
บริษัท เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินระหว่างกาล

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม  2563
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของ บริษทั เอ็ม วช่ัิน จาํกัด (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการ เงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริษัท เอ็ม  วิช่ัน  จํากัด  (มหาชน) และบริษัทย่อย  และได้สอบทานข้อมูล             
ทางการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จํากัด (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐาน    
การบญัชี ฉบบัที่ 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการ
สอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ี มีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่
ว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1.2 และขอ้ 3 ท่ีกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีทาํใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจโดยรวมและมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัมีการปรับแผนงานการดาํเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ดงักล่าว และการนาํ
แนวปฏิบติัทางการบญัชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าว 



 
 
บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด 

หนา้ 3 
 

เร่ืองอ่ืน 

เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นเหตุให้บริษทั
ตอ้งเล่ือนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีออกไปส่งผลให้ยงัไม่มีมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเร่ืองการแต่งตั้ ง
ผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับรอบบญัชีปี 2563 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหแ้ต่งตั้งขา้พเจา้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัสาํหรับรอบบญัชีปี 2563 ขา้พเจา้จึงไดเ้ขา้ปฏิบติังานสอบทาน
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบบัท่ี ทจ. 28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
นางสาวชมาภรณ์   รอดลอยทุกข ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  9211 
 
บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั 
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 



31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,669,853          14,745,173       2,495,200          14,067,203         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 181,982,545       193,262,419     181,689,713       192,721,490       

สินคา้คงเหลือ 8 8,277,196          8,789,914         8,277,196          8,789,914           

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนัท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนในหน่ึงปี 9 3,500,000          4,790,000         3,500,000          4,790,000           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10 1,292,234          2,234                1,292,234          2,234                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 12,537,636        9,098,307         12,123,416        8,691,065           

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 210,259,464       230,688,047     209,377,759       229,061,906       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,985,203          1,988,995         1,999,995          1,999,995           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                     -                    5,149,980          5,149,980           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 90,544,246        93,506,112       90,400,246        93,362,112         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 5,161,360          5,543,763         5,074,160          5,454,194           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 8,588,032          8,934,388         8,588,032          8,934,388           

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 18,920,287        16,844,225       18,908,404        16,834,442         

เงินมดัจาํและเงินประกนั 1,178,450          1,178,450         1,178,450          1,178,450           

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 126,377,578       127,995,933     131,299,267       132,913,561       

รวมสินทรัพย์ 336,637,042       358,683,980     340,677,026       361,975,467       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที ่31 มนีาคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 4



31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 12,863,298        20,900,000       12,863,298        20,900,000         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 82,149,048        88,552,368       81,960,325        88,468,168         
เจา้หน้ีเงินลงทุน 13 -                     -                    2,549,985          2,549,985           
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 3,887,271          4,284,880         3,887,271          4,284,880           
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 20 12,002,133        11,850,323       12,002,133        11,850,323         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,830,603          6,661,536         5,819,334          6,629,191           

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 116,732,353       132,249,107     119,082,346       134,682,547       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว 19 7,906,921          8,821,413         7,906,921          8,821,413           
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 20 20,337,747        22,928,943       20,337,747        22,928,943         
เจา้หน้ีการคา้ไม่หมุนเวียน 18 13,490,652        17,987,537       13,490,652        17,987,537         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 11,351,363        11,024,189       11,351,363        11,024,189         

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 53,086,683        60,762,082       53,086,683        60,762,082         

รวมหนีสิ้น 169,819,036       193,011,189     172,169,029       195,444,629       
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
     ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 100,000,000       100,000,000     100,000,000       100,000,000       

     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
      หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 100,000,000       100,000,000     100,000,000       100,000,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 88,102,029        88,102,029       88,102,029        88,102,029         
กาํไร(ขาดทุน)สะสม
     ทุนสาํรองตามกฎหมาย 1,000,000          1,000,000         1,000,000          1,000,000           
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (21,479,529) (23,022,279) (20,594,032) (22,571,191)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 167,622,500       166,079,750     168,507,997       166,530,838       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (804,494) (406,959) -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 166,818,006       165,672,791     168,507,997       166,530,838       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 336,637,042       358,683,980     340,677,026       361,975,467       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ  วนัที ่31 มนีาคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 5



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2563 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 770,317 770,317 2,720,617

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 69,051,695 69,051,695 93,687,594

รายไดอ่ื้น 180,016 180,016 159,055

     รวมรายได้ 70,002,028 70,002,028 96,567,266

ตน้ทุนขาย 892,008 892,008 2,621,298

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 47,297,512 47,297,512 69,054,045

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4,726,807 3,916,704 4,475,974

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14,748,464 14,730,415 15,269,468

   รวมค่าใชจ่้าย 67,664,791 66,836,639 91,420,785

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,337,237 3,165,389 5,146,481

ตน้ทุนทางการเงิน (841,874) (841,874) (544,440)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (3,792) -                     -                    

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,491,571 2,323,515 4,602,041

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (346,356) (346,356) (707,688)

กําไรสําหรับงวด 1,145,215 1,977,159 3,894,353

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด -                        -                     -                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,145,215 1,977,159 3,894,353

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,542,750 1,977,159 3,894,353

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (397,535) -                     -                    

1,145,215 1,977,159 3,894,353

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,542,750 1,977,159 3,894,353

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (397,535) -                     -                    

1,145,215 1,977,159 3,894,353

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                        

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.01 0.01 0.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 6



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนที่ออกและ ผูเ้ป็นเจา้ของ ที่ไม่มีอาํนาจ

ชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 100,000,000       88,102,029           1,000,000                    (23,022,279) 166,079,750       (406,959) 165,672,791       

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด -                     -                       -                              1,542,750               1,542,750           (397,535) 1,145,215           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                     -                       -                              -                          -                      -                    -                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                     -                       -                              1,542,750               1,542,750           (397,535) 1,145,215           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 100,000,000       88,102,029           1,000,000                    (21,479,529) 167,622,500       (804,494) 166,818,006       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

บาท

งบการเงินรวม
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(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ทุนที่ออกและ

ชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 100,000,000              88,102,029             1,000,000                     (51,392,804) 137,709,225           

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                         -                               3,894,353                 3,894,353               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                         -                               -                           -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                         -                               3,894,353                 3,894,353               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 100,000,000              88,102,029             1,000,000                     (47,498,451) 141,603,578           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 100,000,000              88,102,029             1,000,000                     (22,571,191) 166,530,838           

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                         -                               1,977,159                 1,977,159               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                         -                               -                           -                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                         -                               1,977,159                 1,977,159               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 100,000,000              88,102,029             1,000,000                     (20,594,032) 168,507,997           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ไม่ไดต้รวจสอบ)

 

งบการเงินรวม 

2563 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,491,571 2,323,515 4,602,041

รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

     กาํไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว -                       -                     (109,754)

     หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 51,600 51,600 31,900

     การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ(กลบัรายการ) (76,037) (76,037) 51,153

     ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,792 -                     -                     

     ค่าเส่ือมราคา 3,324,657 3,324,657 2,389,707

     ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 382,403 380,034 440,276

     ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       -                     1,854

     กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น (158,878) (158,878) -                     

     ผลประโยชน์พนกังานเม่ือออกจากงาน 327,174 327,174 294,915

     ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 841,874 841,874 544,440

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 6,188,156 7,013,939 8,246,532

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง(เพิม่ข้ึน)

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 11,228,274 10,980,177 34,454,425

     สินคา้คงเหลือ 588,755 588,755 190,254

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,439,329) (3,432,351) (1,104,947)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน(ลดลง)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (10,900,205) (11,004,728) (42,451,266)

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (830,933) (809,857) 1,452,006

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 2,834,718 3,335,935 787,004

     จ่ายภาษีเงินได้ (2,076,062) (2,073,962) (2,251,414)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 758,656 1,261,973 (1,464,410)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี  

บริษัท เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้  9



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

งบการเงินรวม
2563 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนั(เพิม่ข้ึน)ลดลง 1,290,000 1,290,000 (10,270,146)
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนเพิม่ข้ึน (1,290,000) (1,290,000) (10,000,000)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 158,879 158,879 27,544

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (362,792) (362,792) (1,548,654)

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       -                     (685,023)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (203,913) (203,913) (22,476,279)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (8,036,702) (8,036,702) -                     

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีตามสัญญาเช่า (2,439,386) (2,439,386) (1,648,259)

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (1,312,101) (1,312,101) (1,242,251)

จ่ายดอกเบ้ีย (841,874) (841,874) (544,440)
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (12,630,063) (12,630,063) (3,434,950)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ (12,075,320) (11,572,003) (27,375,639)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 14,745,173 14,067,203 41,904,721
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 2,669,853 2,495,200 14,529,082

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  

หนา้ 11 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 

บริษทั เอม็ วิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการจดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือ ไอที และสินคา้เทคโนโลยี
ต่างๆ งานแข่งขันกีฬา งานท่องเท่ียว งานสัมมนา และอ่ืนๆ ตลอดจนผลิตและจาํหน่ายส่ือในรูปแบบต่างๆ ทั้ งส่ือ
ออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งประกอบธุรกิจพาณิชย ์สถานท่ีตั้งของบริษทัอยูท่ี่ 11/1 ซอยรามคาํแหง 121 แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

1.2    การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัไดส่้งผลกระทบขยายวงกวา้งข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทั
ไดป้ระเมินผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าว และไดม้ีการปรับแผนงานการดาํเนินธุรกิจเพื ่อให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั เน่ืองจากผลกระทบทั้งหมดต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและใน
อนาคตของกลุ่มบริษทัยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดต้ิดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ
หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน อยา่งต่อเน่ือง และจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถทาํได ้

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบการเงินน้ีมิได้
รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควร
อ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและ  
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

งบการเงินรวมน้ีไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมดงัต่อไปน้ี 
 

จดัตั้งข้ึน วนัท่ีเร่ิมมีอาํนาจ สดัส่วนการถือหุน้ 
ช่ือบริษทั ในประเทศ ควบคุม โดยบริษทั (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย   31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั ไทย 2 เมษายน 2562 52 52 

ดาํเนินธุรกิจให้คาํปรึกษาด้านส่ือสารประชาสัมพันธ์     

บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั ไทย 24 เมษายน 2562 51 51 

ดาํเนินธุรกิจขายและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     



บริษัท เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 12 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึน                   
เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่ ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน    5 
ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
     ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
     ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
     ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
     ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
     ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดย
ใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต โดยกลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน
โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อ
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้  

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั    
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
ของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 
เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั    

แนวปฏิบัตทิางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพิม่เตมิทางบัญชี  เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลด
ผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในวธีิปฏิบติัทาง
บญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ําหรับการ
จดัทาํงบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี            31 
ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวสาํหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งนาํขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่นาํขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของกาํไรทางภาษีท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่นาํสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง การ
ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

4. นโยบายการบัญชี 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า 
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เคร่ืองมือทางการเงนิ 
การจัดประเภทรายการและวดัมูลค่า 
สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือ
ราคาทุนตดัจาํหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย โดย
ไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้น
เครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมี
นยัสาํคญั ซ่ึงกลุม่บริษทัใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคา
สะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์
สิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน 
จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิง จะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดย
สะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมมีูลค่าตํา่ 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่า
ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

5. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ มาถือปฏิบัต ิ
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน ทั้ งน้ี การ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสะสมตน้ปี 2562 

เคร่ืองมือทางการเงนิ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าและมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 

  
การจดัประเภทและวดัมูลคา่                                       

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

มูลคา่        
ตามหลกัการ
บญัชีเดิม 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไร
ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,745,173 - - 14,745,173 14,745,173 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 193,262,419 - - 193,262,419 193,262,419 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน    

 - เงินฝากประจาํ* 2,234 - - 2,234 2,234 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 208,009,826 - - 208,009,826 208,009,826 
 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
การจดัประเภทและวดัมูลคา่                                       

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

มูลค่า        
ตามหลกัการ
บญัชีเดิม 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไร
ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,067,203 - - 14,067,203 14,067,203 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 192,271,490 - - 192,271,490 192,271,490 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน      
    - เงินฝากประจาํ* 2,234 - - 2,234 2,234 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 206,340,927 - - 206,340,927 206,340,927 

* เดิมจดัประเภทอยูใ่น เงินลงทุนชัว่คราว 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้าํหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

สัญญาเช่า  
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การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก สัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่ม
บริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,637,014 
หกั สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า  (1,637,014) 
หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 34,779,266 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 34,779,266 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าขา้งตน้ ประกอบดว้ย  
หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวยีน 11,850,323 
หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 22,928,943 

 34,779,266 

6. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

6.1 ลักษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกําหนดราคา 

ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคาระหวา่งบริษทักบับุคคล และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  

 ลักษณะความสัมพนัธ์ รายการ นโยบายราคา 

บริษทัย่อย    

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั   รายไดค่้าบริการ 

ค่าบริการจ่าย 

ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 

   ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั รายไดค่้าบริการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

บริษทัร่วม    

บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั รายไดค่้าบริการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน    

บริษทั เอม็ว ีฟูดส์ จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั ค่าซ้ือสินคา้ 

 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง  

  ราคาคูค่า้รายอ่ืน 

บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จาํกดั 
(มหาชน) 

กรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนั รายไดค่้าบริการ 

 

ค่าบริการจ่าย 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 

   ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
บริษทั สตูดิโอ 888 จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั รายไดค่้าบริการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการบริษทั คํ้าประกนั ไม่มีค่าธรรมเนียม 

6.2 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน  
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ยอดคงเหลือระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีก้ารค้า (หมายเหตุ 7)     
     บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั 856,000 2,140,000 856,000 2,140,000 

ลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 7)     

     บริษทัยอ่ย - - 54,473 62,073 

   เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (หมายเหตุ 7)    

    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,605,000 2,407,500 1,605,000 2,407,500 

6.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกับบุคคล และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งบริษทักบับุคคล และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2563 2562 

ซื้อสินค้าและอุปกรณ์    

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,468 6,468 38,040 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร    
    ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,712,333 5,712,333 7,474,518 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 189,867 189,867 144,146 

        รวม 5,902,200 5,902,200 7,618,664 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  
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 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 2563 

31 ธนัวาคม 
2562 31 มีนาคม 2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    (หมายเหตุ 6.2) 856,000 2,140,000 856,000 2,140,000 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  101,069,371 112,839,447 100,799,671 112,345,047 

     รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  101,925,371 114,979,447 101,655,671 114,485,047 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 8,278,682 9,568,340 8,278,682 9,568,340 

เงินล่วงหนา้ค่าสินคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
    (หมายเหตุ 6.2) 1,605,000 2,407,500 1,605,000 2,407,500 
ตน้ทุนตามสัญญาจ่ายล่วงหนา้ 47,223,369 45,739,953 47,170,607 45,739,953 
เงินทดรองจ่ายโครงการ 22,902,662 20,499,679 22,900,540  20,445,455 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6.2)              - - 54,473 62,073 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 47,461 67,500 24,740 13,122 

     รวม 181,982,545 193,262,419 181,689,713 192,721,490 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ลูกหน้ีการคา้      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 31,498,742 69,560,320 31,498,742 69,065,920 
เกินกาํหนดชาํระ     

นอ้ยกวา่  3 เดือน 34,226,808  25,588,703 33,957,108  25,588,703 
3 - 6 เดือน 16,530,277  19,498,824 16,530,277  19,498,824 
7 - 12 เดือน 19,605,044  331,600 19,605,044  331,600 
มากกวา่ 12 เดือน 441,250 325,150 441,250  325,150 

รวม 102,302,121 115,304,597 102,032,421  114,810,197  

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (376,750) (325,150) (376,750)  (325,150) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 101,925,371 114,979,447 101,655,671 114,485,047 
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8. สินค้าคงเหลือ 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  สินคา้สาํเร็จรูป   9,288,670  9,877,425  9,288,670  9,877,425 

  หกั ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้ (1,011,474) (1,087,511)  (1,011,474) (1,087,511) 

  สินคา้สาํเร็จรูป - สุทธิ 8,277,196  8,789,914  8,277,196  8,789,914 

ในระหว่างงวด บริษทับนัทึกกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจาํนวน 0.08  
ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

9. เงนิฝากธนาคารท่ีตดิภาระหลักประกันทีถ่ึงกําหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 

เงินฝากธนาคารจาํนวน 3.5 ลา้นบาท ไดน้ําไปเป็นหลกัประกนัสินเชื่อกบัธนาคารในประเทศสองแห่งตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 16 เงินฝากติดภาระหลกัประกนัส่วนท่ีไถ่ถอนภายในหน่ึงปีพิจารณาจากกาํหนดการจ่ายชาํระหน้ีคืนตามเง่ือนไข
ท่ีตกลง 

10. สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินท่ีมีกาํหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนคงเหลือเป็นจาํนวน    
1.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 0.002 ลา้นบาท ซ่ึงเดิมจดัประเภทอยูใ่นเงินลงทุนชัว่คราว)   

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 4,555,822 5,148,993 4,544,666  5,144,815  

เงินมดัจาํและเงินประกนั 7,981,814 3,949,314 7,578,750  3,546,250  

    รวม 12,537,636 9,098,307 12,123,416 8,691,065 

12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 

  ทุนชาํระ  บาท 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ แลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   31 
มีนาคม 

31 
ธนัวาคม 

31 
มีนาคม 

31 
ธนัวาคม 

31  
มีนาคม 

31 
ธนัวาคม 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั เอม็อาร์  
คอนเน็กซ์ จาํกดั 

ใหบ้ริการดา้นการจดั 
   แข่งขนักีฬาแบบ 
   ครบวงจร 5,000,000 40 40 1,999,995 1,999,995 1,985,203 1,988,995 
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                  บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
เงินปันผลรับสาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จาํกดั 3,792 - 

13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 

   ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท)  (ร้อยละ) (บาท) 

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั 

บริการใหค้าํปรึกษาดา้น   
   ส่ือสารประชาสัมพนัธ์
และ บริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 5,000,000 52 2,599,995 

บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั 
ขายและใหบ้ริการดา้น    
   เทคโนโลยสีารสนเทศ  5,000,000 51 2,549,985 

    5,149,980 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติลงทุนในบริษทั ไอดอลมาสเตอร์ 
จาํกดั และบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 52 และ 51 ของทุนจดทะเบียนตามลาํดบั บริษทัยอ่ย
ดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยใ์นเดือนเมษายน 2562 และเรียกชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวน บริษทั
ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นของบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จาํกดั ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 บริษทัแสดงเงินคา้งชาํระดงักล่าวเป็นเจา้หน้ีเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 2,549,985 บาท  

14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  
 บาท 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 93,506,112 93,362,112 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด    
บวก ซ้ือสินทรัพย ์ 362,792 362,792 
หกั  จาํหน่ายสินทรัพย ์ (1) (1) 

        ค่าเส่ือมราคา (3,324,657) (3,324,657) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินงวด  90,544,246 90,400,246 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 24.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 
24.8 ลา้นบาท) ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินตามหมายเหตุ 16 และ    
เงินกูย้มืระยะยาวตามหมายเหตุ 19 
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15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 บาท 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563   
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด  5,543,763 5,454,194 

หกั ค่าตดัจาํหน่าย (382,403) (380,034) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินงวด 5,161,360 5,074,160 

16. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

  บาท 
 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ต่อปี) 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชี ร้อยละ 6 - 8 4,863,298 - 4,863,298 - 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ร้อยละ 4 - 5 8,000,000 20,900,000 8,000,000 20,900,000 

   รวม  12,863,298 20,900,000 12,863,298 20,900,000 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 59.9 ลา้นบาท           (31 
ธันวาคม 2562 : 39.9 ลา้นบาท) โดยมีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายและเหตุประกอบงบการเงิน 14 
และเงินฝากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 9 เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจา้หน้ีการคา้ 41,893,011 45,001,813 41,789,344 45,001,813 
เจา้หน้ีการคา้ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระในปี (หมายเหตุ 18) 16,496,884 16,000,000 16,496,884 16,000,000 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - รายไดรั้บล่วงหนา้ 1,134,275 7,309,148 1,134,275 7,309,148 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 21,235,629 18,684,334 21,166,374 18,600,134 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,333,458 701,223 1,333,458 701,223 
เจา้หน้ีอ่ืน 55,791 855,850 39,990 855,850 

   รวม 82,149,048 88,552,368 81,960,325 88,468,168 
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รายไดรั้บล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตสําหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน (หรือยงัไม่เสร็จ
ส้ินบางส่วน) ของสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้จาํนวน 36.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562 : 74.5 ลา้นบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะ
ปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญาดงักล่าวเสร็จส้ินภายในปี 2563 จาํนวน 36.1 ลา้นบาท 

18. เจ้าหนีก้ารค้าไม่หมุนเวียน 

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีการคา้ 29,987,536 33,987,537 

หกั เจา้หน้ีการคา้ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระในปี (หมายเหตุ 17) (16,496,884) (16,000,000) 

       สุทธิ 13,490,652 17,987,537 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้รายหน่ึงคงเหลือ 30.0  ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562 : 34.0 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทั    
ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมในการจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้รายดงักล่าว และจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นบนัทึก
ขอ้ตกลงดงักล่าว โดยทยอยจ่ายชาํระดงัน้ี 

ปีท่ี 1 : จ่ายชาํระภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวนเงิน 12.0 ลา้นบาท  

ปีท่ี 2 : จ่ายชาํระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2563 เป็นจาํนวนเงิน 16.0 ลา้นบาท 

ปีท่ี 3 : จ่ายชาํระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวนเงิน 18.0 ลา้นบาท 

19. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

  บาท 

 
อตัรา
ดอกเบ้ีย  

งบการเงินรวมและ                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  ต่อปี การชาํระคืน 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

1. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต ่ปี 2556 ถึงปี 2563 534,732 710,167 

2. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563 726,769 991,130 

3. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2565 2,884,857 3,145,103 

4. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566 2,187,004 2,370,223 
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  บาท 

 
อตัรา
ดอกเบ้ีย  

งบการเงินรวมและ                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  ต่อปี การชาํระคืน 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

5. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565 2,317,719 2,571,713 

6. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 3 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2567 3,143,111 3,317,957 

  รวม   11,794,192 13,106,293 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (3,887,271) (4,284,880) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7,906,921 8,821,413 
 
 
 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เป็นไดด้งัน้ี  
 บาท 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 13,106,293 

 จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งงวด (1,312,101) 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 11,794,192 

บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้มื เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างของบริษทั (หมายเหตุ 14) และกรรมการบางท่าน 

20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 บาท 

 งบการเงินรวมและ                 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 37,753,290 41,161,236 

หกั ดอกเบ้ียและภาษีซ้ือรอตดับญัชี (5,413,410) (6,381,970) 

       หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (12,002,133) (11,850,323) 
           สุทธิ 20,337,747 22,928,943 
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ค่าใชจ่้ายสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน 

 บาท 

 งบการเงินรวมและ                   
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 474,024 305,865 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 281,238 281,238 

รวม 755,262 587,103 

21. ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน 

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 บาท 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มนีาคม 2563 11,024,189 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 327,174 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 11,351,363 

22. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2563 2562 

ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในกําไรหรือขาดทุน    
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล           -           - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 346,356 346,356 707,688 

     รวม 346,356 346,356 707,688 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ลูกหน้ีการคา้ 75,350 65,030 75,350 65,030 
สินคา้คงเหลือ 202,295 217,502 202,295 217,502 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,270,273 2,204,838 2,270,273 2,204,838 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6,881,152 7,122,401 6,881,152 7,122,401 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,429,070 9,609,771 9,429,070 9,609,771 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 805,059 646,997 805,059 646,997 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 35,979 28,386 35,979 28,386 

   รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 841,038 675,383 841,038 675,383 

   สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 8,588,032 8,934,388 8,588,032 8,934,388 
 

23. ข้อมูลเก่ียวกับการดาํเนินงานจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ดาํเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วน
งานเดียว และบริษทัไดแ้บ่งส่วนงานดาํเนินงานออกเป็น 3 ส่วนงานหลกั คือ 

1. ธุรกิจการจัดงาน  เช่น  งานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ  ไอทีและสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ  งานแข่งขนักีฬา 
งานท่องเท่ียว งานสัมมนาและอ่ืนๆ 

2. ธุรกิจงานโฆษณา เอเจนซ่ีและอ่ืนๆ เช่น งานผลิตและจาํหน่ายส่ือออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้ งงานเอเจนซ่ี ซ่ึง
ตวัแทนของลูกคา้ในการบริหารและจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นการตลาดธุรกิจ 

3. ธุรกิจพาณิชย ์เช่น การขายสินคา้โทรศพัทมื์อถือ สมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ อุปกรณ์เสริมต่างๆ และอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า และสินคา้เทคโนโลย ีเป็นตน้ 
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งบการเงนิรวม 
ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี  

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  

 

 

     (พนับาท)

ประเภทรายได้ ธุรกิจการจัดงาน 
 ธุรกิจงานโฆษณา   
เอเจนซี่ และอ่ืน  ๆ ธุรกิจพาณชิย์ รวม 

รายได ้ 64,746  4,306  770  69,822 
กาํไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 18,617  3,137  (122)  21,632 
รายไดอ่ื้น     180 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย       (4,727) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (14,748) 
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน       2,337 
ตน้ทุนทางการเงิน       (842) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       (4) 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       1,491 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (346) 
กาํไรสาํหรับงวด       1,145 

     (พนับาท)

ประเภทรายได้ ธุรกิจการจัดงาน 
 ธุรกิจงานโฆษณา    

เอเจนซี่ และอ่ืน  ๆ ธุรกิจพาณชิย์ รวม 
 2563 2562  2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายได ้ 64,746 74,123  4,306 19,578  770 2,707  69,822 96,408 
กาํไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 18,617 22,929  3,137 1,718  (122) 86  21,632 24,733 
รายไดอ่ื้น      180 159 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย          (3,917) (4,476) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (14,730) (15,270) 
ตน้ทุนทางการเงิน          (842) (544) 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          2,323 4,602 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          (346) (708) 
กาํไรสาํหรับงวด          1,977 3,894 
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24. คดฟ้ีองร้อง 

ในเดือนกนัยายน 2561 บริษทัคู่กรณีกล่าวหาว่าบริษทัไม่ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีลงนามในเดือนสิงหาคม 2561
โดยขอเรียกค่าเสียหายจาํนวน 9.2 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ทางบริษทัไดย้ื่นคาํให้การต่อสู้คดีและฟ้องแยง้
เรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญากบับริษทัคู่กรณี เป็นจาํนวนเงิน 106.3 ลา้นบาทรวมดอกเบ้ีย ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาล 

ทนายความของบริษทัมีความเห็นวา่บริษทัมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดขอ้ตกลงร่วมกนัขา้งตน้และฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นวา่บริษทัจะ
ชนะคดีและจะไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทั บริษทัจึงไม่ไดต้ั้งสาํรองสาํหรับความเสียหายจากคดีความดงักล่าว
ไวใ้นบญัชี 

25. ภาระผูกพนัตามสัญญา 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ายานพาหนะ  อายุของสัญญา            
มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  บริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดงัน้ี 

ปี  ลา้นบาท 

จ่ายชาํระภายใน 1 ปี  1.1 
จ่ายชาํระมากกวา่ 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  0.3 

26. การคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัเป็นจาํนวนทั้ งหมด 7.1 ลา้นบาท             
(31 ธนัวาคม 2562 : 7.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฎิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั เพ่ือ          คํ้า
ประกนัการปฎิบติังานตามสัญญาและการคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

27. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
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