บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (บริ ษทั ) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษ ทั แสดงฐานะการเงิ น รวมของกลุ่มกิ จการและฐานะการเงิน เฉพาะกิ จการของบริ ษ ัท ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
ผลการดํา เนิ น งานรวมและผลการดํา เนิ น งานเฉพาะกิ จ การ กระแสเงิ น สดรวมและกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จ การสําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินทีต่ รวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น รวมของกลุ่ ม กิ จการและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการของบริ ษ ัท ข้างต้น นี้ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิ จการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิ จการที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสําคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มีนัยสําคัญ ที่ สุ ดตามดุ ล ยพิ นิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้

เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

ประมาณการทางบัญชี ในการรั บ รู้ รายได้ จากลูกหนี้ เงิน ให้ ก้ ูยืม
จากการซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 18 เรื่ อ งรายได้ กําหนดให้รายได้
ดอกเบี้ยต้องรับรู ้ตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง อ้างถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 9 ลู กหนี้ เงิน ให้กู้ยืมจากการซื้ อลู กหนี้
ด้อ ยคุ ณ ภาพ ซึ่ งเปิ ดเผยรายได้ดอกเบี้ ยจํานวน 30.1 ล้านบาท
ที่รับรู ้ในระหว่างปี
ผูบ้ ริ หารคํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งจากจํานวนเงินที่คาดว่า
จะเก็บได้จากลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพที่ซ้ื อมาแต่ละพอร์ ตลูกหนี้ และ
ทํา การสอบทานความเหมาะสมของอัต ราดอกเบี้ ยที่ แ ท้จ ริ ง
ทุ กไตรมาส เพื่อ นํามาใช้ในการคํานวณรายได้ดอกเบี้ ยที่ ต้อ ง
รับรู ้ในแต่ละงวด
ข้าพเจ้าให้ความสําคัญ ในเรื่ อ งนี้ เพราะมี การใช้ดุล ยพิ นิ จของ
ผูบ้ ริ หารอย่างมีนัยสําคัญในการประมาณการกระแสเงินสดจาก
การรั บชําระหนี้ ในอนาคตเพื่อใช้ในการคํานวณอัตราดอกเบี้ ย
ที่แท้จริ ง ซึ่ งอาจมีความไม่แน่ นอนในจํานวนเงินที่จะเก็บได้จาก
ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพตลอดระยะเวลาที่คาดว่าจะเก็บเงินได้

ข้า พเจ้า ทํา ความเข้า ใจวิ ธี ที่ ผู ้บ ริ หารใช้ ใ นการกํา หนดอัต รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง และกระบวนการอนุมตั ิ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้
รายได้ดอกเบี้ย
ข้าพเจ้าได้ทดสอบสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
จากการรั บ ชํา ระหนี้ ในอนาคต โดยเฉพาะส่ วนที่ เกี่ ย วกั บ
ระยะเวลาการเก็บหนี้ ที่คาดไว้ และจํานวนเงินที่จะเก็บได้ตลอด
ระยะเวลาดังกล่าว ดังนี้
• ตรวจสอบเงินลงทุนเริ่ มแรกในลู กหนี้ เงิ นให้กูย้ ม
ื จาก
การซื้ อลูก หนี้ ด้อยคุ ณภาพโดยตรวจกับจํานวนเงิน ที่
จ่ายซื้อลูกหนี้ดงั กล่าว รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
• ประเมิ น ความสอดคล้อ งของระยะเวลาการเก็ บ หนี้
ที่ ผู ้ บ ริ หารใช้ ใ นการประมาณ การกั บ ข้ อ มู ล ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
• ประเมินความสมเหตุสมผลของจํานวนเงินที่คาดว่าจะ
เก็บได้ เนื่ องจากบริ ษทั ประกอบธุ รกิจนี้ เป็ นปี แรก จึง
ยังไม่มีขอ้ มูลในอดีตเกี่ยวกับการเก็บหนี้ของแต่ละราย
ข้าพเจ้าจึงประเมินความสมเหตุสมผลโดยเปรี ยบเทียบ
จํานวนหนี้ ที่ เก็ บ ได้จริ งระหว่างปี กับ ประมาณการ
กระแสเงิ น สดจากการรั บ ชํ า ระในปี ที่ ผู ้บ ริ หาร
คาดการณ์ไว้ ตลอดจนพิจารณาถึงแผนการดําเนิ นงาน
ในการติ ด ตามหนี้ กรณี ที่ มี ผ ลแตกต่ า ง ข้า พเจ้า ได้
สอบถามผู ้บ ริ หารในเชิ ง ทดสอบเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก าร
ติ ด ตามหนี้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ต ามแผนการเก็ บ หนี้ ที่ ค าดไว้
และประเมินความสมเหตุสมผลของการปรับปรุ งแผน
เกี่ยวกับจํานวนเงินที่คาดว่าจะเก็บได้
• ทดสอบความถู ก ต้อ งในการคํา นวณอัต ราดอกเบี้ ย
ที่แท้จริ ง
ข้าพเจ้าพบว่าผูบ้ ริ หารได้ทบทวนและปรับ ปรุ งสมมติ ฐานที่ใช้
ในการคํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งอย่างเหมาะสม
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การด้อยค่ าของมูลค่ าทางบัญชีของลูกหนี้เงินให้ ก้ยู ืมจากการซื้อ
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
อ้า งถึ ง หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ ที่ 9 เรื่ อ งลู ก หนี้ เงิ น
ให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
ผูบ้ ริ หารประเมินการด้อยค่าในมูลค่าทางบัญชี ของแต่ละพอร์ ต
ลูกหนี้ ด้อยคุ ณ ภาพโดยเปรี ยบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื น
กั บ มู ล ค่ า ทางบั ญ ชี ข องแต่ ล ะพอร์ ต ลู ก หนี้ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า
จะได้รับคืนคํานวณจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับชําระจากลูกหนี้
ด้ อ ยคุ ณ ภาพในอนาคตคิ ด ลดด้ ว ยอั ต ราดอกเบี้ ยในตลาด
ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าจะถู กบัน ทึ ก ในงบกําไรขาดทุ น เมื่อ
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิมีจาํ นวนน้อยกว่ามูลค่าทางบัญชีตามที่อธิบาย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2.6

ข้าพเจ้าได้สอบถามผูบ้ ริ หารเพื่อทําความเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การวัดมูลค่าของลูกหนี้เงินให้กยู้ ืมจากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ

ข้าพเจ้าให้ค วามสําคัญ ในยอดคงเหลื อ ดังกล่ าว เพราะลู กหนี้
เงิ น ให้ กู้ยืม จากการซื้ อ ลู ก หนี้ ด้อ ยคุ ณ ภาพเป็ นยอดสิ น ทรั พ ย์
ที่ใหญ่ที่สุดในงบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 51
ของสิ นทรัพย์รวมและในการประเมินการด้อยค่านั้นต้องใช้ดุลย
พินิ จของผูบ้ ริ หารอย่างมีนัยสําคัญ ในการประมาณเงิน สดจาก
การรับชําระหนี้ ในอนาคต ข้อสมมติฐานพื้นฐานในการคํานวณ
มู ล ค่ า ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น ของลู ก หนี้ เงิ น ให้กู้ยืม จากการซื้ อ
ลู ก หนี้ ด้อ ยคุ ณ ภาพ เช่ น จํานวนเงิ น ที่ ค าดว่าจะเก็ บ ได้ อัต รา
คิดลดและระยะเวลาการเก็บหนี้

•

ข้า พเจ้า ประเมิ น วิ ธี ก ารและข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการประมาณการ
ระยะเวลาในการรับชําระหนี้และกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
ในอนาคต
ข้าพเจ้าทดสอบความเหมาะสมของของข้อ มูล และสมมติ ฐาน
ที่ใช้ในการคํานวณมูล ค่าที่ คาดว่าจะได้รับ คืน ของแต่ล ะพอร์ ต
ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ ดังนี้

•
•
•

สุ่ มตรวจเอกสารการรั บชําระเงินจากลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมจาก
การซื้ อลู กหนี้ ด้อยคุณ ภาพเพื่อประเมิน ข้อ มูล ประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
ตรวจประมาณการระยะเวลาในการรับชําระหนี้ โดยเทียบเคียง
กับเกณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ประเมิน ความเหมาะสมของอัตราคิ ดลดโดยเที ยบเคี ยงกับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด
ทดสอบการคํานวณมู ล ค่ าที่ คาดว่าจะได้รับ คื น ของลู กหนี้
เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ

จากการทดสอบข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าการประมาณการของผูบ้ ริ หาร
และดุ ล ยพิ นิ จ เกี่ ย วกับ การด้อ ยค่ า ของลู ก หนี้ เงิ น ให้ กู้ยื ม จาก
การซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพนั้นมีความสมเหตุสมผล

ข้ อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่ อข้อมูลอื่ น ข้อมู ลอื่ นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ ไม่ รวมถึ งงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชี ท่ีอยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มี ความขัดแย้งที่ มี ส าระสํ าคัญกับงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ หรื อกับ ความรู ้ ที่ ได้รั บจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสาร
เรื่ องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รับ ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรั บ ผิด ชอบเกี่ ยวกับ การควบคุ มภายในที่ ก รรมการพิ จารณาว่าจําเป็ น เพื่อ ให้ส ามารถจัดทํา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ใน
การดําเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง เปิ ดเผยเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกับ การดําเนิ น งานต่ อ เนื่ อ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์ก ารบัญ ชี สําหรั บ
การดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิ จการและบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน หรื อไม่สามารถดําเนิ นงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริ ษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ น ของข้าพเจ้าอยู่ด้ว ย ความเชื่ อ มั่น อย่างสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่น ในระดับสู ง แต่ ไม่ ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ที่ มี อ ยู่ ไ ด้เสมอไป ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ งอาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ตหรื อข้ อ ผิ ด พลาด และถื อ ว่ า มี ส าระสํ า คั ญ เมื่ อ คาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิ จเยี่ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พและการสั งเกต และสงสั ย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•
•
•

•
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบ
ข้อ มูล ที่ ขดั ต่ อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจาก
การทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยกรรมการ
สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่ มี ส าระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อ งกล่ าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึ งการเปิ ดเผยที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่
กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมิ น การนําเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อ หาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุ รกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่ งรวมถึงประเด็น
ที่ มี นัยสําคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบและข้อ บกพร่ อ งที่ มี นัยสําคัญ ในระบบการควบคุ มภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พ บในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและ
ได้สื่ อ สารกับ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับ ความสั มพัน ธ์ท้ ังหมด ตลอดจนเรื่ อ งอื่น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อ ว่ามีเหตุ ผลที่ บุ คคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

จากเรื่ องที่ สื่ อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มี นัยสําคัญที่ สุ ดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
กรุ งเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
7
8

13,159,916
4,617,052

8,047,627
5,211,754

42,745,226
8,245,606

9

16,339,543

14,636,228

19,442,667

10

14,208,300

14,208,300

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

2,363,089

2,351,571

-

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

50,687,900

44,455,480

70,433,499

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

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

39,383,130
14,261,800

55,779,376

64,991,875

59,493,661

106,467,276

109,447,355

129,927,160

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืมจากการซื้ อลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินลงทุนระยะยาวที่ถึงกาหนดภายในหนึ่ งปี

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
ลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืมจากการซื้ อลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

9
10
11
12
13

15,108
5,833,623

กรรมการ _____________________________________ กรรมการ _____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่ งในงบการเงินนี้

7

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

5,727,778
650,373

4,434,973
632,362

3,773,997
-

6,378,151

5,067,335

3,773,997

656,733
9,936,256

656,733
9,936,256

104,662
9,936,256

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

10,592,989

10,592,989

10,040,918

รวมหนีส้ ิน

16,971,140

15,660,324

13,814,915

15

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้ สินระยะยาว

16
17

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่ งในงบการเงินนี้

8

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

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

187,698,636

187,698,636

187,698,636

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

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

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

รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

89,496,071
65

93,787,031
-

116,112,245
-

รวมส่ วนของเจ้ ำของ

89,496,136

93,787,031

116,112,245

106,467,276

109,447,355

129,927,160

ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 622,452,273 หุ้น
มูลค่าหุ ้นละ 0.28 บาท
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่ งในงบการเงินนี้

9

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

30,055,399

29,887,769

7,033,592

รายได้จากการบริ การติดตามหนี้ สิน

23,980,984

23,980,984

4,727,472

รายได้จากการขายและการให้บริ การ

-

-

53,227,578

54,036,383

53,868,753

64,988,642

(3,212,654)

(2,683,064)

(449,990)

(13,396,791)

(13,396,791)

(1,768,957)

ต้นทุนขาย

-

-

(36,735,793)

รวมต้ นทุน

(16,609,445)

(16,079,855)

(38,954,740)

กำไรขั้นต้ น

37,426,938

37,788,898

26,033,902

(854,997)

(729,331)

(526,506)

(30,419,208)

(26,540,453)

(38,382,315)

-

-

(9,644,395)

6,152,733

10,519,114

(22,519,314)

24

-

-

2,163,795,968

ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ได้รับยกเว้นตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

24

-

-

485,663,900

ค่าเช่าค้างจ่ายที่ได้รับยกเว้นตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

24

-

-

9,251,613

-

-

6,261,682

335,608

260,192

4,311,695

6,488,341

10,779,306

2,646,765,544

หมำยเหตุ
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ เงินให้กูย้ มื จากการซื้ อลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ

9

รวมรำยได้
ต้นทุนการจัดเก็บหนี้ จากลูกหนี้ เงินให้กูย้ มื
จากการซื้ อลูกหนี้ สุทธิ
ต้นทุนการบริ การติดตามหนี้ สิน

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำน
รายได้อื่น
กาไรจากการชาระหนี้ เงินกูใ้ นคราวเดียว
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

กาไรจากการจาหน่ายลูกหนี้ การค้าและเงินให้กูย้ มื
แก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
อื่ น ๆ
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยอื่น (ยกไป)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่ งในงบการเงินนี้

10

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บำท

บำท

บำท

6,488,341

10,779,306

2,646,765,544

9

(28,077,633)

(28,077,633)

-

9

(5,046,387)

(5,046,387)

-

-

-

(45,994,725)

ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์

-

-

(27,108,305)

ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสินค้าเสื่ อมคุณภาพ

-

-

(2,369,447)

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเลิกจ้าง

-

-

(12,463,269)

(26,635,679)

(22,344,714)

2,558,829,798

-

-

-

(26,635,679)

(22,344,714)

2,558,829,798

19,500

19,500

14,500

19,500

19,500

14,500

(26,616,179)

(22,325,214)

2,558,844,298

(26,635,674)

(22,344,714)

2,558,829,798

(5)

-

-

(26,635,679)

(22,344,714)

2,558,829,798

(26,616,174)

(22,325,214)

2,558,844,298

หมำยเหตุ
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยอื่น (ยกมำ)
ค่าใช้จ่ายอื่ น
ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อสารองหนี้ สูญรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
จากลูกหนี้ เงินในกูย้ มื จากการซื้ อลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้ เงินให้กูย้ มื จากการซื้ อลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ
ขาดทุนจากการโอนสิ นทรัพย์ชาระหนี้
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กำไรเบ็ดขำดทุนเสร็จอื่น
รำยกำรที่จะจัดประเภทรำยกำรใหม่ เข้ ำไปไว้ใน
กำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(5)

-

(26,616,179)

(22,325,214)

2,558,844,298

(0.043)

(0.036)

6.30

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้ น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่ งในงบการเงินนี้

11

บริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินรวม
ส่ วนของเจ้ ำของของบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้ ำของ
กำรเปลีย่ นแปลงใน
ทุนที่ออก

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559

มูลค่ ำยุตธิ รรมของ

รวมส่ วนของเจ้ ำของ

ส่ วนได้เสียที่ไม่ มี

รวมส่ วนของ

และชำระแล้ ว
บำท

ขำดทุนสะสม
บำท

เงินลงทุนเผื่อขำย
บำท

ของบริษทั ใหญ่
บำท

อำนำจควบคุม
บำท

เจ้ ำของ
บำท

174,286,636

(58,137,891)

(36,500)

116,112,245

-

116,112,245

-

19,500

-

70

70

-

(26,635,674)

(26,616,174)

(5)

(26,616,179)

174,286,636

(84,773,565)

(17,000)

89,496,071

65

89,496,136

กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ ำของสำหรั บปี
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจากการซื้ อเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่ งในงบการเงินนี้
12

บริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รวมส่ วนของ
เจ้ ำของ
บำท

ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
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)

160,283,938
(486,093,672)
-

(475,000,000)
-

(49,250,000)
-

1,010,343,672
2,558,829,798

14,500
(275,947)

160,283,938
(961,093,672)
(49,250,000)
1,010,343,672
2,558,844,298
(275,947)

ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

174,286,636

-

-

(58,137,891)

(36,500)

116,112,245

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559

174,286,636

-

-

(58,137,891)

(36,500)

116,112,245

-

-

-

(22,344,714)

19,500

(22,325,214)

174,286,636

-

-

(80,482,605)

(17,000)

93,787,031

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558
กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ ำของสำหรั บปี
การเพิ่มทุน
การลดทุน
ลดสารองตามกฎหมาย
ลดขาดทุนสะสม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
(กาไร)ขาดทุนที่รับรู ้ระหว่างปี

18
18
19
18

กำรเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ ำของสำหรั บปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

กำไร(ขำดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
บำท
บำท

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้ ำของ
กำรเปลีย่ นแปลงใน
มูลค่ ำยุตธิ รรมของ
เงินลงทุนเผื่อขำย
บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่ วนหนึ่ งในงบการเงินนี้
13

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรสาหรับปี เป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กยู้ มื
จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
ค่าเสื่อมราคา
ตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการตั้งค่าเผือ่ สารองหนี้สูญรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
จากลูกหนี้เงินในกูย้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ
กาไรจากการขายเงินลงทุนในสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
กาไรจากการชาระหนี้เงินกูใ้ นคราวเดียว
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ได้รับยกเว้นตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ค่าเช่าค้างจ่ายที่ได้รับยกเว้นตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ขาดทุนจากการโอนสิ นทรัพย์ชาระหนี้
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
กาไรจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ - สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

(26,635,679)

(22,344,714)

2,558,829,798

9
12
13

(30,055,399)
286,882
56,368

(29,887,769)
24,287
-

(7,033,592)
8,215,060
-

9

28,077,633

28,077,633

-

9

5,046,387
(134,836)

5,046,387
(134,836)

-

-

-

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

30,396
568,589
-

568,589
-

45,994,725
(1,052,143)
27,108,305
12,567,931
9,644,395

(22,759,659)

(18,650,423)

(4,437,002)

3,628,554
4,209,456
(2,363,089)
(156,284)
1,249,760
562,309
(16,518)

3,325,166
11,674,152
(2,351,571)
(106,284)
660,976
632,362
(16,518)

11,274,221
(51,792,205)
7,658,286
(4,300,581)
(2,477,195)
(15,757,028)

(15,645,471)

(4,832,140)

(59,831,504)

16

16

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งในงบการเงินนี้
14

บริษทั เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

หมำยเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
เงินสดรับจากการรับชาระเงินให้กยู้ มื
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
เงินสดจ่ายจากการซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายจากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2559
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บำท
บำท

25,090,300
641,314
(28,313,393)
(8,094,077)
(3,263,983)
-

350,000
(30,000,000)
(215,459)
-

10,148,407
(14,208,300)
36,045,157
(15,421)
29,833,224

(13,939,839)

(29,865,459)

61,803,067

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
เงินสดจ่ายหนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

-

-

(269,205)
160,283,938
(126,461,215)

เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน

-

-

33,553,518

(29,585,310)
42,745,226

(34,697,599)
42,745,226

35,525,081
7,220,145

13,159,916

8,047,627

42,745,226

284,872
155,150
19,500

291,314
19,500

(13,500)

-

-

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

11
11

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
(ลดลง)เพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี
ข้ อมูลเพิม่ เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
การซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชาระเงิน
การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยยังมิได้ชาระเงิน
การจาหน่ายสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพที่ยงั มิได้รับชาระเงิน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
หนี้สินตามแผนฟื้ นฟูกิจการลดลง
เนื่องจากการโอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ให้เจ้าหนี้
การลดทุนเพือ่ ชดเชยผลขาดทุนสะสม
การลดส่วนเกินมูลค่าหุน้ เพือ่ ชดเชยผลขาดทุนสะสม
การลดสารองตามกฎหมายเพือ่ ชดเชยผลขาดทุนสะสม
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นส่วนหนึ่งในงบการเงินนี้
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยและจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2539
บริ ษทั ได้ทาํ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั จากเลขที่ 83 ซอยจัดสรร แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย เป็ นเลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่ากลุ่มกิจการ
กลุ่มกิ จการเปลี่ยนลักษณะการดําเนิ นธุ รกิ จจากประกอบและรับจ้างทดสอบวงจรอีเลคโทรนิ คส์ เพื่อส่ งออกขาย
ต่างประเทศ เป็ นประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจบริ หารหนี้ดอ้ ยคุณภาพและบริ การติดตามหนี้สินเมื่อเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2558
เมื่ อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ศาลมี ค ําสั่ งให้ บริ ษ ัทฟื้ นฟู กิ จการ และแต่ งตั้งบริ ษ ัทเป็ นผูจ้ ัดทําและบริ หารแผน
ปั จจุ บันบริ ษทั อยู่ในกลุ่มบริ ษ ัทจดทะเบี ยนแก้ไขการดําเนิ น งานไม่ได้ตามข้อกําหนด (Non-performing Group)
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ศาลมีคาํ สัง่ ให้ยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั
เมื่ อ วัน ที่ 28 ตุ ล าคม พ.ศ. 2558 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 2/2558 ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเปลี่ ย นแปลงชื่ อ
บริ ษทั จากเดิม “บริ ษทั เซอร์ คิทอีเลคโทรนิ คส์ อินดัสตรี ส์” จํากัด (มหาชน) เป็ น “บริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)” พร้อมทําการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ทําการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิและข้อบังคับ
ของบริ ษทั ตามการอนุมตั ิตามการอนุมตั ิดงั กล่าว
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ นบริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน) แล้ว และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้ดาํ เนิ นการเปลี่ ยนชื่ อบริ ษทั เป็ นบริ ษทั เวนเจอร์
อิ น คอร์ ป อเรชั่น จํากัด (มหาชน) และเปลี่ ยนชื่ อย่อหลัก ทรั พ ย์ใหม่ จาก “CIRKIT” เป็ น“VI” โดยมี ผ ลนับตั้งแต่
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการได้จัด ทําขึ้ น โดยใช้เกณฑ์ร าคาทุ น เดิ ม ในการวัด มู ล ค่ าของ
องค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบัญชีที่สาํ คัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี
ของกิจการไปถือปฏิบตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับ
ข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สําคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
งบการเงิ นฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้ น จากงบการเงิ น ตามกฎหมายที่ เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้ อความ
ขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เปลี่ยนแปลงอย่ามีสาระสําคัญและเกี่ยวข้องกับบริ ษทั
มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ส่วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิ บายเกี่ยวกับ
วิธีการปฏิ บัติทางบัญชี สําหรับเงิ นสมทบจากพนักงานหรื อบุ คคลที่ สามแก่ โครงการผลประโยชน์
ที่ กาํ หนดไว้ให้ชดั เจนขึ้น การปรับปรุ งดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงิ นสมทบที่ เกี่ ยวข้องกับ
การบริ การที่ เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เงินสมทบนั้นเกิ ดขึ้นเท่านั้น และเงิ นสมทบที่ เกี่ ยวข้อง
กับการบริ การที่ มากกว่าหนึ่ งรอบระยะเวลาบัญชี มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงิ น
ของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมู ลเกี่ ยวกับบุ คคลหรื อกิ จการ
ที่เกี่ยวข้องกัน ได้รวมกิจการที่ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญแก่กิจการที่ รายงาน หรื อแก่บริ ษทั ใหญ่
ของกิ จการที่ รายงาน ซึ่ งกิ จการต้องเปิ ดเผยจํานวนเงิ นที่ กิ จการได้จ่ ายให้ แก่ กิ จการที่ ให้ บริ การ
ด้านผูบ้ ริ หารสําคัญ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงิ นของกลุ่มกิ จการ ยกเว้นเรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูล
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง
(ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เปลี่ยนแปลงอย่ามีสาระสําคัญและเกี่ยวข้องกับบริ ษทั
มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรั พย์ ได้มี การกําหนด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในกรณี ที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์วดั มูลค่าโดยใช้
วิธี มู ลค่ ายุติ ธรรมหั กต้นทุ นในการจําหน่ าย โดยการเปิ ดเผยดังกล่ าวรวมถึ ง 1) ลําดับชั้นของ
มู ลค่ ายุติ ธรรม 2) กรณี ที่ การวัดมู ลค่ ายุติ ธรรมอยู่ในลําดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมี การเปิ ดเผย
เทคนิ คที่ ใช้ในการวัดมู ลค่ ายุติ ธรรม และข้อสมมติ ฐานสํ าคัญ ที่ ใช้ มาตรฐานดังกล่ าวไม่ ส่ ง
ผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ส่ วนงานดําเนิ นงาน ได้กาํ หนดให้
มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการรวมส่ วนงานเข้าด้วยกัน และกําหนดให้
นําเสนอการกระทบยอดสิ นทรัพย์ของส่ วนงานกับสิ นทรัพย์ของกิ จการเมื่อกิ จการรายงานข้อมูล
สิ นทรัพย์ของส่ วนงานให้กบั ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของกิ จการ มาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงินรวม การปรับปรุ งนี้ได้
ให้คาํ นิ ยามของกิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้านการลงทุนและได้กาํ หนดข้อยกเว้นในการจัดทํางบการเงิน
รวม ซึ่ งการปรับปรุ งดังกล่าวส่ งผลให้กองทุ นหลายกองทุ นและกิ จการที่ มีธุรกิ จที่ คล้ายคลึงกัน
ได้รับข้อยกเว้นจากการนําบริ ษทั ย่อยเกือบทั้งหมดมารวมในการจัดทํางบการเงินรวม แต่จะวัดมูลค่า
เงิ นลงทุ นในบริ ษ ัทย่อยเหล่ านั้นด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น มาตรฐานดังกล่ าว
ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 13 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ อง มู ลค่ายุติธรรมได้กาํ หนดให้
ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับข้อยกเว้นในเรื่ องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นกลุ่มให้ปฏิบตั ิใช้กบั ทุกสัญญาที่
อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรู ้และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้) หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมื อทางการเงิ น
(เมื่ อมี การประกาศใช้) ซึ่ งรวมถึ งสัญญาที่ ไม่ เป็ นสัญญาทางการเงิ น มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผล
กระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง
(ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างไม่ มี สาระสําคัญมี จาํ นวนทั้งสิ้ น 40 ฉบับ
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิ จการไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าว
มาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ
และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการมีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง งบการเงินรวม
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง
(ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิ จการไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าว
มาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ
และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการมีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2559) ได้ให้ค วามชัดเจนในหลายประเด็ น ที่ สําคัญ
ดังต่อไปนี้
- ความมี ส าระสําคัญ - กิ จ การไม่ ค วรรวมยอดหรื อ แยกแสดงข้อมู ล ในรู ป แบบที่ ท ําให้ผูใ้ ช้
งบการเงิ น เข้าใจรายการได้ลดลง หากเป็ นรายการที่ มีสาระสําคัญ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้
เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มีต่อฐานะการเงินหรื อผลการดําเนินงาน
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อาจจําเป็ นต้องแสดง
แยกจากกัน หากเกี่ ย วข้อ งต่ อ ความเข้า ใจฐานะการเงิ น และผลการดําเนิ น งานของกิ จ การ
นอกจากนี้ยงั มีแนวปฏิบตั ิใหม่ของการใช้การรวมยอด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยงลําดับ
ตามลําดับการแสดงรายการในงบการเงิน
- รายการกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ที่ เกิ ด จากเงิ น ลงทุ น ตามวิธี ส่วนได้เสี ย - ส่ วนแบ่ งกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่ เกิ ดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็ น
รายการที่ จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุ นในภายหลังหรื อไม่ โดยแต่ละกลุ่ม
จะแยกแสดงเป็ นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง
(ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิ จการไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าว
มาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ
และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการมีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 19 (ปรั บปรุ ง 2559) การเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญ คื อ ได้กาํ หนดให้มี
ความชัดเจนขึ้นสําหรับการเลือกใช้อตั ราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ว่าให้ใช้อตั ราผลตอบแทนของหนี้ สินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี้ สินที่มีสกุลเงินที่สอดคล้อง
กับสกุลเงิ นของหนี้ สิน ผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็ นสําคัญ ไม่ใช่ พิจารณาจากประเทศ
ที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึก
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า หรื อบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วธิ ี ส่วนได้เสี ย
ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 28 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เพิ่ ม เติ ม จากเดิ ม ที่ ใ ห้ ใ ช้ วิ ธี ร าคาทุ น
หรื อวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้) ทั้งนี้ การเลือกใช้นโยบายบัญชี สําหรับเงิ นลงทุน
แต่ละประเภท (บริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า หรื อบริ ษทั ร่ วม) เป็ นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือก
ที่จะเปลี่ยนมาใช้วธิ ีส่วนได้เสี ยจะต้องทําโดยปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลัง
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 (ปรับ ปรุ ง 2559) การเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญ คื อได้กาํ หนดให้ มี
ความชัดเจนถึงความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ นระหว่างกาล หรื อที่ อื่นในรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล” ว่ากิ จการที่ ใช้
ประโยชน์ ข องข้อ ผ่อ นปรนนี้ จะต้อ งอ้างอิ งจากงบการเงิ น ระหว่างกาลไปถึ งยัง รายงานอื่ น
ที่ มี ข ้อ มู ล ดัง กล่ าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ ผู ้ใช้ง บการเงิ น ต้อ งสามารถเข้า ถึ ง รายงานอื่ น
ที่มีขอ้ มูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง
(ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิ จการไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าว
มาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ปรับปรุ งใหม่ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ
และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการมีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการปรับปรุ งให้ชัดเจนขึ้ น
เกี่ ยวกับ 1) ข้อยกเว้นในการจัดทํางบการเงินรวมว่าให้ใช้กบั กิ จการที่ เป็ นบริ ษทั ใหญ่ข้ นั กลาง
ที่ เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของกิ จ การที่ ด ํา เนิ น ธุ รกิ จ ด้านการลงทุ น ด้ว ยเหมื อ นกัน และ 2) กิ จ การที่
ดําเนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุ นจะต้องนําบริ ษทั ย่อยที่ ไม่ใช่ กิจการที่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุ น
และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวให้บริ การหรื อมีกิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่ องกับการลงทุน มารวมในการจัดทํา
งบการเงินรวมด้วย
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่ปรับปรุ ง
ใหม่ดงั กล่าวข้างต้น
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 47 ฉบับ
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ
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บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(1) บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ(ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการ
เมื่อกลุ่มกิจการมีการเปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุน
และมีความสามารถทําให้เกิ ดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํ นาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุ ม
กลุ่มกิ จการรวมงบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่ กลุ่มกิ จการมีอาํ นาจในการ
ควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจาก
วันที่กลุ่มกิจการสูญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่มกิ จการบันทึ กบัญชี การรวมธุ รกิ จโดยถือปฏิ บตั ิตามวิธีซ้ื อ สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้สําหรับการซื้ อ
บริ ษทั ย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผูซ้ ้ื อโอนให้และหนี้ สินที่ ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระ
ให้แก่เจ้าของเดิ มของผูถ้ ูกซื้ อและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที่ ออกโดยกลุ่มกิ จการ สิ่ งตอบแทนที่
โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่ ผูซ้ ้ื อคาดว่าจะต้องจ่ายชําระตามข้อตกลง
ต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อจะรับ รู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ดขึ้ น มูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพ ย์ที่ระบุ ได้
ที่ได้มาและหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ ซ้ื อ ในการรวมธุ รกิ จแต่ละครั้ง กลุ่มกิ จการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุ มใน
ผูถ้ ูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตามสัดส่วนของหุน้ ที่ถือ
โดยส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจที่ดาํ เนินการสําเร็ จจากการทยอยซื้อ ผูซ้ ้ื อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสี ยที่ผซู ้ ้ื อถืออยูใ่ นผูถ้ ูก
ซื้อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อและรับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการวัดมูลค่าใหม่น้ นั ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ่ ง ตอบแทนที่ ค าดว่ า จะต้อ งจ่ า ยออกไปโดยกลุ่ ม กิ จ การ รั บ รู ้ ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม ณ วัน ที่ ซ้ื อ
การเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ่ ง ตอบแทนที่ ค าดว่าจะต้อ งจ่ ายที่ รั บ รู ้ ภ ายหลัง วัน ที่ ซ้ื อ
ซึ่ งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินให้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
ซึ่ งจัดประเภทเป็ นส่ วนของเจ้าของต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บนั ทึ กการจ่ายชําระในภายหลัง
ไว้ในส่วนของเจ้าของ
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บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
(1) บริ ษทั ย่อย (ต่อ)
ส่ ว นเกิ น ของมู ล ค่ า สิ่ ง ตอบแทนที่ โ อนให้ มู ล ค่ า ส่ ว นได้ เสี ย ที่ ไ ม่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ในผู ้ถู ก ซื้ อ
และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เจ้าของของผูถ้ ูกซื้อที่ผซู ้ ้ื อถืออยู่
ก่ อ นการรวมธุ รกิ จ ที่ ม ากกว่ามู ล ค่ ายุติ ธรรมสุ ท ธิ ณ วัน ที่ ซ้ื อ ของสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ที่ ระบุ ไ ด้ที่ ได้ม า
ต้อ งรั บ รู ้ เป็ นค่ า ความนิ ย ม หากมู ล ค่ า ของมู ล ค่ า สิ่ ง ตอบแทนที่ โ อนให้ มู ล ค่ า ส่ ว นได้เสี ย ที่ ไ ม่ มี
อํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุ รกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของ
ผูถ้ ื อ หุ ้ น ของผู ้ถู ก ซื้ อ ที่ ผูซ้ ้ื อ ถื อ อยู่ก่ อ นการรวมธุ ร กิ จ น้ อ ยกว่ามู ล ค่ ายุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ
ของบริ ษทั ย่อยที่ ได้มาเนื่ องจากการซื้ อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยัง
กําไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่างกันในกลุ่มกิจการ
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์
ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
ในงบการเงิ นเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กบัญชี ดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
ต้น ทุ นจะมี การปรั บเพื่อสะท้อนการเปลี่ ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่ เกิ ดขึ้ นจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่า
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้
(2) รายการกับส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มกิจการปฏิบตั ิต่อรายการกับส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็ นของเจ้าของ
ของกลุ่มกิจการ สําหรับการซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายให้
และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของหุ ้นที่ซ้ื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึ กในส่ วนของเจ้าของ
และกําไรหรื อ ขาดทุ น จากการขายในส่ ว นได้เสี ย ที่ ไ ม่ มี อ าํ นาจควบคุ ม จะถู ก บัน ทึ ก ในส่ ว นของ
ของเจ้าของ
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2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
(3) การจําหน่ายบริ ษทั ย่อย
เมื่อกลุ่มกิจการสู ญเสี ยการควบคุม ส่ วนได้เสี ยในกิจการที่ เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม
การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าจะรั บรู ้ในกําไรหรื อขาดทุ น มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถื อเป็ นมูลค่าตามบัญ ชี
เริ่ มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่
ในรู ป ของบริ ษ ัท ร่ ว ม กิ จ การร่ ว มค้า หรื อ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น สํ าหรั บ ทุ ก จํา นวนที่ เคยรั บ รู ้ ใ น
กําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ นในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับกิ จการนั้น จะถูกปฏิ บัติเสมื อนว่ากลุ่มกิ จการมี การ
จําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป

2.4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงิ นฝากธนาคารและเงิ นลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพ
คล่องสูง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา

2.5

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้ารับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่ เหลืออยู่หักด้วย
ค่าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสู ญ ซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลื อ ณ วัน สิ้ น งวด ค่าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ
หมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ การค้า
หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขาย

2.6

ลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ูยืมจากการซื้อลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ
ลูกหนี้ เงินให้กูย้ ืมจากการซื้ อลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพเป็ นเงินลงทุนซึ่ งกลุ่มกิ จการรับซื้ อลดลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ
จากสถาบันการเงินและบริ ษทั ให้บริ การสิ นเชื่อ โดยการประมูลซื้อเพื่อดําเนินการติดตามเรี ยกเก็บหนี้ ซึ่งตาม
สัญ ญาซื้ อลดลูกหนี้ ด้อยคุ ณ ภาพดังกล่าว กลุ่ม กิ จการไม่มีสิท ธิ ไล่เบี้ ยจากผูข้ ายหนี้ ในกรณี ที่กลุ่ม กิ จการ
เรี ยกเก็บเงิ นไม่ได้ เงินลงทุนในลูกหนี้ ดงั กล่าว แสดงในราคาทุนที่ จ่ายซื้ อสุ ทธิ จากจํานวนที่ ตดั เป็ นต้นทุ น
และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) กลุ่มกิ จการจะบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ เมื่อพบว่า ประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับเมื่อคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
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2.7

เงินลงทุน
กลุ่มกิ จการจัดประเภทเงิ นลงทุ นที่ นอกเหนื อจากเงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เป็ น 4 ประเภท คื อ 1. เงิ น ลงทุ นเพื่อค้า 2. เงิ น ลงทุ นที่ ถือไว้จนครบกําหนด 3. เงิ นลงทุ น เผื่อขาย และ
4. เงิ น ลงทุ น ทั่ว ไป การจัด ประเภทขึ้ น อยู่กับ จุ ด มุ่ ง หมายขณะลงทุ น ฝ่ ายบริ ห ารจะเป็ นผู ้กําหนดการ
จัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
(1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้น
และแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(2) เงิ น ลงทุ น ที่ ถื อ ไว้จ นครบกํา หนด คื อ เงิ น ลงทุ น ที่ มี ก ํา หนดเวลาและผู ้บ ริ ห ารตั้ง ใจแน่ ว แน่ แ ละ
มีความสามารถถือไว้จนครบกําหนดได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกําหนด
ภายใน 12 เดือนนับแต่วนั สิ้นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(3) เงิ นลงทุนเผื่อขาย คือ เงิ นลงทุนที่ จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริ มสภาพคล่องหรื อ
เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณี ที่ฝ่ายบริ หารแสดง
เจตจํานงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไว้
ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อเว้นแต่กรณี ที่ฝ่ายบริ หารมีความจําเป็ นที่ตอ้ งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนิ นงาน
จึงจะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(4) เงินลงทุนทัว่ ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
เงินลงทุนทั้ง 4 ประเภทรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุน ซึ่ งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ให้ไป
เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
วัดตามราคาเสนอซื้ อที่ อา้ งอิ งจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันทําการสุ ดท้ายของวัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้ อล่าสุ ดจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รายการกําไรและ
ขาดทุ นที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ งของเงิ นลงทุ นเพื่ อค้ารับรู ้ ในงบกําไรขาดทุ น รายการกําไรและขาดทุ น ที่ ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู ้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกําหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
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2.7

เงินลงทุน (ต่อ)
บริ ษทั จะทดสอบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ เงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการด้อยค่าเกิดขึ้น
หากราคาตามบัญ ชี ของเงิ น ลงทุ น สู งกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับ คื น บริ ษ ัทจะบันทึ กรายการขาดทุ นจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่ารวมไว้ในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ ายเงิ น ลงทุ น ผลต่างระหว่างมู ล ค่ายุติ ธรรมของผลตอบแทนสุ ท ธิ ที่ ได้รับ จากการจําหน่ าย
เมื่อเปรี ยบเที ยบกับราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึ กรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน กรณี ที่จาํ หน่ าย
เงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้ หรื อตราสารทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
ที่จาํ หน่ายจะกําหนดโดยใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว้

2.8

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินและอาคารแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้วยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ยกเว้น
ที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ต้น ทุ น ที่ เกิ ดขึ้ น ภายหลังจะรวมอยู่ในมู ลค่ าตามบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์ห รื อรั บ รู ้ แยกเป็ นอี กสิ น ทรั พ ย์ห นึ่ ง
ตามความเหมาะสม เมื่ อต้นทุนนั้นเกิ ดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตแก่บริ ษทั และ
ต้นทุ นดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ มู ลค่าตามบัญชี ของชิ้ นส่ วนที่ ถู กเปลี่ ยนแทนจะถูกตัด
รายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอื่น ๆ บริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ ดินไม่มีการคิ ดค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรั พย์อื่นคํานวณโดยใช้วิธีเส้น ตรง เพื่ อลดราคาทุ น
(หรื อราคาที่ตีใหม่) แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5
20
5 - 10
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
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2.8

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ
ที่ได้รับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญั ชีผลกําไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิ
ในกําไรหรื อขาดทุน

2.9

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
2.9.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ต้นทุนที่ใช้ในการบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการพัฒนาที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะ
เฉพาะเจาะจงซึ่ งกลุ่มกิ จการเป็ นผูด้ ูแล จะรับรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนเมื่อเป็ นไปตามข้อกําหนด
ทุกข้อดังนี้
•

•
•
•
•

•

มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ คที่กิจการจะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เสร็ จสมบูรณ์เพื่อนํามาใช้
ประโยชน์หรื อขายได้
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็ จสมบูรณ์และนํามาใช้ประโยชน์หรื อขาย
กิจการมีความสามารถที่จะนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั มาใช้ประโยชน์หรื อขาย
สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
มี ความสามารถในการจัดหาทรั พยากรด้านเทคนิ ค ด้านการเงิ น และด้านอื่ น ได้เพียงพอที่ จะ
นํามาใช้เพื่อทําให้การพัฒนาเสร็ จสิ้ นสมบู รณ์ และนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้ประโยชน์
หรื อนํามาขายได้
กิจการมีความสามารถที่ จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เกิ ดขึ้น
ในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ
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2.9

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน (ต่อ)
2.9.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

ต้นทุนโดยตรงที่ รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ ทาํ งาน
ในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจํานวนเงินที่เหมาะสม
ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้ จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
หากก่อนหน้านี้รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 10 ปี
2.9.2 ใบอนุญาตบริษัทบริหารสินทรัพย์
ใบอนุ ญาตบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ได้มาจากการซื้ อทรัพย์สินจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันได้มา
ซึ่ งสิ นทรัพย์ ใบอนุ ญาตดังกล่าวไม่กาํ หนดอายุการให้ประโยชน์ที่แน่ นอน และจะต้องถูกทดสอบ
การด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
2.10 การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซึ่งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจํา
ทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่ มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ บ่งชี้ ว่า
ราคาตามบัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจํานวนที่ สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้
เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินซึ่ งรับรู ้รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
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2.11 สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีทกี่ ลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
สัญ ญาระยะยาวเพื่ อ เช่ าสิ น ทรั พ ย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่ าเป็ นผูร้ ั บ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
เป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงิ นที่ ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จาก
สิ่ งตอบแทนจู งใจที่ ได้รั บ จากผูใ้ ห้เช่ า) จะบัน ทึ ก ในกําไรหรื อขาดทุ น โดยใช้วิธีเส้น ตรงตลอดอายุข อง
สัญญาเช่านั้น
สัญ ญาเช่ าที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ ซ่ ึ งผูเ้ ช่ าเป็ นผูร้ ั บ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของ
เกือบทั้งหมดถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่
ต่อ หนี้ สิ น คงค้างอยู่ โดยพิ จารณาแยกแต่ ล ะสัญ ญา ภาระผูก พัน ตามสัญ ญาเช่ าหัก ค่ าใช้จ่ ายทางการเงิ น
จะบัน ทึ กเป็ นหนี้ สิ น ระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ ายจะบัน ทึ กในกําไรหรื อขาดทุ น ตลอดอายุข องสัญ ญาเช่ า
เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาํ หรับยอดคงเหลือของหนี้ สินที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มา
ตามสัญญาเช่าการเงิ นจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่ า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
2.12 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบันและภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี
ภาษีเงินได้จะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อรายการที่ รับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเจ้าของ ในกรณี น้ ี ภาษี เงิ นได้ตอ้ งรับรู ้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้าง
แน่ วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่ รายงานในประเทศที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดําเนิ นงานอยู่
และเกิดรายได้เพื่อเสี ยภาษี ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวดๆ ในกรณี ที่
มีสถานการณ์ ที่การนํากฎหมายภาษี ไปปฏิ บัติข้ ึ นอยู่กับการตี ความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษี
ที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
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2.12 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน
อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู ้เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์
หรื อ รายการหนี้ สิ น ที่ เกิ ด จากรายการที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารรวมธุ ร กิ จ และ ณ วัน ที่ เกิ ด รายการ รายการนั้ นไม่ มี
ผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนทั้งทางบัญชี หรื อทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี
(และกฎหมายภาษี อากร) ที่ มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่ คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ได้ใช้ประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี จะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มกิ จการจะมีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอที่จะนําจํานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการ
มี สิ ท ธิ ต ามกฎหมายที่ จ ะนํ า สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ข องงวดปั จ จุ บั น มาหั ก กลบกั บ หนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้
ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้อง
กับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกัน
หรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ

32

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.13 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
กลุ่มกิจการได้จดั ให้มีโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในหลายรู ปแบบ บริ ษทั มีท้ งั โครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์
สําหรับโครงการสมทบเงิ นกลุ่มกิ จการจะจ่ายเงิ นสมทบให้กองทุนในจํานวนเงิ นที่ คงที่ กลุ่มกิ จการไม่มี
ภาระผูกพันทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุ มานที่ จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์
เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสําหรับการให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดีตและปั จจุบนั กลุ่มกิจการ
จะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกําหนด
ของ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้
จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกําหนดชําระ สําหรับ
เงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกําหนดจ่าย
สํา หรั บ โครงการผลประโยชน์ คื อ โครงการผลประโยชน์ เมื่ อ เกษี ย ณอายุที่ ไ ม่ ใ ช่ โ ครงการสมทบเงิ น
ซึ่ งจะกํา หนดจํานวนเงิ น ผลประโยชน์ ที่ พ นัก งานจะได้รั บ เมื่ อ เกษี ย ณอายุ โดยส่ ว นใหญ่ จ ะขึ้ น อยู่กับ
หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี ที่ให้บริ การ และค่าตอบแทน
หนี้ สินสําหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของ
ภาระผูกพัน ณ วันที่ สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้
คํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ ซึ่ งมูลค่าปั จจุบัน
ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิ ดลดกระแสเงิ นสดออกในอนาคต โดยใช้ [อัตราผลตอบแทน
ในตลาดของหุ ้ น กู้ภ าคเอกชนที่ ไ ด้รั บ การจัด อัน ดับ อยู่ใ นระดับ ดี / อัต ราผลตอบแทนในตลาดของ
พันธบัตรรัฐบาล] ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกําหนดของหุน้ กูใ้ กล้เคียง
กับระยะเวลาที่ตอ้ งชําระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ ปรุ ง จาก
ประสบการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเจ้าของผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น(และได้รวมอยูใ่ นกําไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ)
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
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2.14 ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อ กลุ่มกิ จการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่
จัดทําไว้ อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่
ว่าจะส่งผลให้บริ ษทั ต้องสูญเสี ยทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่ คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกําหนดความน่ าจะเป็ นที่ กิจการจะสู ญเสี ย
ทรัพยากรเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั้ง
ประเภท แม้วา่ ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสี ยทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่จดั
อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า
กลุม่ กิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามา
จ่ายชําระภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึงสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่า
ของเงิ นตามเวลาและความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้ สินที่ กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้ สิน
เนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู ้เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
2.15 ทุนเรื อนหุ้น
หุน้ สามัญจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนส่ วนเพิ่มที่ เกี่ยวข้องกับการออกหุ ้นใหม่หรื อการออกสิ ทธิ ในการซื้ อหุ ้นซึ่ งสุ ทธิ จากภาษีจะถูกแสดง
ในส่วนของเจ้าของโดยนําไปหักจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว
กรณี ที่บริ ษทั ใดก็ตามในกลุ่มกิจการซื้อคืนหุน้ สามัญของบริ ษทั กลับคืน (หุน้ ทุนซื้อคืน) สิ่ งตอบแทนที่จ่ายไป
รวมถึ งต้นทุ นเพิ่ม เติ มที่ เกี่ ยวข้องโดยตรง(สุ ท ธิ จากภาษี เงิ น ได้) จะรั บรู ้ เป็ นหุ ้น ทุ น ซื้ อคื น และแสดงเป็ น
รายการหักจากยอดรวมของส่ วนของเจ้าของของบริ ษทั จนกว่าหุ ้นทุนซื้ อคื นดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรื อ
จําหน่ายออกไปใหม่ เมื่อมีการจําหน่ายหุน้ ทุนซื้ อคืนออกไปใหม่ สิ่ งตอบแทนใดๆ ที่ได้รับจากการขายหรื อ
นําหุ ้นทุนซื้ อคืนออกจําหน่ายใหม่สุทธิ จากต้นทุนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรงสุ ทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
จะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้าของ
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2.16 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลที่จ่ายไปยังผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จะรับรู ้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของบริ ษทั ในรอบระยะเวลาบัญชี
ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
2.17 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในที่ นาํ เสนอให้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงาน ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึ งบุ คคลที่ มีหน้าที่ ในการจัดสรร
ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริ ษทั ที่ทาํ
การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
2.18 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
ก) รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
กลุ่มกิจการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ ยจากลูกหนี้ เงินให้กูย้ ืมจากการซื้ อลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพตามอัตราดอกเบี้ ย
ที่ แท้จริ ง (อัต ราผลตอบแทนในการเก็ บ หนี้ ที่ ค าดว่าจะได้รับ ) คู ณ กับ ลูกหนี้ เงิ น ให้กู้ยืม จากการซื้ อ
ลูกหนี้ ด้อยคุ ณภาพคงเหลือ หากเงิ นสดที่ เก็บได้จริ งสู งกว่ารายได้ที่คาํ นวณได้ ส่ วนที่ เหลื อจะนําไป
ตัดจําหน่ายมูลค่าเงินลงทุนในสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพแต่ละงวด ในกรณี ที่เงินลงทุนถูกตัดจําหน่ายหมดแล้ว
กลุ่มกิจการจะรับรู ้กระแสเงินสดรับที่ได้จากการเก็บหนี้ดงั กล่าวเป็ นรายได้ท้ งั จํานวน และจะรับรู ้รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้เงินให้กูย้ มื จากการซื้อลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพดังกล่าวทันที เมื่อมีหลักฐาน
อย่างน่าเชื่อถือว่าประมาณการกระแสเงินสดลดลงอย่างมีสาระสําคัญ
ข) รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
รายได้ป ระกอบด้วยมู ล ค่ายุติ ธรรมที่ จ ะได้รับ จากการขายสิ น ค้าและบริ ก ารซึ่ งเกิ ดขึ้ น จากกิ จ กรรม
ตามปกติของบริ ษทั รายได้จะแสดงด้วยจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่ วนลด รายได้จากการ
ขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อผูซ้ ้ือรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การแก่ลูกค้ารับรู ้โดยอ้างอิงตามขั้นของความสําเร็ จของงานที่ ทาํ เสร็ จ โดยใช้วิธี
อัตราส่วนของบริ การที่ให้จนถึงปั จจุบนั เทียบกับบริ การทั้งสิ้นที่ตอ้ งให้
รายได้จากการบริ การติดตามหนี้สินและบริ การอื่น รับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้วตามอัตราที่ตกลงกัน
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2.18 การรับรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย (ต่อ)
ค) รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
รายได้เงินปั นผลรับรู ้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเงินปั นผลนั้นเกิดขึ้น
ดอกเบี้ยจ่ายจากการกูย้ มื รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกูย้ ืม
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง

3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3.1

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
กิ จกรรมของกลุ่มกิ จการย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงิ นที่ หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด (รวมถึ ง
ความเสี่ ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ ย ความเสี่ ยงด้านกระแสเงิ นสด
อันเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ย และความเสี่ ยงด้านราคา) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อ และความเสี่ ยง
ด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงิน
และแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ ทาํ ให้เสี ยหายต่อผลการดําเนิ นงานทางการเงินของกลุ่มกิ จการให้เหลือ
น้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
การจัด การความเสี่ ยงดําเนิ น งานโดยฝ่ ายบริ ห าร เป็ นไปตามนโยบายที่ อ นุ มตั ิ โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท
ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่มกิ จการจะชี้ ป ระเด็น ประเมิ น และป้ องกันความเสี่ ยงทางการเงิ น ด้วยการร่ วมมื อกัน
ทํางานอย่างใกล้ชิดกับหน่ วยปฏิ บตั ิงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิ จการ คณะกรรมการบริ ษทั จะกําหนดหลักการ
โดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ ยงและนโยบายที่ เกี่ ยวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรรวมถึงนโยบายสําหรับ
ความเสี่ ยงที่เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ ยงอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงการให้สินเชื่อและการลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ ยง
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.1 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
ความเสี่ ย งด้า นการให้ สิ น เชื่ อ เกิ ด จากความเป็ นไปได้ที่ ลู ก ค้าอาจจะไม่ ส ามารถชําระหนี้ ให้ แ ก่
กลุ่ ม กิ จ การได้ภ ายในกําหนดเวลาโดยปกติ ก ารค้า เพื่ อ บริ ห ารความเสี่ ย งนี้ บริ ษ ัท ได้ป ระเมิ น
ความสามารถทางการเงินของลูกค้าเป็ นระยะ
3.1.2 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่ มกิ จการมี การควบคุ ม ความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่ องโดยการรั กษาระดับ ของเงิ น สดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั และเพื่อทําให้ผลกระทบจากความ
ผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

3.2

การประมาณมูลค่ ายุตธิ รรม
การวิ เคราะห์ เครื่ องมื อ ทางการเงิ น ที่ ว ดั มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมจํา แนกตามวิ ธี ก ารประมาณมู ล ค่ า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
•

ข้อมูลระดับที่ 1 : ใช้ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกัน

•

ข้อมูลระดับที่ 2 : ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกต
ได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคาตลาด) สําหรับ
สิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น

•

ข้อมูลระดับที่ 3 : ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้จากตลาด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคต
ที่กิจการประมาณการ
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
ตารางต่อไปนี้ แสดงสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
และ พ.ศ. 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย์
73,000
73,000
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ - เงินลงทุนเผื่อขาย
73,000
73,000
รวม

ระดับที่ 1
บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ - เงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

53,500
53,500

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
บาท
บาท
-

-

รวม
บาท
53,500
53,500
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
ตารางต่อไปนี้ แสดงสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นของกลุ่มกิ จการที่ ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

ระดับที่ 1
บาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
เงินลงทุนระยะยาว
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวมหนีส้ ิน

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

รวม
บาท

13,159,916
13,159,916

4,616,550
14,208,300
18,824,850

51,041,242
51,041,242

13,159,916
4,616,550
51,041,242
14,208,300
83,026,008

-

5,727,778

-

5,727,778

-

5,727,778

-

5,727,778
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
ตารางต่ อ ไปนี้ แสดงสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทางการเงิ น ของกิ จ การที่ ไ ม่ ได้วดั มู ล ค่ าด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรม ณ วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
เงินลงทุนระยะยาว
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวมหนีส้ ิน

ระดับที่ 1
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
บาท
บาท

8,047,627
-

5,211,754
14,208,300

43,408,916
-

8,047,627
5,211,754
43,408,916
14,208,300

8,047,627

19,420,054

43,408,916

70,876,597

-

4,434,973
4,434,973

-

4,434,973
4,434,973

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
บาท
บาท

รวม
บาท

ระดับที่ 1
บาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
เงินลงทุนระยะยาว
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวมหนีส้ ิน

รวม
บาท

42,745,226
42,745,226

4,270,964
14,208,300
18,479,264

58,825,797
58,825,797

42,745,226
4,270,964
58,825,797
14,208,300
120,050,287

-

3,773,997

-

3,773,997

-

3,773,997

-

3,773,997

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
(ก)

เครื่ องมือทางการเงินในระดับที่ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันที่
ในงบการเงิ น ตลาดจะถือเป็ นตลาดที่ มีสภาพคล่องเมื่ อราคาเสนอซื้ อขายมี พร้ อมและสมํ่าเสมอ จากการ
แลกเปลี่ยน จากตัวแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผูใ้ ห้บริ การด้านราคา หรื อหน่ วยงานกํากับดูแล และ
ราคานั้น แสดงถึ งรายการในตลาดที่ เกิ ดขึ้ น จริ งอย่างสมํ่าเสมอ ในราคาซึ่ งคู่ สัญ ญาซึ่ งเป็ นอิ ส ระจากกัน
พึงกําหนดในการซื้ อขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซื้ อขายที่ ใช้สําหรับสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ที่ถือโดยบริ ษทั ได้แก่ราคาเสนอซื้อปั จจุบนั เครื่ องมือทางการเงินนี้รวมอยูใ่ นระดับ 1

(ข)

เครื่ องมือทางการเงินในระดับที่ 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่า โดยเทคนิ คการประเมินมูลค่านี้ ใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากข้อมูลในตลาดที่ สังเกตได้ที่มีอยู่
และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้นอ้ ยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญทั้งหมด
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สงั เกตได้ เครื่ องมือนั้นจะรวมอยูใ่ นระดับที่ 2
ถ้าข้อมูลที่ เป็ นสาระสําคัญข้อใดข้อหนึ่ งหรื อมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลที่ สังเกตได้ในตลาด เครื่ องมื อนั้น
จะรวมอยูใ่ นระดับที่ 3
เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น และมีสภาพคล่องสู ง
ได้แก่ เงิ น ลงทุ น ระยะยาว ลู กหนี้ อื่ น เจ้าหนี้ อื่ น มี มู ลค่ าใกล้เคี ยงกับ ราคาตามบัญ ชี ที่ แ สดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
(ค)

เครื่ องมือทางการเงินในระดับที่ 3
ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน กลุ่มกิจการได้มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อทําการการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมลูกหนี้ เงิ นให้กูย้ ืมจากการซื้ อลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพ คณะทํางานจะทําการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมจาก
ข้อสมมติฐานและข้อมูล จากนั้นจะรายงานไปยังคณะกรรมการบริ ษทั ทราบและพิจารณาอนุมตั ิ
วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม
การประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ เงิ นให้กูย้ ืมจากการซื้ อลูกหนี้ ดอ้ ยคุณ ภาพเกิ ดจากการประมาณการ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากการรับชําระในอนาคตซึ่งเป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้จากตลาด
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตจากตลาดที่สาํ คัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมคือ ประมาณการกระแสเงินสดรับ
และอัตราการคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนี้ อาจมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อมูลค่ายุติธรรม
ซึ่ งทางผูบ้ ริ หารได้บันทึ กขาดทุ นจากการด้อยค่าลูกหนี้ เงิ นให้กูย้ ืมจากการซื้ อลูกหนี้ ด้อยคุณภาพสําหรั บ
ผลต่างดังกล่าว ดังนั้น ผูบ้ ริ หารเชื่อว่ามูลค่าทางบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ

กลุ่มกิจการมีนโยบายการบัญชีในการกําหนดว่าการโอนระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดขึ้น ณ วันที่ของ
เหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ อันเป็ นเหตุให้เกิดการโอน
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
4

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ําคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดลุ ยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติ ฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมิ นทบทวนอย่างต่อเนื่ อง และอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดี ตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงการคาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ ในอนาคตที่ เชื่ อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนั้น
กลุม่ กิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ
ทางบัญชี อาจไม่ตรงกับผลที่ เกิ ดขึ้นจริ ง ประมาณทางการบัญชี ที่สําคัญและข้อสมมติฐานที่ มีความเสี่ ยงอย่างเป็ น
สาระสําคัญ ที่ อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในรอบระยะเวลาบัญชี หน้า
มีดงั นี้
(ก)

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ูยืมจากการซื้อลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ
กลุ่มกิ จการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ เงิ นให้กยู้ ืมจากการซื้ อลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพเมื่อพบว่ามูลค่า
ที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น ของทรั พ ย์สิ น มี มู ล ค่ าลดลงกว่ามู ล ค่ าตามบัญ ชี ฝ่ ายบริ ห ารได้ใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
ประมาณการผลขาดทุ นจากการด้อยค่าโดยพิ จารณาจากราคาประเมิ นล่าสุ ดของทรัพย์สิน ประเภท และ
คุณลักษณะของทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ แตกต่างกันอาจมี ผลต่อ
ค่าเผื่อการด้อยค่าได้ ดังนั้น การปรับปรุ งค่าเผื่อการด้อยค่าอาจมีข้ ึนในอนาคต

(ข)

การรับรู้ รายได้ ดอกเบีย้ จากลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ูยืมจากการซื้อลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ
กลุ่มกิ จการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ ยจากลูกหนี้ เงิ นให้กูย้ ืมจากการซื้ อลูกหนี้ ดอ้ ยคุ ณภาพโดยคํานวณจากอัตรา
ผลตอบแทนที่แท้จริ งที่คาํ นวณจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับชําระจากลูกหนี้ ที่ซ้ื อมาคูณด้วยมูลค่าของ
ลูกหนี้คงเหลือตามราคาทุนคงเหลือ

(ค)

ประมาณการกระแสเงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินให้ ก้ ูยืมจากการซื้อลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ
กลุ่ ม กิ จ การประมาณการกระแสเงิ น สดที่ ค าดว่าจะได้รั บ ในอนาคตสําหรั บ ลู ก หนี้ เงิ น ให้ กู้ยืม จากการ
ซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพขึ้นอยูก่ บั คุณภาพ ชนิด และอายุของหนี้ และอ้างอิงกับสถิติการเก็บหนี้ในอดีตทั้งหมด
โดยยอดรวมของประมาณการกระแสเงิ น สดที่ คาดว่าจะได้รับ ในอนาคตของทั้งหมดจะต้องไม่เกิ นกว่า
การประมาณการกระแสเงินสดที่ผบู ้ ริ หารได้คาดคะเนไว้ต้ งั แต่ประมูลซื้อโครงการมา

43

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
4

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ําคัญ ข้ อสมมติฐานและการใช้ ดลุ ยพินิจ (ต่อ)
(ง)

ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ
กลุ่มกิ จการได้พิจารณาค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้าซึ่ งเกี่ยวพันกับ
ประมาณการผลขาดทุนอันเป็ นผลมาจากการที่ ลูกหนี้ ไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญนั้นเป็ นผลมาจากการที่บริ ษทั ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่ งการประเมินนั้นอยูบ่ น
พื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถาม เหตุการณ์ที่ทาํ ให้ทราบหรื อระบุได้วา่ จะมีการ
ผิดนัดชําระหนี้ และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด

(จ)

อายุการใช้ งานของส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสําหรับส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ของ
กลุ่มกิจการโดยฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไป
จากการประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อ
เลิกใช้

(ฉ)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
หนี้ สิ นผลประโยชน์ พนักงานคํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ อิสระ หนี้ สิ นที่ รับรู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิ น
คํานวณโดยการใช้วิธีประมาณการจากข้อสมมติฐานต่างๆ ซึ่งรวมถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน
และอัต ราการเปลี่ ย นแปลงในจํานวนพนัก งาน การเปลี่ ยนแปลงในอัต ราเหล่ านี้ มี ผ ลต่ อ ประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงาน ในทุกปี บริ ษทั ได้มีการทบทวนข้อสมมติฐานที่เหมาะสมซึ่ งสะท้อนถึงประมาณการ
ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กบั พนักงาน

5

การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่ องของกลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารงไว้
ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุน
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
6

ข้ อมูลตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตามส่ วนงานธุ รกิ จในงบการเงิ นรวมของกลุ่มกิ จการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 มีดงั นี้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์
ด้ อยคุณภาพ
บาท
รายได้
ต้นทุน
กําไรขั้นต้ น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อสํารองหนี้สูญรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
จากลูกหนี้เงินในกูย้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
ขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้เงินให้กยู้ มื
จากการซื้ อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
ขาดทุนจากการดําเนินงาน

ธุรกิจติดตาม
เร่ งรัดหนี้
บาท

รายการที่
ยังไม่ ได้
ปันส่ วน
บาท

รวม
บาท

30,055,399
(3,212,654)

23,980,984
(13,396,791)

-

54,036,383
(16,609,445)

26,842,745

10,584,193

-

37,426,938

(165,376)
(5,883,783)

(689,621)
(24,535,425)

-

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

(28,077,633)

-

-

(28,077,633)

(5,046,387)
(12,330,434)

(14,640,853)

-

(5,046,387)
(26,971,287)
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
6

ข้ อมูลตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตามส่ วนงานธุ รกิ จในงบการเงิ นรวมของกลุ่มกิ จการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 มีดงั นี้ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่นสุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนระยะยาวสุ ทธิ
ลูกหนี้เงินในกูย้ มื จากการซื้ อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวม
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
รวม

7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร

ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์
ด้ อยคุณภาพ
บาท

ธุรกิจติดตาม
เร่ งรัดหนี้
บาท

รายการที่
ยังไม่ ได้
ปันส่ วน
บาท

รวม
บาท

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

4,616,550
4,616,550

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

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

-

-

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

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

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
9,146
13,150,770
13,159,916

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
3,949
8,043,678
8,047,627

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งอยูท่ ี่ร้อยละ 0.20 - 0.50 ต่อปี
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.375 - 0.40 ต่อปี )
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
8

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าสุทธิ
ลูกหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

2,348,659
2,267,891
4,616,550
502
4,617,052

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

1,603,349
2,667,615
4,270,964
3,974,642
8,245,606

ลูกหนี้การค้า สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 30 วัน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 365 วัน
เกินกําหนดชําระมากกว่า 365 วัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าสุทธิ

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
1,856,839
2,759,711
4,616,550
4,616,550

2,663,789
1,607,175
4,270,964
4,270,964
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
9

ลูกหนีเ้ งินในกู้ยืมจากการซื้อลูกหนีด้ ้ อยคุณภาพ

ลูกหนี้เงินในกูย้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
หัก ค่าเผื่อสํารองหนี้สูญรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าเผื่อการด้อยค่าลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อ
ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
ลูกหนี้เงินในกูย้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ- สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท

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

84,157,215 76,376,938
(28,077,633) (28,077,663)
(5,046,387)
51,041,242

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

58,825,797
58,825,797

ในระหว่างปี บริ ษ ัท บัน ทึ กค่ าเผื่อ สํารองหนี้ สู ญ รายได้ด อกเบี้ ยค้างรั บ จากลู ก หนี้ เงิ น ในกู้ยืม จากการซื้ อลู ก หนี้
ด้อยคุณภาพจากการซื้อลูกหนี้จาํ นวน 28.08 ล้านบาท
รายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินให้กยู้ ืมจากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพสุทธิที่ได้จากการประมูลซื้อสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพต้นปี
เพิม่ ขึ้นจากการซื้อระหว่างปี
เพิ่มขึ้นจากการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ย
ลดจากการรับชําระหนี้
ลดจากการตัดจําหน่าย
ลูกหนี้เงินในกูย้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพสิ้นปี
หัก ค่าเผื่อสํารองหนี้สูญรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าเผื่อการด้อยค่าลูกหนี้เงินให้กยู้ มื จากการซื้อ
ลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ

ส่วนที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี
ลูกหนี้เงินในกูย้ มื จากการซื้อลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพ

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

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

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

(5,046,387)

(5,046,387)

-

51,041,242

43,408,916

58,825,797

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

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

19,442,667
39,383,130
58,825,797
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
10

เงินลงทุนระยะยาวสุ ทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
ราคาทุน
ราคายุตธิ รรม
บาท
บาท

เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน
หัก การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมตราสารทุน
เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจํา
รวมเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนด
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ

90,000
90,000

90,000
(17,000)
73,000

14,208,300

14,208,300

14,208,300
14,298,300

14,208,300
14,281,300

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ราคาทุน มูลค่ ายุตธิ รรม
ราคาทุน มูลค่ ายุตธิ รรม
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

90,000
90,000

90,000
(17,000)
73,000

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริ ษทั วางหลักประกันการขอทุเลาการเสี ยภาษีอากรกับกรมสรรพากร
เป็ นเงิ นลงทุ นในเงิ นฝากธนาคารประเภทเงิ นฝากประจําจํานวน 14.21 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ ยร้อยละ 1.75 ต่อปี
และจะครบกําหนดในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ดังนี้
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ตามวิธีราคาทุน

ชื่ อบริษทั ย่อย

ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัด ธุรกิจถือหุ ้นในบริ ษทั อื่น

ประเทศ
ที่จดทะเบียน
ประเทศไทย

ค่าเผื่อ
ราคาทุน การด้ อยค่ า
บาท
บาท
30,000,000
30,000,000

-

สั ดส่ วน
ยอดสุ ทธิ การถือหุ้น
บาท ร้ อยละ
30,000,000
30,000,000

99.99

บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัด
ตามวิธีราคาทุน

ชื่ อบริษทั ย่ อย
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
รี จินอล จํากัด

ประเภทธุรกิจ
บริ หารหนี้ดอ้ ยคุณภาพ

ประเทศ
ที่จดทะเบียน
ประเทศไทย

ค่าเผื่อ
ราคาทุน การด้ อยค่ า
บาท
บาท
28,601,282
28,601,282

-

สั ดส่ วน
ยอดสุ ทธิ การถือหุ้น
บาท ร้ อยละ
28,601,282
28,601,282

99.99
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยูใ่ นการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่ วนของสิ ทธิ ในการออกเสี ยง
ในบริ ษทั ย่อยที่ ถือโดยบริ ษทั ใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่ วนที่ ถือหุ ้นสามัญ บริ ษทั ใหญ่ ไม่ได้ถือหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยที่รวมอยูใ่ นกลุ่มกิจการ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัดไม่มีสาระสําคัญ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้ลงทุนในบริ ษทั วี.ไอ.แคปปิ ตอล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งใหม่ จํานวน
30.00 ล้า นบาท ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 99.99 ของทุ น จดทะเบี ย นชํา ระแล้ว โดยถื อ เป็ นการลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย
โดยได้ทาํ การแจ้งจดทะเบียนหุน้ ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เงินลงทุนเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ราคาตามบัญชีสิ้นปี

30,000,000
30,000,000
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
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 นการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
บาท
สิ่ งตอบแทนที่จ่าย ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวม
มูลค่าที่รับรู ้ ณ วันที่ซ้ือสําหรับสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ มื กรรมการ
เงินกูย้ มื กรรมการ
หนี้สินอื่น
รวม
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน : ใบอนุญาตบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ (หมายเหตุ 13)
รวม

28,601,282
28,601,282

287,889
25,090,300
(224,000)
(128,064)
25,026,125
(30)
3,575,187
28,601,282
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
จําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
เครื่ องตกแต่ งและ
เครื่ องจักร
เครื่ องใช้
และอุปกรณ์
สํ านักงาน
บาท
บาท

ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดนิ
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
บาท

-

-

15,421
(313)
15,108

-

3,489,801
(54,035)
3,435,766

-

3,489,801
(54,036)
3,435,765

อุปกรณ์
ระหว่ างติดตั้ง
บาท

รวม
บาท

-

-

15,421
(313)
15,108

15,108
1,228,868
(30,396)
(120,255)
1,093,325

1,487,297
(112,592)
1,374,705

2,172,982
2,172,982

15,108
8,378,948
(30,396)
(286,882)
8,076,778

1,212,289
(118,963)
1,093,326

1,487,297
(112,592)
1,374,705

2,172,982
2,172,982

8,362,369
(285,591)
8,076,778

53

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
จําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ งและ
เครื่ องจักร
เครื่ องใช้
และอุปกรณ์
สํ านักงาน
บาท
บาท

ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดนิ
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
บาท

-

-

15,421
(313)

-

-

-

-

ยานพาหนะ
บาท

รวม
บาท

-

-

15,421
(313)

15,108

-

-

15,108

56,950
(951)
55,999

15,108
31,909
(6,467)
40,550

126,600
(16,869)
109,731

-

15,108
215,459
(24,287)
206,280

56,950
(951)
55,999

47,330
(6,780)
40,550

126,600
(16,869)
109,731

-

230,880
(24,600)
206,280

54

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
จําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์ชาํ ระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ (หมายเหตุ 24)
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ งและ
เครื่ องจักร
เครื่ องใช้
และอุปกรณ์
สํ านักงาน
บาท
บาท

ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดนิ
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
บาท

124,374,495
(8,467,576)
115,906,919

213,611,618
(172,585,936)
41,025,682

222,335,412
(145,441,745)
76,893,667

115,906,919
(178,546)
(115,704,242)
(24,131)
-

41,025,682
(38,604,815)
(2,420,867)
-

-

-

ยานพาหนะ
บาท

รวม
บาท

17,027,651
(16,476,323)
551,328

2,602,001
(2,601,996)
5

579,951,177
(345,573,576)
234,377,601

76,893,667
15,421
(56,412,609)
(14,762,264)
(5,719,107)
15,108

551,328
(350,369)
(150,004)
(50,955)
-

5
(5)
-

234,377,601
15,421
(56,941,529)
(169,221,325)
(8,215,060)
15,108

15,421
(313)
15,108

-

-

15,421
(313)
15,108
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
13

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน

ใบอนุญาตบริษัท
บริหารสิ นทรัพย์
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ งานระหว่ างทํา
บาท
บาท

รวม
บาท

-

-

-

-

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุ ทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การได้มาซึ่งบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 11)
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี สุ ทธิ

3,575,187
3,575,187

1,814,133
(56,368)
1,814,133

1,605,000
1,605,000

3,419,133
3,575,187
(56,368)
6,937,952

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

3,575,187
3,575,187

1,814,133
56,368
1,757,765

1,605,000
1,605,000

6,994,320
(56,368)
6,937,952
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
14

ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาํ หรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู ้ได้ไม่เกินจํานวนที่เป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์ทางภาษี น้ ัน บริ ษทั ไม่ได้รับรู ้สินทรั พย์
ภาษี เงิ นได้จาํ นวน 938.56 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 937.14 ล้านบาท) บริ ษทั มี รายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ยกไปเพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคตเป็ นจํานวนเงิน 4,692.78 ล้านบาท ซึ่ งจะสิ้ นสุดระยะเวลาการหักกลบ
กันระหว่างใน (พ.ศ. 2558 : 4,542.44 ล้านบาท) โดยที่ ขาดทุนทางภาษีดงั กล่าวอาจสามารถนําไปลดยอดกับกําไร
ทางภาษีในอนาคตตามปี ที่หมดประโยชน์ทางภาษี ดังนี้

ปี ทีห่ มดประโยชน์ ทางภาษี

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล้ านบาท
ล้ านบาท

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

15

965.01
113.50
94.50
3,512.70
10.95
4,696.66

965.01
113.50
94.50
3,512.70
7.07
4,692.78

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

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

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

3,773,997
3,773,997
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
16

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท

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

งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

656,733
656,733

656,733
656,733

104,662
104,662

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

568,589
568,589

568,589
568,589

12,567,931
12,567,931

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
จ่ายผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
104,662
546,136
22,453
(16,518)
656,733

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

จํานวนที่รับรู ้ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เป็ นดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

546,136
22,453
568,589

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
546,136
22,453
568,589

12,567,931
12,567,931

58

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
16

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราตารางมรณะ
อัตราการทุพพลภาพ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ร้อยละ 3.54
ร้อยละ 6.00
ร้อยละ 100 ของอัตรา
ตารางมรณะไทย ปี 2551
ร้อยละ 100 ของอัตรา
ตารางมรณะไทย ปี 2551

ร้อยละ 3.54
ร้อยละ 6.00
ร้อยละ 100 ของอัตรา
ตารางมรณะไทย ปี 2551
ร้อยละ 100 ของอัตรา
ตารางมรณะไทย ปี 2551

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ทกี่ าํ หนดไว้
การเปลีย่ นแปลงในข้ อสมมติ

การเพิม่ ขึน้ ของข้ อสมมติ

การลดลงของข้ อสมมติ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50

ลดลง ร้อยละ 6.52

พ.ศ. 2559
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึ้นของ
เงินเดือน

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

ลดลง ร้อยละ 6.95 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.10 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.60

ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.38 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.38

ลดลง ร้อยละ 6.83

ลดลง ร้อยละ 6.83

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อา้ งอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิ
สถานการณ์ ดงั กล่าวยากที่ จะเกิ ดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธี
เดี ยวกับ (มู ล ค่ าปั จจุ บัน ของภาระผูก พัน โครงการผลประโยชน์ ที่ ก ําหนดไว้ค าํ นวณด้วยวิธีคิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ย
ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน)ในการคํานวณหนี้ สินบําเหน็จ
ที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คือ 22.44 ปี
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
16

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด :
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
น้ อยกว่ า 1 ปี ระหว่ าง 1-2 ปี ระหว่ าง 2-5 ปี เกินกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

17

-

-

-

รวม
บาท

9,010,296 9,010,296

ประมาณการหนีส้ ินระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ได้ประมาณการหนี้ สินที่เกิดจากการถูกประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุ 24 จํานวน 9.94 ล้านบาท ( วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : จํานวน 9.94 ล้านบาท )
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ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การลดทุน
เพิ่มทุนครั้งที่ 1
เพิ่มทุนครั้งที่ 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จํานวนหุ้น
หุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

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

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

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

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

การชดเชยผลขาดทุนสะสม
เมื่ อ วัน ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558 ศาลล้ม ละลายกลางมี ม ติ ใ ห้ ล ดทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ชําระแล้ว เพื่ อ ชดเชย
ผลขาดทุนสะสม โดยการลดมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.28 บาท เป็ นผลให้บริ ษทั
มีทุนจดทะเบี ยน 14.00 ล้านบาท และมีหุ้นสามัญ 50,009,637 หุ ้น ซึ่ งมีมูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.28 บาท บริ ษทั ได้
จดทะเบียนการลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558
นอกจากนี้ บริ ษทั โอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 49.25 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งสิ้ น 1,010.34 ล้านบาท

60

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น (ต่อ)
การเพิ่มทุน
จากคําสั่งศาลล้มละลายกลางดังกล่าว บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 14.00 ล้านบาท เป็ น 134.12 ล้านบาท
โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 429,000,000 หุน้ มีมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.28 บาท
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุ ้นเป็ นเงินทั้งหมด 120.12 ล้านบาท ทั้งนี้
บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็ นผลให้บริ ษทั มีทุน
ที่ออกและชําระแล้ว 134.12 ล้านบาท และมีหุน้ สามัญทั้งสิ้น 479,009,637 หุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.28 บาท
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุน้ เพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุน้ เป็ นเงินทั้งหมด 40.16 ล้านบาท ทั้งนี้
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็ นผลให้บริ ษทั มี
ทุนที่ออกและชําระแล้ว 174.29 ล้านบาท และมีหุน้ สามัญทั้งสิ้น 622,452,273 หุน้ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.28 บาท
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สํารองตามกฎหมาย
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั โอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 49.25 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
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ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่ าใช้จ่ ายตามลัก ษณะสําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ดังต่ อ ไปนี้ ได้จัด ประเภท
ตามลักษณะ ซึ่งรวมไว้ในกําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายอื่นและต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน
วัตถุดิบใช้ไป
ค่าพลังงาน
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 12)
ค่าสอบบัญชีและค่าที่ปรึ กษา
ค่าบริ การรักษาความปลอดภัย
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายอื่น

32,466,340
229,088
534,380
286,882
5,527,430
3,467,651
5,221,877
47,733,648

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

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

61

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
21

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณโดยการ
หารกําไรสุ ทธิสาํ หรับปี ด้วยจํานวนหุ ้นถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกจําหน่ายและถือโดยบุคคลภายนอก
ในระหว่างปี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
กําไรสําหรับปี ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญคงเหลือ (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

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

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

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

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
22

ภาษีเงินได้
ภาษี เงิ นได้สําหรับกําไร(ขาดทุ น)ก่ อนหักภาษี ของกลุ่ม กิ จการมี ยอดจํานวนเงิ น ที่ แตกต่างจากการคํานวณกําไร
ทางบัญชีคูณกับอัตราภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ :
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้

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

(26,635,679)

(22,344,714)

2,558,829,799

(5,327,136)

(4,468,943)

511,765,960

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

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

2,146,261
-

1,369,371
-

702,539,291
-
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
23

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กิ จการและบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์กับกลุ่มกิ จการ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิ จการอื่ นแห่ งหนึ่ งหรื อ
มากกว่าหนึ่ งแห่ ง โดยที่ บุคคลหรื อกิ จการนั้นมีอาํ นาจควบคุมกลุ่มกิ จการหรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มกิ จการหรื ออยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มกิจการรวมถึงบริ ษทั ที่ดาํ เนิ นธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อ
เดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้าของส่วนได้เสี ยในสิ ทธิออกเสี ยงของ
บริ ษทั ซึ่งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนื อกิจการ ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของกลุ่มกิจการ
ตลอดจนสมาชิ กในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นถือเป็ นบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
23.1 รายได้ จากการขายบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
รายได้จากการบริ การติดตามหนี้สินจาก:
บริ ษทั พีบีแอล แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ไว โฮลดิ้ง (888) จํากัด
บริ ษทั พับบลิค ลอว์ จํากัด
รวม

1,965,233
1,965,233

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
1,965,233
1,965,233

531,434
2,399,165
298,416
3,229,015
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
23

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
23.2 การซื้อสินค้ าและรับบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
ซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพจาก:
บริ ษทั พีบีแอล แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั ไว โฮลดิ้ง (888) จํากัด
รวม
รับบริ การจาก:
บริ ษทั พีเอ แมนเนจเม้นท์ แอนด์
คอนซัลแทนต์ จํากัด
รวม

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

-

-

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

2,100,000
2,100,000

2,100,000
2,100,000

700,000
700,000

23.3 ยอดค้ างชําระทีเ่ กิดจากการซื้อและขายสินค้ าและบริการ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
ลูกหนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน :
บริ ษทั วี.ไอ. แคปปิ ตอล จํากัด
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์รีจินอล จํากัด
บริ ษทั พีบีแอล แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั พับบลิค ลอว์ จํากัด
รวม

2,267,891
2,267,891

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
172,587
422,617
2,267,891
2,863,095

2,484,244
183,371
2,667,615
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
23

รายการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
23.4 ค่ าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ
ผูบ้ ริ หารสําคัญของกลุ่ม กิ จการรวมถึ งกรรมการ (ไม่ ว่าจะทําหน้าที่ ในระดับบริ หารหรื อไม่ ) คณะผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง เลขานุการบริ ษทั ค่าตอบแทนที่จ่ายหรื อค้างจ่ายสําหรับผูบ้ ริ หารสําคัญมีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

24

8,600,000
496,133
9,096,133

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
8,600,000
496,133
9,096,133

920,000
45,578
965,578

หนีส้ ินตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ดาํ เนินการตามแผนฟื้ นฟูกิจการครบถ้วนแล้ว ดังนี้
1. การโอนที่ ดินและอาคาร ซึ่ งมีมูลค่ารวม 154.31 ล้านบาท เพื่อชําระเงินกูจ้ าํ นวน 123.23 ล้านบาท จากเจ้าหนี้
สถาบันการเงินที่มีประกัน (เจ้าหนี้กลุ่มที่ 1) บริ ษทั บันทึกผลขาดทุนจากการโอนสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเพื่อชําระหนี้
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการจํานวน 31.08 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ทาํ การโอนระบบสาธารณูปโภคและระบบดับเพลิงเพิ่มเติมภายใต้บนั ทึกข้อตกลงส่ งมอบ
ทรัพย์สินและออกจากทรัพย์ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ให้กบั เจ้าหนี้ สถาบันการเงินที่ มีประกัน (เจ้าหนี้
กลุ่มที่ 1) บริ ษทั บันทึ กผลขาดทุ น จากการโอนสิ นทรัพย์ดังกล่าวเพื่อชําระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการจํานวน
14.91 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
2. การชําระหนี้ เงิ นต้น และดอกเบี้ ยค้างจ่ ายให้กับเจ้าหนี้ สถาบัน การเงิ น ที่ มี ประกัน (เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 1) เจ้าหนี้
สถาบันการเงินที่ไม่มีประกัน เนื่องจากทรัพย์หลักประกันเดิมเสี ยหายจากเหตุน้ าํ ท่วม (เจ้าหนี้กลุ่มที่ 2) เจ้าหนี้
สถาบันการเงินที่ไม่มีหลักประกัน (เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 3) และเจ้าหนี้ การค้า (เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 4) ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
รวมจํานวน 131.73 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นการจ่ายคืนให้แก่กิจการที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน จํานวน 125.23 ล้านบาท
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จํานวน 6.50 ล้านบาท
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บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
24

หนีส้ ินตามแผนฟื้ นฟูกจิ การ (ต่อ)
3. ตัดจําหน่ายเงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยค้างจ่ายส่ วนที่เหลือซึ่ งได้รับการยกเว้นตามแผนฟื้ นฟูกิจการ บริ ษทั รับรู ้
กําไรจากการชําระหนี้ เงิ นกูใ้ นคราวเดี ยวตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ดอกเบี้ ยค้างจ่ายที่ ได้รับยกเว้นตามแผนฟื้ นฟู
กิจการ และค่าเช่าค้างจ่ายที่ได้รับยกเว้นตามแผนฟื้ นฟูกิจการจํานวน 2,163.80 ล้านบาท 485.66 ล้านบาท และ
9.25 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 ผูบ้ ริ หารแผนฟื้ นฟูกิจการดําเนิ นการร้องขอต่อศาลล้มละลายกลางให้มีคาํ สั่ง
ยกเลิกแผนฟื้ นฟูกิจการ โดยศาลมีคาํ สัง่ ให้ยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

25

ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจจะเกิดขึน้
25.1 ภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัดตามสัญญาเช่าดําเนินงาน - กรณี ที่กลุ่มกิจการเป็ นผูเ้ ช่า
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
บาท
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

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

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

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

25.2 ในปี พ.ศ. 2553 บริ 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 กายน พ.ศ. 2555 บริ ษทั ยื่นฟ้ องกรมสรรพากรต่อศาลภาษี อากรกลางให้เพิกถอนการประเมิ นภาษี
ธุรกิจเฉพาะดังกล่าวข้างต้น ในปี พ.ศ. 2556 ศาลได้ตดั สิ นให้บริ ษทั แพ้คดี บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
25.3 ในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มกิจการได้รับหนังสื อแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติมจากกรมสรรพากรจํานวน
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
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