บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ข้ อมูลทางการเงินรวมระหว่ างกาลและ
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่ างกาล (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั
สําหรั บงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น
จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อย และของเฉพาะบริ ษ ัท เวนเจอร์ อิ นคอร์ ป อเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงิน
และบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบและวิธีการสอบทานอื่ น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้า
จึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

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

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
30 กันยำยน
พ.ศ. 2559
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืมจากการซื้ อลูกหนี้

6

15,621,939
5,017,171

9,003,474
5,604,771

42,745,226
8,245,606

ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

7

13,949,874

12,812,910

19,442,667

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4,713,405

4,574,107

-

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

39,302,389

31,995,262

70,433,499

44,432,449
14,283,800
7,951,637
3,254,081
3,575,187
4,313,179

37,789,136
14,283,800
30,000,000
203,636
4,263,140

39,383,130
14,261,800

77,810,333

86,539,712

59,493,661

117,112,722

118,534,974

129,927,160

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืมจากการซื้ อลูกหนี้
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

7
8
9
10
11
12

15,108
5,833,623

กรรมการ _____________________________________ กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษัท เวนเจอร์ อิ น คอร์ ป อเรชั่น จํากั ด (มหาชน) “บริ ษ ัท ” เป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ จัด ตั้ง ขึ้ นในประเทศไทยและจดทะเบี ย นกั บ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2539 และที่ ต้ ัง สํ า นั 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 อยู่
ในกลุ่มบริ ษทั จดทะเบียนแก้ไขการดําเนินงานไม่ได้ตามข้อกําหนด (Non-performing Group) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 ยกว่ากลุ่มบริ ษทั
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ข้อ มูล ทางการเงิน รวมระหว่างกาลและข้อ มูล ทางการเงิ น เฉพาะกิ จการระหว่างกาลที่ น ําเสนอนี้ ได้มี การสอบทานแต่ ยงั ไม่ได้
ตรวจสอบ

2

นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินหลัก (คืองบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ื อ หุ ้ น และงบกระแสเงิ น สด) ได้จัด ทําให้ เป็ นรู ป แบบที่ ส มบู ร ณ์ ต ามประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็ นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34
เรื่ อ ง งบการเงิน ระหว่างกาล และได้เพิ่มหมายเหตุ ป ระกอบข้อมูล ทางการเงิน ตามข้อ กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทําข้ อมูลทางการเงิน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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. 2558
รายจ่ายที่เกิ ดขึ้นเป็ นครั้งคราวในระหว่างงวดปี บัญชี จะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ
การแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ายไว้โดยใช้อตั ราภาษีเดียวกับที่ใช้กบั ผลกําไรรวมทั้งปี ที่คาดว่าจะได้

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรั บปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ
ปรับปรุ ง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงั นี้
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรั บปรุ งอย่างมีส าระสําคัญ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 16 ฉบับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าไม่มีผลกระทบ
อย่างมีสาระสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริ ษทั
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุ งที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 40 ฉบับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าไม่มี
ผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริ ษทั

3

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
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั และ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่ สําคัญของความไม่แ น่ น อนในการประมาณการที่ มีอยู่มาใช้เช่ น เดียวกับงบการเงิน สําหรั บปี สิ้ น สุ ดวัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
4

มูลค่ ายุติธรรม
4.1

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

•

ข้อมูลระดับที่ 2 : ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (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 กันยายน พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทางการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนระยะยาว - เงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวม

75,500
75,500

-

-

75,500
75,500
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
4

มูลค่ ายุติธรรม (ต่อ)
4.1

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม (ต่อ)
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ข้ อมูลทางการเงินรวมและข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับที่ 1
บาท

ระดับที่ 2
บาท

ระดับที่ 3
บาท

รวม
บาท

53,500
53,500

-

-

53,500
53,500

สิ นทรัพย์
เงินลงทุนระยะยาว - เงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวม

ไม่มีการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด
5

ข้ อมูลตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินรวมจําแนกตามส่ วนงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

รายได้
ต้นทุน
กําไรขั้นต้ น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้
เงินให้กยู้ มื จากการซื้ อลูกหนี้
ขาดทุนจากการดําเนินงาน

ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์
ด้ อยคุณภาพ
บาท

ธุรกิจติดตาม
เร่ งรัดหนี้
บาท

ธุรกิจประกอบและ
รับจ้ างทดสอบวงจร
อีเลคโทรนิคส์
บาท

รายการที่
ยังไม่ ได้ปันส่ วน
บาท

รวม
บาท

1,637,102
(706,559)

5,641,050
(3,190,440)

-

-

7,278,152
(3,896,999)

930,543

2,450,610

(15,289)
(1,346,765)

(69,036)
(6,081,265)

-

-

(84,325)
(7,428,030)

(431,511)

(3,699,691)

-

-

(4,131,202)

3,381,153
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
5

ข้ อมูลตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินรวมจําแนกตามส่ วนงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี้ (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์
ด้อยคุณภาพ
บาท
รายได้
ต้นทุน
กําไรขั้นต้ น

-

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

-

ขาดทุนจากการดําเนินงาน

ธุรกิจประกอบและ
ธุรกิจติดตาม รับจ้ างทดสอบวงจร
เร่ งรัดหนี้
อีเลคโทรนิคส์
บาท
บาท
-

รายการที่
ยังไม่ ได้ ปันส่ วน
บาท

รวม
บาท

-

9,578,169
(9,096,941)

9,578,169
(9,096,941)
481,228

-

481,228

(2,136)
(9,036,170)
(8,557,078)

-

(2,136)
(9,036,170)
(8,557,078)

ข้อมูลทางการเงินรวมจําแนกตามส่ วนงานสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์ ด้อย
คุณภาพ
บาท

ธุรกิจประกอบและ
ธุรกิจติดตาม รับจ้ างทดสอบวงจร
เร่ งรัดหนี้
อีเลคโทรนิคส์
บาท
บาท

รายการที่
ยังไม่ ได้ ปันส่ วน
บาท

รวม
บาท

รายได้
ต้นทุน
กําไรขั้นต้ น

28,370,954
(3,066,240)

19,599,637
(8,702,741)

-

-

47,970,591
(11,768,981)

25,304,714

10,896,896

-

-

36,201,610

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้
เงินให้กยู้ มื จากการซื้ อลูกหนี้

(571,549)
(6,172,386)

(1,622,195)
(17,518,746)

-

-

(2,193,744)
(23,691,132)

(25,774,892)
(7,214,113)

(8,244,045)

-

-

(25,774,892)
(15,458,158)

ขาดทุนจากการดําเนินงาน

17

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
5

ข้ อมูลตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินรวมจําแนกตามส่ วนงานสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี้ (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์ ด้อย
คุณภาพ
บาท
รายได้
ต้นทุน
กําไรขั้นต้ น

-

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

-

ขาดทุนจากการดําเนินงาน

ธุรกิจประกอบและ
ธุรกิจติดตาม รับจ้ างทดสอบวงจร
เร่ งรัดหนี้
อีเลคโทรนิคส์
บาท
บาท
-

53,227,578
(36,735,793)

รายการที่
ยังไม่ ได้ ปันส่ วน
บาท

รวม
บาท

-

53,227,578
(36,735,793)

16,491,785
-

(198,979)
(27,518,807)
(11,226,001)

16,491,785
-

(198,979)
(27,518,807)
(11,226,001)
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
5

ข้ อมูลตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั จําแนกตามส่ วนงานที่ แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์
ด้ อยคุณภาพ
บาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาว
ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รวม

ธุรกิจประกอบและ
ธุรกิจติดตาม รับจ้ างวงจรทดสอบ
รายการที่
เร่ งรัดหนี้
อีเลคโทรนิคส์ ยังไม่ ได้ ปันส่ วน
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

58,382,323
3,254,081
61,636,404

5,017,171
5,017,171

-

15,621,939
4,713,405
14,283,800
7,951,637
3,575,227
4,313,139
50,459,148

15,621,939
5,017,171
58,382,323
4,713,405
14,283,800
7,951,637
3,254,081
3,575,227
4,313,139
117,112,722

-

-

-

(5,566,147)
(610,949)
(9,936,256)
(16,113,352)

(5,566,147)
(610,949)
(9,936,256)
(16,113,352)
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
5

ข้ อมูลตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั จําแนกตามส่ วนงานที่ แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดงั นี้ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ธุรกิจบริหาร
ธุรกิจประกอบและ
สิ นทรัพย์ ธุรกิจติดตาม รับจ้ างวงจรทดสอบ
ด้ อยคุณภาพ
เร่ งรัดหนี้
อีเลคโทรนิคส์
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้
เงินลงทุนระยะยาว
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รวม

6

58,825,797
58,825,797

4,270,965
4,270,965

3,656,845
3,656,845

424,684
424,684

-

9,936,256
9,936,256

รายการที่
ยังไม่ ได้ ปันส่ วน
บาท

รวม
บาท

42,745,226 42,745,226
3,974,641
8,245,606
- 58,825,797
14,261,800 14,261,800
15,108
15,108
2,176,778
5,833,623
63,173,553 129,927,160

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

3,773,997
104,662
9,936,256
13,814,915

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ข้ อมูลทางการเงินรวม

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ

ยังไม่ ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

27,568
15,594,371
15,621,939

19,712
8,983,762
9,003,474

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

ณ วัน ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เงิน ฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยที่ แท้จริ งอยู่ที่ ร้อยละ 0.20 - 0.50 ต่อปี (วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.375 - 0.40 ต่อปี )
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
7

ลูกหนี้เงินให้ ก้ยู ืมจากการซื้ อลูกหนี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืมจากการซื้อลูกหนี้
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ลูกหนี้เงินให้กยู้ ืมจากการซื้อลูกหนี้ - สุ ทธิ

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

84,157,215
(25,774,892)
58,382,323

76,376,938
(25,774,892)
50,602,046

58,825,797
58,825,797

ในระหว่างงวดบริ ษทั บันทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าสําหรับลูกหนี้เงินให้กูย้ มื จากการซื้อลูกหนี้จาํ นวน 25.77 ล้านบาท
รายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินให้กยู้ ืมจากการซื้อลูกหนี้สุทธิ ที่ได้จากการประมูลซื้อสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ตน้ งวด
เพิ่มขึ้นจากการซื้อระหว่างงวด
เพิ่มขึ้นจากการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ย
ลดจากการรับชําระหนี้
ลดจากการตัดจําหน่าย
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ปลายงวด
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้
ส่ วนที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

58,825,797
7,813,029
28,370,954
(10,346,086)
(506,478)
84,157,215
(25,774,892)
58,382,323

58,825,797
28,310,810
(10,253,191)
(506,478)
76,376,938
(25,774,892)
50,602,046

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

13,949,874
44,432,449
58,382,323

12,812,910
37,789,136
50,602,046

19,442,667
39,383,130
58,825,797

21

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
8

เงินลงทุนระยะยาว

ข้ อมูลทางการเงินรวม
30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาทุน
บาท

มูลค่ ายุติธรรม
บาท

90,000
90,000

90,000
(14,500)
75,500

เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด
เงินฝากประจํา
รวมเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด

14,208,300
14,208,300

14,208,300
14,208,300

รวมเงินลงทุนระยะยาว

14,298,300

14,283,800

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารทุน
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขาย

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน พ.ศ. 2559
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
บาท

มูลค่ ายุติธรรม
บาท

90,000
90,000

90,000
(14,500)
75,500

90,000
90,000

90,000
(36,500)
53,500

เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด
เงินฝากประจํา
รวมเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด

14,208,300
14,208,300

14,208,300
14,208,300

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

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารทุน
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขาย

ราคาทุน มูลค่ ายุติธรรม
บาท
บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม พ. ศ. 2558 บริ ษทั วางหลักประกันการขอทุเลาการเสี ยภาษีอากรกับกรมสรรพากร
เป็ นเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจําจํานวน 14.21 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี และจะครบกําหนด
ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

22

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
9

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงินระหว่างกาล ดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีราคาทุน

ประเภทธุรกิจ
บริ ษทั วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัด

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ค่ าเผื่อ
ราคาทุน การด้อยค่ า
บาท
บาท

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

สั ดส่ วน
ยอดสุ ทธิ การถือหุ้น
บาท
ร้ อยละ

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

99.99

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 บริ ษ ัทได้ลงทุ นในบริ ษ ัท วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทที่ จัดตั้งใหม่ จํานวน 30.00 ล้านบาท
ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว โดยถือเป็ นการลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยได้ทาํ การแจ้งจดทะเบียนหุ ้นดังกล่าว
กับกระทรวงพาณิ 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 จํานวน
28.60 ล้านบาท ในสั ดส่ วนร้ อ ยละ 99.99 ของทุ น จดทะเบี ยนชําระแล้วโดยถื อ เป็ นการลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยทางอ้อ มของบริ ษ ัท
โดยได้ทาํ การแจ้งจดทะเบียนหุน้ ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (หมายเหตุ 12)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ งวด
เงินลงทุนเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ราคาตามบัญชีปลายงวด

30,000,000
30,000,000
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
10

ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ข้ อมูลทางการเงินรวม ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

11

บาท

บาท

15,108
8,033,751
(97,222)
7,951,637

15,108
204,426
(15,898)
203,636

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้ อมูลทางการเงินรวม
บาท
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ งวด - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุ ทธิ

3,263,983
(9,902)
3,254,081

24

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
12

การซื้ อธุรกิจและค่ าความนิยม
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริ ษทั วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัดซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้เข้าทําการลงทุนในบริ ษทั บริ หาร
สิ นทรั พย์รีจินอล จํากัด ในสัดส่ วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว โดยถือเป็ นการลงทุนในบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของ
บริ ษทั โดยได้ทาํ การแจ้งจดทะเบียนหุ ้นดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยรายการดังกล่าว
ถือเป็ นการซื้อธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องการรวมธุรกิจ
ตารางต่อไปนี้ เป็ นสรุ ปสิ่ งตอบแทนที่บริ ษทั วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัดจ่ายให้ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ รี จินอล จํากัด
และจํานวนของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ได้รับมาซึ่ งรับรู ้ ณ วันรวมธุ รกิจ รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์รีจินอล จํากัด ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ
บาท
สิ่ งตอบแทนที่จ่าย ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

13

รวม

28,601,282
28,601,282

มูลค่าที่รับรู ้ ณ วันที่ซ้ือสําหรับสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ มื กรรมการ
เงินกูย้ มื กรรมการ
หนี้สินอื่น
รวม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ค่าความนิยม

287,889
25,090,300
(224,000)
(128,064)
25,026,125
(30)
3,575,187

รวม

28,601,282

ประมาณการหนี้สินระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้ประมาณการหนี้ สินที่เกิดจากการถูกประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 16
จํานวน 9.94 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : จํานวน 9.94 ล้านบาท)

25

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
14

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
สําหรับงวดด้วยจํานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายและถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด
ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ขาดทุนสําหรับงวดที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญคงเหลือ (หุน้ )
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญคงเหลือ (หุน้ )
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

(3,961,107)
622,452,273

(2,574,856)
622,452,273

(39,175,465)
479,009,637

(0.006)

(0.004)

(0.081)

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2559

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

(15,134,945)
622,452,273

(12,909,436)
622,452,273

2,561,695,655
348,581,066

(0.024)

(0.020)

7.348

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
15

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

ลักษณะความสั มพันธ์

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

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

ก)

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

ยอดค้ างชําระที่เกิดจากการขายบริการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
- ค่ าบริการค้ างรับ
บริ ษทั พีบีแอล แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั พับบลิค ลอว์ จํากัด
รวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

2,032,242
2,032,242

2,032,242
2,032,242

2,484,244
183,371
2,667,615
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
15

รายการกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

รายได้จากการให้ บริการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

1,965,233
1,965,233

1,965,233
1,965,233

-

2,100,000
2,100,000

2,100,000
2,100,000

-

รายได้จากการบริการติดตามหนี้สิน
บริ ษทั พับบลิค ลอว์ จํากัด
รวม
ค่ าเช่ า
บริ ษทั พีเอ แมนเนจเม้นท์
แอนด์ คอนซัลแทนต์ จํากัด
รวม
ค)

ค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญของกิจการ
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

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

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

-

รวม

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ข้ อมูลทางการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
4,520,000
193,687
4,713,687

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
4,520,000
193,687
4,713,687

3,140,000
2,699,000
5,839,000
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
16

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้ ในภายหน้ า
16.1 ภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณี กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่า
ข้ อมูลทางการเงินรวม

ภายในหนึ่งปี
มากกว่าหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
บาท

2,450,000
2,000,000
4,450,000

1,050,000
1,050,000

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

16.2 ในปี พ.ศ. 2553 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมจากกรมสรรพากรจํานวนรวม 5.62 ล้านบาท
ซึ่ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ไม่เห็นด้วยกับการประเมินดังกล่าวและได้ดาํ เนิ นการอุทธรณ์ คดั ค้านการประเมินดังกล่าว ในปี
พ.ศ. 2555 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีมติยกอุทธรณ์ ต่อมาวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริ ษทั ยืน่ ฟ้องกรมสรรพากร
ต่อศาลภาษีอากรกลางให้เพิกถอนการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวข้างต้น ในปี พ.ศ. 2556 ศาลได้ตดั สิ นให้บริ ษทั แพ้คดี
บริ ษทั ได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
16.3 ในปี พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเพิม่ เติมจากกรมสรรพากรจํานวน 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
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บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
30 กันยำยน
พ.ศ. 2559
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

1,593,128
3,973,019

1,332,799
3,430,161

3,773,997
-

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

5,566,147

4,762,960

3,773,997

610,949
9,936,256

610,949
9,936,256

104,662
9,936,256

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

10,547,205

10,547,205

10,040,918

รวมหนีส้ ิน

16,113,352

15,310,165

13,814,915

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินระยะยาว

13

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

3

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
30 กันยำยน
พ.ศ. 2559
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยังไม่ ได้ตรวจสอบ
ตรวจสอบแล้ ว
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 670,352,273 หุ้น
มูลค่าหุ ้นละ 0.28 บาท

187,698,636

187,698,636

187,698,636

ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 622,452,273 หุ้น
มูลค่าหุ ้นละ 0.28 บาท
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

174,286,636
(73,272,833)
(14,500)

174,286,636
(71,047,327)
(14,500)

174,286,636
(58,137,891)
(36,500)

รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

100,999,303
67

103,224,809
-

116,112,245
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

100,999,370

103,224,809

116,112,245

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

117,112,722

118,534,974

129,927,160

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

4

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

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้สุทธิ
รายได้จากการบริ การติดตามหนี้สิน
รายได้จากการขายและการให้บริ การ

1,637,102
5,641,050
-

1,576,959
5,641,050
-

9,578,169

รวมรำยได้

7,278,152

7,218,009

9,578,169

ต้นทุนการจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้เงินให้กยู้ มื
จากการซื้อลูกหนี้สุทธิ
ต้นทุนการบริ การติดตามหนี้สิน
ต้นทุนขายและการให้บริ การ

(706,559)
(3,190,440)
-

(339,619)
(3,190,440)
-

(9,096,941)

รวมต้นทุน

(3,896,999)

(3,530,059)

(9,096,941)

กำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

3,381,153
(84,325)
(7,428,030)

3,687,950
(83,875)
(6,337,564)

481,228
(2,136)
(9,036,170)

ขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน
รายได้อื่นๆ

(4,131,202)
170,095

(2,733,489)
158,633

(8,557,078)
933,705

กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยอื่นและต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์

(3,961,107)

(2,574,856)

(7,623,373)

-

-

(1,154,338)
(30,397,754)

ขำดทุนก่ อนต้นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทางการเงิน

(3,961,107)
-

(2,574,856)
-

(39,175,465)
-

ขำดทุนสำหรับงวด

(3,961,107)

(2,574,856)

(39,175,465)

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

5

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

10,000

10,000

177,918

10,000

10,000

177,918

(3,951,107)

(2,564,856)

(38,997,547)

(3,961,104)

(2,574,856)

(39,175,465)

(3)

-

-

(3,961,107)

(2,574,856)

(39,175,465)

(3,951,104)

(2,564,856)

(38,997,547)

(3)

-

-

(3,951,107)

(2,564,856)

(38,997,547)

(0.006)

(0.004)

(0.081)

622,452,273

622,452,273

479,009,637

กำไรเบ็ดขำดทุนเสร็จอื่น
รำยกำรทีจ่ ะจัดประเภทรำยกำรใหม่ เข้ ำไปไว้ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำรแบ่ งปันขำดทุน
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำรแบ่ งปันขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

ขำดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

14

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

6

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้สุทธิ

28,370,954

28,310,811

-

รายได้จากการบริ การติดตามหนี้สิน

19,599,637

19,599,637

-

รายได้จากการขายและการให้บริ การ

-

-

53,227,578

47,970,591

47,910,448

53,227,578

(3,066,240)

(2,699,300)

-

(8,702,741)

(8,702,741)

-

-

-

(36,735,793)

รวมต้ นทุน

(11,768,981)

(11,402,041)

(36,735,793)

กำไรขั้นต้ น

36,201,610

36,508,407

16,491,785

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(2,193,744)

(2,193,294)

(198,979)

(23,691,132)

(21,682,277)

(27,518,807)

10,316,734

12,632,836

(11,226,001)

-

-

2,163,795,968

ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ได้รับยกเว้นตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

-

-

485,663,900

ค่าเช่าค้างจ่ายที่ได้รับยกเว้นตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

-

-

9,251,613

-

-

6,261,682

323,213

232,620

4,647,013

10,639,947

12,865,456

2,658,394,175

รวมรำยได้
ต้นทุนการจัดเก็บหนี้ จากลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื
จากการซื้อลูกหนี้สุทธิ
ต้นทุนการบริ การติดตามหนี้สิน
ต้นทุนขายและการให้บริ การ

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำน
รายได้อื่น
กาไรจากการชาระหนี้เงินกูใ้ นคราวเดียว
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

กาไรจากการจาหน่ายลูกหนี้การค้าและเงินให้กยู้ มื
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยอื่นและต้ นทุนทำงกำรเงิน

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

7

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

10,639,947

12,865,456

2,658,394,175

(25,774,892)

(25,774,892)

-

-

-

(45,994,725)

ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์

-

-

(26,228,868)

ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ

-

-

(2,367,264)

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเลิกจ้าง

-

-

(12,463,269)

(15,134,945)

(12,909,436)

2,571,340,049

-

-

(9,644,394)

(15,134,945)

(12,909,436)

2,561,695,655

22,000

22,000

1,000

22,000

22,000

1,000

(15,112,945)

(12,887,436)

2,561,696,655

(15,134,942)

(12,909,436)

2,561,695,655

(3)

-

-

(15,134,945)

(12,909,436)

2,561,695,655

(15,112,942)

(12,887,436)

2,561,696,655

(3)

-

-

(15,112,945)

(12,887,436)

2,561,696,655

(0.024)

(0.020)

7.348

622,452,273

622,452,273

348,581,066

หมำยเหตุ
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยอื่นและต้ นทุนทำงกำรเงิน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้

7

ขาดทุนจากการโอนสิ นทรัพย์ชาระหนี้
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

กำไร(ขำดทุน)ก่ อนต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด
กำไรเบ็ดขำดทุนเสร็จอื่น
รำยกำรทีจ่ ะจัดประเภทรำยกำรใหม่ เข้ ำไปไว้ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำรแบ่ งปั นกำไร(ขำดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำรแบ่ งปั นกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

14

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้

8

บริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรั บงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559
ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำรเปลีย่ นแปลงใน
ทุนที่ออก

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559

มูลค่ ำยุตธิ รรมของ

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้เสียที่ไม่ มี

รวมส่ วนของ

และชำระแล้ว
บำท

ขำดทุนสะสม
บำท

เงินลงทุนเผื่อขำย
บำท

ผู้ถือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
บำท

อำนำจควบคุม
บำท

ผู้ถือหุ้น
บำท

174,286,636

(58,137,891)

(36,500)

116,112,245

-

116,112,245

-

22,000

-

70

70

-

(15,134,942)

(15,112,942)

(3)

(15,112,945)

174,286,636

(73,272,833)

(14,500)

100,999,303

67

100,999,370

กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสำหรั บงวด
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจากการซื้ อเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
9

บริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 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
2,561,695,655

1,000
(275,947)

120,120,000
(961,093,672)
(49,250,000)
1,010,343,672
2,561,696,655
(275,947)

ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2558

134,122,698

-

-

(55,272,034)

(50,000)

78,800,664

ยอดคงเหลือต้ นงวด ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559

174,286,636

-

-

(58,137,891)

(36,500)

116,112,245

-

-

-

(12,909,436)

22,000

(12,887,436)

174,286,636

-

-

(71,047,327)

(14,500)

103,224,809

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

กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสำหรั บงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559

กำไร(ขำดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ ว
ยังไม่ได้จัดสรร
บำท
บำท

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำรเปลีย่ นแปลงใน
มูลค่ำยุตธิ รรมของ
เงินลงทุนเผื่อขำย
บำท

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
10

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
รายการปรับกระทบยอดกาไรสาหรับงวดเป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ เงินให้กูย้ มื
จากการซื้ อลูกหนี้
ค่าเสื่ อมราคา
ตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้ เงินให้กูย้ มื จากการซื้ อลูกหนี้
กาไรจากการขายเงินลงทุนในสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
กาไรจากการชาระหนี้ เงินกูใ้ นคราวเดียว
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ได้รับยกเว้นตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ได้รับยกเว้นตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ชาระหนี้
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
กาไรจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
บำท

7
10
11
7

การเปลี่ ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้ เงินให้กูย้ มื จากการซื้ อลูกหนี้ - สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

(15,134,945)

(12,909,436)

2,561,695,655

(28,370,954)
97,222
9,902
25,774,892
(134,835)

(28,310,810)
15,898
25,774,892
(134,835)

8,214,747
-

-

-

(2,163,795,968)
(485,663,900)
(9,251,613)

506,287
-

506,287
-

45,994,725
(1,052,144)
26,228,868
12,463,269
9,644,394

(17,252,431)

(15,058,004)

4,478,033

3,564,641
2,533,057
(4,713,405)
1,520,484
(2,180,869)
3,576,063
-

2,977,042
10,253,191
(4,574,107)
1,570,483
(2,441,198)
3,385,269
-

19,519,827
7,658,286
(4,040,889)
(6,187,705)
(15,757,028)

(12,952,460)

(3,887,324)

5,670,524

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
11

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายจากการซื้ อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการรับชาระเงินให้กูย้ มื
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
เงินสดจ่ายจากการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้ อธุรกิจ
เงินสดจ่ายจากการซื้ ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายจากการซื้ อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

ข้ อมูลทำงกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
บำท

ข้ อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

25,090,300
350,000
(28,313,393)
(8,033,751)
(3,263,983)
-

350,000
(30,000,000)
(204,428)
-

10,148,407
(14,208,300)
36,045,157
30,712,661

(14,170,827)

(29,854,428)

62,697,925

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ ้นสามัญ
เงินสดจ่ายหนี้ สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

-

-

(269,205)
120,120,000
(126,461,215)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

-

-

(6,610,420)

(27,123,287)
42,745,226

(33,741,752)
42,745,226

61,758,029
7,220,145

15,621,939

9,003,474

68,978,174

22,000

22,000

1,000

-

-

123,226,600
486,093,672
475,000,000
49,250,000
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เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
(ลดลง)เพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด
ข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
การเปลี่ ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
หนี้ สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการลดลง
เนื่ องจากการโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ให้เจ้าหนี้
การลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
การลดส่วนเกินมูลค่าหุ ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
การลดสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้
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