บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและ
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ
สําหรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน และหมายเหตุป ระกอบข้อมู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาลแบบย่อ ของบริ ษ ัท
เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะกิจการ ของบริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาล
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ี การสอบถามบุคลากรซึ่ งส่วนใหญ่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขต
จํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญ
ทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้ อลูกหนี้สุทธิ
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

6

34,720,409

8,358,870

42,745,226

7
14

31,026,675
9,123,977

31,026,675
9,279,496

19,442,667
8,245,606

74,871,061

48,665,041

70,433,499

37,044,210
14,266,800
107,093
3,530,912
6,131,192

37,044,210
14,266,800
30,000,000
107,093
6,126,434

39,383,130
14,261,800
15,108
5,833,623

61,080,207

87,544,537

59,493,661

135,951,268

136,209,578

129,927,160

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้ อลูกหนี้สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

7
8
9
10
11

กรรมการ _____________________________________ กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 28 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
2

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

3,605,867

3,439,304

3,773,997

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

3,605,867

3,439,304

3,773,997

273,425
9,936,256

273,425
9,936,256

104,662
9,936,256

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน

10,209,681

10,209,681

10,040,918

รวมหนีส้ ิน

13,815,548

13,648,985

13,814,915

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 28 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
31 มีนำคม
พ.ศ. 2559
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 670,352,273 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.28 บาท

187,698,636

187,698,636

187,698,636

ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 622,452,273 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 0.28 บาท
ขาดทุนสะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

174,286,636

174,286,636

174,286,636

(52,091,195)
(31,500)

(51,694,543)
(31,500)

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

รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

122,163,941
(28,221)

122,560,593
-

116,112,245
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

122,135,720

122,560,593

116,112,245

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

135,951,268

136,209,578

129,927,160

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 28 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

13,573,181

13,573,181

-

รายได้จากการบริ การติดตามหนี้สิน

6,141,795

6,141,795

-

รายได้จากการขายและการให้บริ การ

-

-

18,881,819

รวมรำยได้

19,714,976

19,714,976

18,881,819

ต้นทุนการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้สุทธิ

(2,909,248)

(2,909,248)

-

(754,658)

(754,658)

-

-

-

(14,888,345)

รวมต้นทุน

(3,663,906)

(3,663,906)

(14,888,345)

กำไรขั้นต้น

16,051,070

16,051,070

3,993,474

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(1,072,192)

(1,072,192)

(164,684)

(9,008,705)

(8,536,708)

(11,438,527)

5,970,173

6,442,170

(7,609,737)

กาไรจากการชาระหนี้เงินกูใ้ นคราวเดียวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

-

-

2,163,795,968

ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ได้รับยกเว้นตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

-

-

485,663,900

ค่าเช่าค้างจ่ายที่ได้รับยกเว้นตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

-

-

9,251,613

48,232

1,178

404,100

6,018,405

6,443,348

2,651,505,844

หมำยเหตุ
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้สุทธิ

14

ต้นทุนการบริ การติดตามหนี้สิน
ต้นทุนขายและการให้บริ การ

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

14

กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำน
รายได้อื่น

อื่น ๆ
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยอื่นและต้ นทุนทำงกำรเงิน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 28 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

ขาดทุนจากการโอนสิ นทรัพย์ชาระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

-

-

(31,082,457)

ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์

-

-

(604,789)

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเลิกจ้าง

-

-

(12,281,967)

6,018,405

6,443,348

2,607,536,631

-

-

(9,644,394)

6,018,405

6,443,348

2,597,892,237

5,000

5,000

92,383

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด

5,000

5,000

92,383

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

6,023,405

6,448,348

2,597,984,620

6,046,696

6,443,348

2,597,892,237

(28,291)

-

-

6,018,405

6,443,348

2,597,892,237

6,051,696

6,448,348

2,597,984,620

(28,291)

-

-

6,023,405

6,448,348

2,597,984,620

0.01

0.01

31.16

622,452,273

622,452,273

83,376,304

หมำยเหตุ
ค่าใช้จ่ายอื่น

กำไรก่อนต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรสำหรับงวด
กำไรเบ็ดขำดทุนเสร็จอื่น
รำยกำรทีจ่ ะจัดประเภทรำยกำรใหม่ เข้ำไปไว้ในกำไรหรื อ
ขำดทุนในภำยหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย

กำรแบ่ งปันกำไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำรแบ่ งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

13

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 28 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำรเปลีย่ นแปลงใน
กำไร(ขำดทุน)สะสม
มูลค่ำยุตธิ รรมของ
จัดสรรแล้ ว ยังไม่ได้จัดสรร
เงินลงทุนเผื่อขำย
บำท
บำท
บำท

ทุนที่ออก
และชำระแล้ ว
บำท

ส่ วนเกิน
มูลค่ ำหุ้น
บำท

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
บำท

ส่ วนได้เสียที่ไม่ มี
อำนำจควบคุม
บำท

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บำท

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559

174,286,636

-

-

(58,137,891)

(36,500)

116,112,245

-

116,112,245

กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสำหรั บงวด
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

6,046,696

5,000

6,051,696

70
(28,291)

70
6,023,405

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559

174,286,636

-

-

(52,091,195)

(31,500)

122,163,941

(28,221)

122,135,720

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 28 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
7

บริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บำท

ทุนที่ออก
และชำระแล้ ว
บำท

ส่ วนเกิน
มูลค่ ำหุ้น
บำท

500,096,370

475,000,000

49,250,000

(3,627,311,361)

224,947

(2,602,740,044)

120,120,000
(486,093,672)
-

(475,000,000)
-

(49,250,000)
-

1,010,343,672
2,597,892,237

92,383

120,120,000
(961,093,672)
(49,250,000)
1,010,343,672
2,597,984,620

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2558

134,122,698

-

-

(19,075,452)

317,330

115,364,576

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559

174,286,636

-

-

(58,137,891)

(36,500)

116,112,245

-

-

-

6,443,348

5,000

6,448,348

174,286,636

-

-

(51,694,543)

(31,500)

122,560,593

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสำหรั บงวด
การเพิ่มทุน
การลดทุน
ลดสารองตามกฎหมาย
ลดขาดทุนสะสม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสำหรั บงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559

กำไร(ขำดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
บำท
บำท

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำรเปลีย่ นแปลงใน
มูลค่ ำยุตธิ รรมของ
เงินลงทุนเผื่อขำย
บำท

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 28 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรั บงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรสาหรับงวด

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

6,018,405

6,443,348

2,597,892,237

(13,573,181)
4,005
-

(13,573,181)
4,005
-

4,737,963
22,959

-

-

(2,163,795,968)
(485,663,900)

-

-

(9,251,613)

-

-

31,082,457
604,789

168,763
-

168,763
-

12,281,967
9,644,394

(7,382,008)

(6,957,065)

(2,444,715)

4,328,093
-

4,328,093
-

(1,590,245)

(878,371)
(293,294)

(1,033,890)
(292,811)

4,837,034
(3,460,644)

(480,194)
-

(334,693)
-

(2,051,465)
(378,000)

(4,705,774)

(4,290,366)

(5,088,035)

รายการปรับกระทบยอดกาไรสาหรับงวดเป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืมจากการซื้ อลูกหนี้ สุทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กาไรจากการชาระหนี้ เงินกูใ้ นคราวเดียว
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ได้รับยกเว้นตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ได้รับยกเว้นตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ขาดทุนจากการโอนสิ นทรัพย์ชาระหนี้
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนก่ อนกำรเปลีย่ นแปลงใน
สินทรัพย์ และหนีส้ ินดำเนินงำน
สินทรั พย์ ดำเนินงำน(เพิ่มขึน้ )ลดลง
ลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืมจากการซื้ อลูกหนี้ สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินดำเนินงำนเพิ่มขึน้ (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 28 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรั บงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาว

-

-

6,000,000

เงินสดจ่ายจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

(28,313,353)

(30,000,000)

-

(95,990)

(95,990)

-

-

-

800,000

(28,409,343)

(30,095,990)

6,800,000

เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการรับชาระเงินให้กยู้ ืม
เงินสดรับจากการออกหุ ้นสามัญ
เงินสดจ่ายหนี้ สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

25,090,300
-

-

(269,205)
120,120,000

-

-

(126,461,215)

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

25,090,300

-

(6,610,420)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

(8,024,817)
42,745,226

(34,386,356)
42,745,226

(4,898,455)
7,220,145

34,720,409

8,358,870

2,321,690

5,000

5,000

92,383

-

-

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

หมำยเหตุ

เงินสดจ่ายจากการซื้ ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยงวด

6

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
หนี้ สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการลดลง
เนื่ องจากการโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ให้เจ้าหนี้
การลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
การลดส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
การลดสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินในหน้า 11 ถึง 28 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
10

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยและจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2539 และที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั คือ เลขที่ 83 ซอยจัดสรร
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ศาลมีคาํ สั่งให้บริ ษทั ฟื้ นฟูกิจการ และแต่งตั้งบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ทําและบริ หารแผน
ปั จจุบันบริ ษ ัทอยู่ในกลุ่มบริ ษทั จดทะเบี ยนแก้ไขการดําเนิ น งานไม่ได้ตามข้อกําหนด (Non-performing Group)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ศาลมีคาํ สั่งให้ยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการ
ของบริ ษทั
บริ ษ ัท ได้ท ําการเปลี่ ย นแปลงธุ รกิ จ เดิ ม จากการดําเนิ น ธุ ร กิ จประกอบและรั บ จ้างทดสอบวงจรอี เลคโทรนิ ค ส์
เพื่อส่ งออกขายต่างประเทศ เป็ นการประกอบธุ รกิ จการลงทุนในธุ รกิ จบริ หารหนี้ ดอ้ ยคุณภาพและบริ การติดตาม
หนี้สินตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรวมเรี ยกว่ากลุ่มบริ ษทั
ข้อมูลทางการเงิ นรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิ จการระหว่างกาลที่ นาํ เสนอนี้ ได้มีการสอบทาน
แต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่
ออกภายใต้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินหลัก (คืองบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด) ได้จดั ทํา
ให้เป็ นรู ปแบบที่ สมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่ วนหมายเหตุ
ประกอบข้อ มู ล ทางการเงิ น จัด ทําเป็ นแบบย่อ ให้ส อดคล้องกับ มาตรฐานการบัญ ชี ไทย ฉบับ ที่ 34 เรื่ อ ง
งบการเงิ น ระหว่า งกาล และได้เพิ่ ม หมายเหตุ ป ระกอบข้อ มู ล ทางการเงิ น ตามข้อ กํา หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ข้อ มู ล ทางการเงิ น รวมระหว่างกาลและข้อ มู ล ทางการเงิ น เฉพาะกิ จ การระหว่างกาลฉบับ ภาษาอังกฤษ
จัดทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยที่ จดั ทําตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้ อความขัดแย้งกัน
หรื อมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชี
ที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินสําหรับงวดปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
รายจ่ ายที่ เกิ ดขึ้ นเป็ นครั้งคราวในระหว่างงวดปี บัญชี จะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญ ชี
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ายไว้โดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่าจะได้

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ มาตรฐานการบั ญ ชี ที่มีก ารปรั บ ปรุ ง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงั นี้
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีการปรับปรุ งอย่างมีสาระสําคัญ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 16 ฉบับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ประเมินว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริ ษทั
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีการปรับปรุ งที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 40 ฉบับ ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ของกลุ่ มบริ ษ ัทประเมิ นว่าไม่ มี ผลกระทบอย่างมี สาระสําคัญต่ อข้อมู ลทางการเงิ นระหว่างกาลของ
กลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
3

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ําคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดลุ ยพินิจ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มีผลกระทบ
ต่อการนํานโยบายการบัญชี มาใช้ และจํานวนเงิ นของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ ง
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุลยพินิจที่ มีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชี ของ
กลุ่มบริ ษทั และแหล่งที่ มาของข้อมู ลที่ สําคัญ ของความไม่ แน่ น อนในการประมาณการที่ มีอยู่มาใช้เช่ น เดี ยวกับ
งบการเงินรวมสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

4

การประมาณมูลค่ ายุตธิ รรม
การวิเคราะห์เครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของ
ระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
• ข้อมูลระดับ 1: ใช้ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
อย่างเดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2: ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ คาํ นวณมาจากราคาตลาด) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อ
หนี้สินนั้น
• ข้อมูลระดับ 3: ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้จากตลาด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการ
ประมาณการ
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
4

การประมาณมูลค่ ายุตธิ รรม (ต่อ)
ตารางต่อไปนี้แสดงสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย์
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ - เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

58,500
58,500

-

68,070,885
68,070,885

68,070,885
58,500
68,129,385

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย์
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ - เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

58,500
58,500

-

68,070,885
68,070,885

68,070,885
58,500
68,129,385

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ตรวจสอบแล้ว)
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย์
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ - เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

53,500
53,500

-

58,825,797
58,825,797

58,825,797
53,500
58,879,297
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
4

การประมาณมูลค่ ายุตธิ รรม (ต่อ)
เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3
ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิ น บริ ษทั ได้มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําการการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ลู ก หนี้ เงิ น ให้ กู้ยืม จากการซื้ อ ลู ก หนี้ สุ ท ธิ คณะทํางานจะทําการประเมิ น มู ลค่ ายุติ ธรรมจากข้อ สมมติ ฐ านและ
ข้อมูลจากนั้นจะรายงานไปยังคณะกรรมการบริ ษทั ทราบและพิจารณาอนุมตั ิ
วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืมจากการซื้ อลูกหนี้ สุทธิ เกิดจากการประมาณการมูลค่าปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดจากการรับชําระในอนาคตซึ่งเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้จากตลาด
ข้อ มู ล ที่ ไ ม่ ส ามารถสังเกตจากตลาดที่ สําคัญ ในการประเมิ น มู ล ค่ ายุติ ธ รรมคื อ ประมาณการกระแสเงิ น สดรั บ
และอัตราการคิ ดลด การเปลี่ ยนแปลงของข้อมูลนี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อมูลค่ายุติธรรม ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารเชื่อว่ามูลค่าทางบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร เงิ น ลงทุ น ระยะยาวสุ ทธิ - เงิ น ลงทุ นที่ ถือ ไว้จนครบกําหนด และค่ าใช้จ่ายค้างจ่ าย
ผูบ้ ริ หารเชื่อว่ามูลค่าทางบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างงวด
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
5

ข้ อมูลตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินรวมจําแนกตามส่วนงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ธุรกิจบริหาร
ธุรกิจประกอบและ
สินทรัพย์ ด้อย
ธุรกิจติดตาม รับจ้ างทดสอบวงจร
รายการที่
คุณภาพ
เร่ งรัดหนี้
อีเลคโทรนิคส์
ยังไม่ ได้ ปันส่ วน
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

รายได้
ต้นทุน
กําไรขั้นต้ น

13,573,181
(2,909,248)
10,663,933

6,141,795
(754,658)
5,387,137

-

-

19,714,976
(3,663,906)
16,051,070

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรจากการดําเนินงาน

(851,352)
(7,153,174)
2,659,407

(220,840)
(1,855,531)
3,310,766

-

-

(1,072,192)
(9,008,705)
5,970,173
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
5

ข้ อมูลตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินรวมจําแนกตามส่วนงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี้ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ธุรกิจบริหาร
ธุรกิจประกอบและ
สินทรัพย์ ด้อย
ธุรกิจติดตาม รับจ้ างทดสอบวงจร
รายการที่
คุณภาพ
เร่ งรัดหนี้
อีเลคโทรนิคส์
ยังไม่ ได้ ปันส่ วน
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

รายได้
ต้นทุน
กําไรขั้นต้ น

-

-

18,881,819
(14,888,345)
3,993,474

-

18,881,819
(14,888,345)
3,993,474

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการดําเนินงาน

-

-

(164,684)
(11,438,527)
(7,609,737)

-

(164,684)
(11,438,527)
(7,609,737)
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
5

ข้ อมูลตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั จําแนกตามส่วนงานที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดงั นี้

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
อุปกรณ์สุทธิ
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนีส้ ิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รวม

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ ด้อย
คุณภาพ
บาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ธุรกิจประกอบและ
ธุรกิจติดตาม รับจ้ างวงจรทดสอบ
รายการที่
เร่ งรัดหนี้
อีเลคโทรนิคส์
ยังไม่ ได้ ปันส่ วน
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

68,070,885
68,070,885

5,948,133
5,948,133

-

34,720,409
3,175,844
14,266,800
107,093
3,530,912
6,131,192
61,932,250

34,720,409
68,070,885
9,123,977
14,266,800
107,093
3,530,912
6,131,192
135,951,268

-

-

-

3,605,867
273,425
9,936,256
13,815,548

3,605,867
273,425
9,936,256
13,815,548
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
5

ข้ อมูลตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั จําแนกตามส่วนงานที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดงั นี้ (ต่อ)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
อุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนีส้ ิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รวม

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ ด้อย
คุณภาพ
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ตรวจสอบแล้ว)
ธุรกิจประกอบและ
ธุรกิจติดตาม รับจ้ างวงจรทดสอบ
รายการที่
เร่ งรัดหนี้
อีเลคโทรนิคส์
ยังไม่ ได้ ปันส่ วน
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

58,825,797
58,825,797

4,270,965
4,270,965

3,656,845
3,656,845

42,745,226
3,974,641
14,261,800
15,108
2,176,778
63,173,553

42,745,226
58,825,797
8,245,606
14,261,800
15,108
5,833,623
129,927,160

424,684
424,684

-

9,936,256
9,936,256

3,349,313
104,662
3,453,975

3,773,997
104,662
9,936,256
13,814,915
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร

17,783
34,702,626
34,720,409

17,783
8,341,087
8,358,870

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งอยูท่ ี่ร้อยละ 0.375 - 0.40 ต่อปี
(วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.375 - 0.40 ต่อปี )
7

ลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ูยืมจากการซื้อลูกหนีส้ ุ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้สุทธิที่ได้จากการประมูลซื้อดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม
พ.ศ. 2559
บาท

31 มีนาคม
พ.ศ. 2559
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้สุทธิ

58,825,797
13,573,181
(4,328,093)
68,070,885
68,070,885

58,825,797
13,573,181
(4,328,093)
68,070,885
68,070,885

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

ส่ วนที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี

31,026,675
37,044,210

31,026,675
37,044,210

19,442,667
39,383,130

ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้สุทธิ

68,070,885

68,070,885

58,825,797

ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ตน้ งวด
เพิ่มขึ้นจากการซื้อระหว่างงวด
เพิ่มขึ้นจากการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ย
ลดจากการรับชําระหนี้
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ปลายงวด
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า

20

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
8

เงินลงทุนระยะยาวสุ ทธิ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
พ.ศ. 2559
บาท
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน
หัก การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมตราสารทุน

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

90,000

90,000

90,000

(31,500)
58,500

(31,500)
58,500

(36,500)
53,500

58,500

58,500

53,500

เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา

14,208,300

14,208,300

14,208,300

รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ

14,266,800

14,266,800

14,261,800

รวมเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2558 บริ ษทั วางหลักประกันการขอทุเลาการเสี ยภาษีอากรกับ
กรมสรรพากร เป็ นเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําจํานวน 14.21 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ
1.75 ต่อปี และจะครบกําหนดในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

21

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
9

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยสุ ทธิ
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังนี้

ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัด

ธุรกิจถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น

ประเภทหลักทรัพย์
ทีล่ งทุน
หุน้ สามัญ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
31 มีนาคม พ.ศ. 2559
ตามวิธีราคาทุน
ค่ าเผื่อ
สัดส่ วน
ราคาทุน
การด้ อยค่ า
ยอดสุ ทธิ การถือหุ้น
บาท
บาท
บาท
ร้ อยละ
30,000,000
30,000,000

-

30,000,000
30,000,000

99.99

เงินปันผลรับ
บาท
-

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งใหม่ จํานวน 30.00 ล้านบาท ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว
โดยถือเป็ นการลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยได้ทาํ การแจ้งจดทะเบียนหุน้ ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริ ษทั วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัด ได้เข้าทําการลงทุนในบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์รีจินอล จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบี ยนชําระแล้ว
โดยถือเป็ นการลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั โดยได้ทาํ การแจ้งจดทะเบียนหุน้ ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ( หมายเหตุ 11)

22

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
10

อุปกรณ์ สุทธิ
ข้ อมูลทางการเงินรวม ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
บาท
บาท
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ งวดสุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายงวดสุทธิ

11

15,108
95,990
(4,005)
107,093

15,108
95,990
(4,005)
107,093

การซื้อธุรกิจและค่ าความนิยม
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริ ษทั วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัดซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าทําการลงทุนใน
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์รีจินอล จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว โดยถือเป็ นการลงทุน
ในบริ ษ ัท ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั โดยได้ท ําการแจ้งจดทะเบี ยนหุ ้น ดังกล่ าวกับ กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่ อ วัน ที่
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยรายการดังกล่าวถือเป็ นการซื้ อธุ รกิ จตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องการรวมธุรกิจ

23

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
11

การซื้อธุรกิจและค่ าความนิยม (ต่อ)
ตารางต่อไปนี้ เป็ นสรุ ปสิ่ งตอบแทนที่บริ ษทั วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัดจ่ายให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
รี จินอล จํากัด และจํานวนของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาซึ่งรับรู ้ ณ วันรวมธุรกิจ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของส่วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์รีจินอล จํากัด ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ
บาท
สิ่ งตอบแทนที่จ่าย ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

28,601,282

รวม

28,601,282

มูลค่าที่รับรู ้ ณ วันที่ซ้ือสําหรับสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ มื กรรมการ
เงินกูย้ มื กรรมการ
หนี้สินอื่น
รวม

287,889
25,090,300
(224,000)
(83,789)
25,070,400

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ค่าความนิยม
รวม
12

(30)
3,530,912
28,601,282

ประมาณการหนีส้ ินระยะยาว
ณ วันที่ 31 มี นาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้ประมาณการหนี้ สินที่ เกิ ดจากการถูกประเมินภาษี ธุรกิ จเฉพาะตามที่ กล่าว
ไว้ในหมายเหตุ 16 จํานวน 9.94 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : จํานวน 9.94 ล้านบาท)
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
13

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นที่ แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ
สําหรับงวดด้วยจํานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายและถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

กําไรสําหรับงวดที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั (ขั้นพื้นฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญคงเหลือ (ขั้นพื้นฐาน)

6,018,405
622,452,273

6,443,348
622,452,273

2,597,892,237
83,376,304

0.01

0.01

31.16

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
14

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์ตามสัญญา
ที่ ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ งลักษณะของความสัมพันธ์กับกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน รวมทั้ง
รายการที่มีสาระสําคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่ อบริษัท

ประกอบกิจการ

บริ ษทั พีบีแอล แมเนจเม้นท์ จํากัด

บริ หารหนี้ดอ้ ยคุณภาพ

บริ ษทั ไว โฮลดิ้ง (888)จํากัด

บริ หารหนี้ดอ้ ยคุณภาพ

บริ ษทั พับบลิค ลอว์ จํากัด

บริ หารหนี้ดอ้ ยคุณภาพ

บริ ษทั พีเอ แมนเนจเม้นท์ แอนด์
คอนซัลแทนต์ จํากัด

ที่ปรึ กษาด้าน
อสังหาริ มทรัพย์ และ
บริ การอื่น
ธุรกิจถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น
ธุรกิจบริ หารสิ นทรัพย์

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

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
14

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ณ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั มียอดคงเหลือระหว่างกันดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
พ.ศ. 2559
บาท
สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น - ค่ าบริการค้ างรับ
บริ ษทั พีบีแอล แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั พับบลิค ลอว์ จํากัด
รวม

2,035,725
2,035,725

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
2,035,725
2,035,725

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

รายการที่ สําคัญกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท

รายได้ จากการบริการติดตามหนีส้ ิน
บริ ษทั พับบลิค ลอว์ จํากัด
รวม

1,775,337
1,775,337

1,775,337
1,775,337

-

1,050,000
1,050,000

1,050,000
1,050,000

-

ค่ าเช่ า
บริ ษทั พีเอ แมนเนจเม้นท์
แอนด์ คอนซัลแทนต์ จํากัด
รวม
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
14

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญของกิ จการสําหรับแต่ละสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

1,220,000
70,945
1,290,945

รวม
15

1,220,000
70,945
1,290,945

2,205,000
2,699,000
4,904,000

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงานทีย่ กเลิกไม่ ได้
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
31 มีนาคม
พ.ศ. 2559
บาท
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

3,046,400
140,300
3,186,700

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
3,046,400
140,300
3,186,700

4,696,400
229,700
4,926,100
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
16

ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจจะเกิดขึน้
16.1 ในปี พ.ศ. 2553 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมจากกรมสรรพากรจํานวนรวม
5.62 ล้านบาท ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าวและได้ดาํ เนินการอุทธรณ์คดั ค้าน
การประเมิ น ดั ง กล่ า ว ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ มี ม ติ ย กอุ ท ธรณ์ ต่ อ มาวัน ที่
8 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2555 บริ ษ ัท ยื่น ฟ้ อ งกรมสรรพากรต่ อ ศาลภาษี อ ากรกลางให้ เพิ ก ถอนการประเมิ น
ภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวข้างต้น ในปี พ.ศ. 2556 ศาลได้ตดั สิ นให้บริ ษทั แพ้คดี บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
16.2 ในปี พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งการประเมิน ภาษี ธุรกิ จเฉพาะเพิ่มเติ มจากกรมสรรพากรจํานวน
8.58 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษ ัทได้ยื่นคําร้ องขอทุ เลาการเสี ยภาษี อากร และบริ ษทั ยื่นฟ้ องกรมสรรพากรต่อศาล
ภาษีอากรกลางให้เพิกถอนการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวข้างต้น ในปี พ.ศ. 2557 ศาลภาษีอากรกลาง
ตัดสิ นให้กรมสรรพากรเพิกถอนการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว กรมสรรพากรได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล

17

เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นรายงาน
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 มติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ได้พิจารณาและอนุ มตั ิการออกและเสนอ
ขายตัว๋ เงิ นระยะสั้นเพื่อใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุรกิ จและเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั มูลค่ารวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น
250 ล้านบาท ตัว๋ เงินแต่ละฉบับกําหนดอายุไม่เกิน 270 วัน นับแต่วนั ที่ออกตัว๋ เงินระยะสั้น
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