
(258)
31,602

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
การซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 19)
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีสิ้นงวด - สุ ทธิ

22

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
15

เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อื่น
ข้ อมูลทางการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

16

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

4,308,205
5,116,989
2,497,074
11,922,268

113,333
3,019,645
2,594,800
5,727,778

2,443,794
2,461,861
1,988,478
6,894,133

113,333
83,824
2,293,016
1,944,800
4,434,973

ประมาณการหนี้สินระยะยาว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากการถูกประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 20
จํานวน 9.94 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จํานวน 9.94 ล้านบาท)

17

ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุนสุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ขาดทุนสําหรับงวดที่เป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญคงเหลือ (หุน้ )
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
(12,738,617)
622,452,273
(0.02)

(17,220,534)
622,452,273
(0.02)

ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ขาดทุนสําหรับงวดที่เป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญคงเหลือ (หุน้ )
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

(8,888,532)
622,452,273
(0.01)

(16,777,928)
622,452,273
(0.02)

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

(17,700,233)
622,452,273
(0.03)

(11,173,838)
622,452,273
(0.01)

(12,524,464)
622,452,273
(0.02)

(10,334,580)
622,452,273
(0.01)

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
23

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
18

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่งลักษณะของความสัมพันธ์กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งรายการที่มีสาระสําคัญสามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
รายชื่ อบริษัท

ประกอบกิจการ

บริ ษทั พีบีแอล แมเนจเม้นท์ จํากัด

บริ หารหนี้ดอ้ ยคุณภาพ

บริ ษทั วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ รี จินอล จํากัด
บริ ษทั ทรัพยสิ ทธิ เซอร์วสิ จํากัด

ธุรกิจถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น
ธุรกิจบริ หารสิ นทรัพย์
ธุรกิจติดตามทวงหนี้

ลักษณะความสั มพันธ์
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รายได้จากการให้ บริการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
รายได้จากการบริการติดตามหนี้สิน
บริ ษทั ที่มีกรรมการร่ วมกัน
รวม

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

-

189,896
189,896

-

189,896
189,896

ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
รายได้จากการบริการติดตามหนี้สิน
บริ ษทั ที่มีกรรมการร่ วมกัน
รวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

-

1,965,233
1,965,233

-

1,965,233
1,965,233

24

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
18

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ข)

ยอดค้ างชําระที่เกิดจากการขายบริการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ลูกหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน :
บริ ษทั ที่มีกรรมการร่ วมกัน
รวม
ลูกหนี้อื่นบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน :
บริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หารสําคัญของกิจการ
รวม
เจ้ าหนี้กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน :
บริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หารสําคัญของกิจการ
รวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

-

2,267,891
2,267,891

-

2,267,891
2,267,891

296,600
296,600

-

6,234,430
6,234,430

595,204
595,204

3,678,000
3,678,000

-

2,278,000
2,278,000

83,824
83,824

25

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
18

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค)

ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญของกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

840,000
(86,699)
753,301

1,650,000
61,371
1,711,371

840,000
(86,699)
753,301

1,650,000
61,371
1,711,371

ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

2,320,000
910
2,320,910

2,870,000
132,316
3,002,316

2,320,000
910
2,320,910

2,870,000
132,316
3,002,316

รวม
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
19

การซื้ อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัดซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าทําการซื้อหุ ้นในบริ ษทั ทรัพยสิ ทธิ จํากัด
เป็ นจํานวนเงินลงทุน 4.16 ล้านบาท หรื อในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว โดยถือเป็ นการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทางอ้อมของบริ ษทั โดยได้ทาํ การแจ้งจดทะเบียนหุ ้นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560 รายการดังกล่าว
ถือเป็ นการได้มาซึ่งธุรกิจจากการซื้อกิจการคาดว่าจะเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาดของธุรกิจการให้บริ การติดตามหนี้สิน
บาท
สิ่ งตอบแทนที่จ่าย ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวม
มูลค่ าที่รับรู้ ณ วันที่ซื้อสํ าหรับสิ นทรัพย์ ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื กรรมการ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวม

4,162,699
4,162,699

110,492
4,370,362
296,600
397,256
79,019
63,445
722,130
(907,491)
(968,837)
4,162,976
(277)
4,162,699
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดระหว่ างกาลสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
20

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้ ภายหน้ า
ก)

ภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณี กลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่า
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

21

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
บาท

2,593,150
1,167,650
4,048,300

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

543,000
830,500

686,700
686,700

ข)

ในปี พ.ศ. 2553 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมจากกรมสรรพากรจํานวนรวม 5.62 ล้านบาท
ซึ่ งฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ไม่ เห็ น ด้ว ยกับ การประเมิ น ดังกล่ าวและได้ด าํ เนิ น การอุ ท ธรณ์ คัด ค้านการประเมิ น ดังกล่ าว
ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการพิ จารณาอุ ท ธรณ์ มี ม ติ ยกอุ ท ธรณ์ ต่ อ มาวัน ที่ 8 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2555 บริ ษ ัท ยื่น ฟ้ อ ง
กรมสรรพากรต่อศาลภาษีอากรกลางให้เพิกถอนการประเมินภาษีธุรกิ จเฉพาะดังกล่าวข้างต้น ในปี พ.ศ. 2556 ศาลได้ตดั สิ น
ให้บริ ษทั แพ้คดี บริ ษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล

ค)

ในปี พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมจากกรมสรรพากรจํานวน 8.58 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั
ได้ยื่น คําร้ องขอทุ เลาการเสี ยภาษี อากร และบริ ษ ัทยื่นฟ้ องกรมสรรพากรต่อศาลภาษี อากรกลางให้เพิกถอนการประเมิน
ภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวข้างต้น ในปี พ.ศ. 2557 ศาลภาษีอากรกลางตัดสิ นให้กรมสรรพากรเพิกถอนการประเมินภาษีธุรกิจ
เฉพาะดังกล่าว กรมสรรพากรได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในรายงาน
วันที่ 3 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ลงนามในสัญญาโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในหนี้ ดอ้ ยคุณภาพของสิ นเชื่อเช่าซื้ อรถยนต์
จากบริ ษทั พับบลิค ลอร์ว จํากัด โดยสัญญามีมูลหนี้คงค้างตามสิ ทธิจาํ นวน 210.90 ล้านบาท
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