
 

 
 
 
 
 

บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบการเงินระหว่างกาล 
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส าหรับไตรมาส 1 ส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564 

 



 
 

 
 
   

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการ บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั เอม็ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบยอ่เฉพาะกิจการของบริษทั เอม็ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
และน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวทางผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอืน่ 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของบริษทั เอม็ วิชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ของบริษทั เอม็ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เอม็ วิชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มลูเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่า
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ตามรายงานลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคติดต่ออนัตราย โดยสถานการณ์มีแนวโนม้ลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงขยายวงกวา้ง
อย่างต่อเน่ือง ท าใหมี้ผลกระทบต่อการใหบ้ริการจดังานแสดงสินคา้และจดังานกิจกรรมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากภาครัฐ
มีมาตรการจ ากดัการเดินทางเขา้ประเทศของชาวต่างชาติและมาตรการเพ่ือควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือ และก าลงัซ้ือ
ภายในประเทศลดลง ท าใหเ้กิดผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดปัจจุบนั
และอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวเพ่ือประเมินผล
กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี หาก
สถานการณ์เปล่ียนแปลง ฝ่ายบริหารจะทบทวนดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั  

ทั้งน้ี การใหข้อ้สรุปอยา่งไม่มีเง่ือนไขของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอให้
สงัเกตขา้งตน้ 

(นายบรรจง พิชญประสาธน)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพฯ 13 พฤษภาคม 2564 



บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 พนับาท

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

หมายเหตุ "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 756 4,457                   710 4,424                   
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 17 17 17 17 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 78,771                    90,538                 78,681                    90,445                 
สินคา้คงเหลือ 9,525 7,493                   9,525 7,494                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4, 6 35,104                    33,188                 34,685                    32,764                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 124,173                  135,693               123,618                  135,144               

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 3,500 3,500                   3,500 3,500                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 6,350 6,350                   
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 1,980 1,981                   2,000 2,000                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 117,416                  111,308               117,273                  111,165               
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 308 - 308 - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 5,751 5,623                   5,673 5,544                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 7,955 8,604                   7,955 8,604                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12 22,761                    23,009                 22,757                    23,005                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 159,671                  154,025               165,816                  160,168               
รวมสินทรัพย์ 283,844                  289,718               289,434                  295,312               

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาล 3



บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 พนับาท

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

หมายเหตุ "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
      และเงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 184                         -                       184                         -                       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 14 40,084                    52,000                 43,822                    55,743                 
เงินกูย้มืส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 6,185                      5,562                   6,185                      5,562                   
หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 19,260                    13,800                 19,260                    13,800                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15 12,432                    13,102                 12,418                    13,092                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 78,145                    84,464                 81,869                    88,198                 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 34,207                    35,196                 34,207                    35,196                 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 10 35,266                    36,505                 35,266                    36,505                 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 17 7,789                      7,590                   7,789                      7,590                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 77,262                    79,291                 77,262                    79,292                 

รวมหนีสิ้น 155,407                  163,755               159,131                  167,490               

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามญั 19 100,000                  100,000               100,000                  100,000               
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 88,102                    88,102                 88,102                    88,102                 
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
    ส ารองตามกฎหมาย 1,000                      1,000                   1,000                      1,000                   
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (60,216)                  (62,689)                (58,799)                  (61,280)                
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 128,886                  126,413               130,303                  127,822               

    ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (448)                       (450)                     -                         -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 128,438                  125,963               130,303                  127,822               
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 283,844                  289,718               289,434                  295,312               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาล 4



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 พันบาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 1,922              770                    1,922                 770                    
รายไดจ้ากการบริการ 30,101            69,052               30,101               69,052               
รวมรำยได้ 18 32,023            69,822               32,023               69,822               

ตน้ทุน
ตน้ทุนขาย (250)               (892)                   (250)                   (892)                   
ตน้ทุนบริการ 4 (14,615)          (47,298)              (14,615)              (47,298)              
รวมต้นทุน (14,865)          (48,190)              (14,865)              (48,190)              

ก ำไรขั้นต้น 17,158            21,632               17,158               21,632               
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,641)            (4,727)                (1,641)                (3,917)                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (10,153)          (14,696)              (10,126)              (14,678)              
ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 5,364              2,209                 5,391                 3,037                 
รายไดอ่ื้น 148                 180                    118                    180                    
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -                 (52)                     -                     (52)                     
ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (2)                   (4)                       -                     -                     
ตน้ทุนทางการเงิน (2,379)            (842)                   (2,379)                (842)                   
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 3,131              1,491                 3,130                 2,323                 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (656)               (346)                   (649)                   (346)                   

ก ำไรส ำหรับงวด 2,475              1,145                 2,481                 1,977                 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวม 2,475              1,145                 2,481                 1,977                 

ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.01                0.01                   0.01                   0.01                   

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 200,000,000   200,000,000      200,000,000      200,000,000      

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่ 2,473              1,543                 2,481                 1,977                 
ส่วนไดเ้สียไม่มีอ  านาจควบคุม 2                     (398) -     -     

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 2,475              1,145                 2,481                 1,977                 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

      หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาล 5



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 100,000                 88,102                        1,000                      (61,280)                   127,822                  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม -                         -                              -                          2,481                      2,481                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 100,000                 88,102                        1,000                      (58,799)                   130,303                  

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 100,000                 88,102                        1,000                      (22,571)                   166,531                  
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม -                         -                              -                          1,977                      1,977                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 100,000                 88,102                        1,000                      (20,594)                   168,508                  

     หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาล 7



บริษทั เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 พนับาท

งบการเงินรวม
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียไม่มี รวม
หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 100,000              88,102              1,000                   (62,689)             126,413              (450)                  125,963                  
ก าไรเบด็เสร็จรวม -                     -                    -                       2,473                2,473                  2                        2,475                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 100,000              88,102              1,000                   (60,216)             128,886              (448)                  128,438                  

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 100,000              88,102              1,000                   (23,022)             166,080              (407)                  165,673                  
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม -                     -                    -                       1,543                1,543                  (398)                  1,145                      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 100,000              88,102              1,000                   (21,479)             167,623              (805)                  166,818                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาล 6



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564  พันบาท

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 3,131               1,491               3,130               2,323               

ปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 5,063               3,707               5,061               3,705               

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) (30)                   51                    -                   51                    

ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2                      4                      -                   -                   

ก าไรจากการขายสินทรัพย์ (23)                   (159) (23)                   (159)

กลบัรายการค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (1,358)              (76) (1,358)              (76)

ตน้ทุนทางการเงิน 2,379               842                  2,379               842                  

ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนีสิ้น 9,164               5,860               9,189               6,686               

กำรเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 11,797             15,467             11,764             15,219             

สินคา้คงเหลือ 1,173               589                  (675)                 588                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,763)              (7,707) (1,919)              (7,701)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,287               30                    1,289               32                    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (11,837)            (8,431) (11,842)            (8,535)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (676)                 1,669               (676)                 1,690               

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 199                  327                  199                  327                  

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 7,344               7,804               7,329               8,306               

จ่ายภาษีเงินได้ (1,042)              (2,076) (1,040)              (2,076)

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 6,302               5,728               6,289               6,230               

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (5,611)              (363) (5,611)              (363)

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (500)                 (500)                 -                   

ขายอุปกรณ์ 322                  159                  322                  159                  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,789)              (204)                 (5,789)              (204)                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาล 8



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทานแลว้"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนำคม 2564  พันบาท

2564 2563 2564 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 184                  (8,036) 184                  (8,036)

จ่ายช าระหน้ีคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (366)                 (5,809) (366)                 (5,809)

จ่ายช าระหน้ีคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (1,574)              (2,912) (1,574)              (2,912)

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (2,458)              (842) (2,458)              (842)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (4,214)              (17,599)            (4,214)              (17,599)            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (3,701)              (12,075)            (3,714)              (11,573)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 4,457               14,745             4,424               14,067             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันปลำยงวด 756                  2,670               710                  2,494               

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน
ส าหรับงวด 2564

- บริษทัไดท้  าสญัญาเช่าทางการเงิน ยานพาหนะ มูลคา่ตามบญัชี จ  านวนเงิน 6.80 ลา้นบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาล 9
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บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2564   “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษทั เอม็ วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและส ำนกังำนจดทะเบียน ตั้งอยู่
เลขท่ี  11/1 ซอยรำมค ำแหง 121 แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร

บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2561

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกัให้บริกำรจดังำนแสดงสินคำ้โทรศพัท์มือถือ ไอที และสินคำ้
เทคโนโลยีต่ำงๆ งำนแข่งขนักีฬำ งำนท่องเท่ียว งำนสมัมนำ และอ่ืนๆ ตลอดจนผลิตและจ ำหน่ำยส่ือในรูปแบบต่ำงๆ ทั้ง
ส่ือออนไลนแ์ละออฟไลน์

งบกำรเงินระหวำ่งกำลไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2564

กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) เป็นโรคติดต่ออนัตรำย โดยสถำนกำรณ์มี
แนวโนม้ลุกลำมและส่งผลกระทบรุนแรงขยำยวงกวำ้งอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้มีผลกระทบต่อกำรให้บริกำรจดังำนแสดง
สินคำ้และจดังำนกิจกรรมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกภำครัฐมีมำตรกำรจ ำกดักำรเดินทำงเขำ้ประเทศของชำวต่ำงชำติและ
มำตรกำร เพ่ือควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือ และก ำลงัซ้ือภำยในประเทศลดลง ท ำใหเ้กิดผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อ
ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดปัจจุบนัและอนำคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัได้
ติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวเพ่ือประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณ
กำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี หำกสถำนกำรณ์เปล่ียนแปลง ฝ่ำยบริหำรจะทบทวนดุลยพินิจและ
ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” รวมถึง
กำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชี และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์

งบกำรเงินระหว่ำงกำลไม่ไดร้วมขอ้มูลทำงกำรเงินทั้งหมดตำมขอ้ก ำหนดส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีแต่เน้นกำรให้
ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ เพ่ือไม่ให้ซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน ำเสนอรำยงำนไปแลว้
ดงันั้น กำรอ่ำนงบกำรเงินระหวำ่งกำลจึงควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นสกุลเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม
บริษทัและน ำเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพ่ือใชใ้นประเทศไทยโดยจดัท ำเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ
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กำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำร
ก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกับสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณและข้อ
สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์
แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
นั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ี
ประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลจะไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรปรับ
ประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำร
กระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนั
และอนำคต 

เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 

งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) และ
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2563 

งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือ
คลำ้ยคลึงกนั 

จดัตั้งข้ึน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
บริษทั ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2564 2563

บริษทัย่อย

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั ไทย ให้ค  าปรึกษาดา้นส่ือสารประชาสมัพนัธ์ 76 76
บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ  ากดั ไทย ขายและให้บริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 51 51
บริษทัร่วม

บริษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จ  ากดั ไทย จดัแข่งขนักีฬาแบบครบวงจร 40 40

ร้อยละ

สดัส่วนการถือหุ้น

 

กำรตดัรำยกำรในงบกำรเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรำยกำรบญัชีระหว่ำงกิจกำรในกลุ่ม รวมถึงรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยท่ียงัไม่เกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมำจำกรำยกำร
ระหว่ำงกิจกำรในกลุ่ม ถูกตดัรำยกำรในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ก ำไรยงัไม่เกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมำจำกรำยกำรกบับริษทั
ร่วมและกิจกำรควบคุมร่วมกนัถูกตดัรำยกำรกบัเงินลงทุนเท่ำท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรท่ีถูกลงทุน ขำดทุนยงั
ไม่เกิดข้ึนถกูตดัรำยกำรในลกัษณะเดียวกบัก ำไรยงัไม่เกิดข้ึน แต่เท่ำท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐำนกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเร่ิมมผีลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ระหวำ่งงวด กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุง รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรปรับปรุงและอธิบำยใหช้ดัเจน กำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่จะมผีลบังคับใช้ในอนำคต 

สภำวิชำชีพบญัชีประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงมีผล
บงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 ก ำหนดขอ้ยกเวน้
ชั่วครำวซ่ึงเกิดในทำงปฏิบติัส ำหรับผูเ้ช่ำท่ีไดรั้บผลกระทบจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงตำมเง่ือนไขท่ี
ก ำหนด 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

เกณฑ์กำรวดัค่ำกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

4. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัและบริษทัย่อยหรือถูก
บริษทัและบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงมี
อิทธิพลต่อบริษทัและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีอ  ำนำจกำรวำงแผน
และควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลและกิจกำรท่ีบุคคล
ดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
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รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 
2563 มีดงัน้ี 

พนับาท

2564 2563 2564 2563
ตน้ทนุบริการ

บริษทัย่อย -               6                  -               6                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

2564 2563 2564 2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,725           5,712           5,725           5,712           
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 110              190              110              190              
รวม 5,835           5,902           5,835           5,902           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประโยชนท่ี์จ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรบริษทั ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยใหก้บักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของกลุ่ม
บริษทั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 จ ำนวนเงิน 0.34 ลำ้นบำท และ 0.27 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ  
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ลูกหน้ีการคา้
บริษทัย่อย -                      -                      -                      32                       
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 118                     118                     118                     118                     

ลูกหน้ีอ่ืน
บริษทัย่อย -                      -                      33                       23                       

เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินทดรองจ่าย
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,605                  1,605                  1,605                  1,605                  
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,968                  13,105                4,968                  13,105                

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
บริษทัย่อย -                      -                      -                      54                       
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 683                     618                     683                     618                     

เจา้หน้ีเงินลงทนุ
บริษทัย่อย 8 3,750                  3,750                  3,750                  3,750                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กำรค ำ้ประกนัหนีสิ้นระหว่ำงกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหวำ่งกนั ดงัน้ี 

กรรมกำรบริษทั ค ้ำประกนัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (หมำยเหตุ 10) และค ้ำประกนัวงเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำย
เหตุ 16) โดยไม่คิดผลตอบแทน 
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ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ/สญัชาติ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์
บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง
บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง
บริษทั เอม็วี ฟดูส์ จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร

และกรรมการบริษทั
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการกลุ่มบริษทัและผูถื้อหุน้

 

หลกัเกณฑ์กำรคิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

นโยบายการก าหนดราคา
มูลค่าการใหบ้ริการ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา
มูลค่าการรับบริการ อา้งอิงราคาตลาดและราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา

 
5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

  ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
2564 2563 2564 2563

ลูกหน้ีการคา้ 78,954          90,764          78,639          90,394          
รายไดค้า้งรับ 6,761            6,947            6,761            6,947            
รวม 85,715          97,711          85,400          97,341          
หัก  ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (7,634)          (7,664)          (7,419)          (7,419)          

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 78,081          90,047          77,981          89,922          

ลูกหน้ีอ่ืน 690 491 700 523

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 78,771          90,538          78,681          90,445          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

พนับาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 7,664          7,419          
หัก กลบัรายการขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (30)             -             
ยอดคงเหลือ 7,634          7,419          

งบการเงินรวม

 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ โดยแยกตำม
จ ำนวนเดือนคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2564 2563 2564 2563

ลูกหนี้การค้า

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 21,463          36,565          21,463          36,565          
เกินก าหนดช าระ
น้อยกว่า 3 เดือน 11,193          4,199            11,193          4,099            
มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 3,327            10,219          3,227            10,219          
มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน 15,171          28,326          15,171          28,056          
มากกว่า 12 เดือน 27,800          11,455          27,585          11,455          

รวม 78,954          90,764          78,639          90,394          

รายได้ค้างรับ

เกินก าหนดช าระ
น้อยกว่า 3 เดือน 6,761            6,233            6,761            6,233            
มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน -               714               -               714               

รวม 6,761            6,947            6,761            6,947            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2564 2563 2564 2563

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอใบก ากบัภาษีและรอเครดิต 2,327                3,231                2,310                3,211                
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 1,740                1,874                1,740                1,874                
เงินจ่ายล่วงหนา้ 16,822              10,326              16,822              10,326              
เงินทดรองจ่าย 5,493                13,818              5,493                13,415              
เงินมดัจ า 8,722                3,939                8,320                3,938                
รวม 35,104              33,188              34,685              32,764              

 

 

7. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

พนับาท
ร้อยละ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
บริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั 2,600             2,600         76 76 3,800        3,800       
บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ  ากดั -                 -            51 51 2,550        2,550       
รวม 6,350        6,350       

ทนุช าระแลว้ สดัส่วนการถือหุ้น ราคาทนุ

บริษทัยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้ของบริษทั ไอดอลมำสเตอร์ จ ำกดั และบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั จ ำนวนเงิน 
1.2 ลำ้นบำทและ 2.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (ดูหมำยเหตุ 4 ) 
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8. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2563 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

พนับาท
ร้อยละ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
บริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563

บริษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จ  ากดั 40 40 2,000         2,000         1,980         1,981         

มูลค่าตามบญัชี
สดัส่วนการถือหุ้น ราคาทนุ ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

 
9. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 111,308 111,165 
ซ้ือ 10,995 10,995 
จ าหน่าย (289) (289)
ค่าเส่ือมราคา (4,598) (4,598)
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 117,416 117,273 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 39,358 39,215 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 41,704 41,561 
ภายใตส้ญัญาเช่า
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 71,950 71,950 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 75,712 75,712 
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ซ่ึงรับรู้เป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 71,950                            
เพ่ิมข้ึน 6,827                              
หัก ค่าเส่ือมราคา (3,065)

ณ วนัที ่31 มีนำคม 2564 75,712                            
 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัจดจ ำนองท่ีดินและอำคำรเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมจำก
สถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 13 และ 16) ซ่ึงท่ีดินและอำคำรติดภำระหลกัประกนัแสดงมลูค่ำสุทธิทำงบญัชี สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2564 2563

ท่ีดินและอาคาร 24,069                    24,175                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ
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10. สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -     -     
เพ่ิมข้ึน 400 400 
หัก ค่าตดัจ าหน่าย (92) (92)
ณ วนัที ่31 มีนำคม 2564 308 308 

 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2564 2563

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 62,254 63,270 
หัก ดอกเบ้ียรอตดัจ าหน่าย (7,728) (12,965)
สุทธิ 54,526 50,305 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (19,260) (13,800)
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 35,266 36,505 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 50,305                           
เพ่ิมข้ึน 5,795                             
ดอกเบ้ียตดัจ าหน่าย 1,767                             
จ่ายช าระหน้ี (3,341)
ยอดคงเหลือ 54,526                           

 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำแสดงตำมระยะเวลำครบก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหน้ี มีดงัน้ี 

พนับาท

ดอกเบ้ียรอ
ก าหนดการจ่ายช าระหน้ี มูลค่าปัจจุบนั ตดัจ าหน่าย ค่าเช่าขั้นต ่า

ภายใน 1 ปี 19,260                             3,946                               23,206                             
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 35,266                             3,782                               39,048                             
รวม 54,526                             7,728                               62,254                             

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำตอ้งจ่ำยในอนำคตภำยใตส้ัญญำเช่ำระยะสั้น ส ำหรับสินทรัพย์
อำ้งอิงมลูค่ำต ่ำ และสญัญำบริกำรบอกเลิกไม่ไดน้อกเหนือจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ดงัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวมและ
ก าหนดจ่ายช าระ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน 1 ปี 144 
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11. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 สรุปได้ดังน้ี

พนับาท

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 5,623 5,544 
ซ้ือ 500 500 
ค่าตดัจ าหน่าย (372) (371)
ณ วนัที ่31 มีนำคม 2564 5,751 5,673 

 

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
2564 2563 2564 2563

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 22,745              21,704              22,741              21,700              
เงินมดัจ าและเงินประกนั 16                     1,186                16                     1,186                
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -                       119                   -                       119                   
รวม 22,761              23,009              22,757              23,005              

 

13. เงนิเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ประกอบดว้ย  

พนับาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 184                                
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หลกัประกนั 

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้ำง (ดูหมำยเหตุ 9)  

เงินฝำกธนำคำรประเภทประจ ำ จ ำนวนเงิน 2 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัวงเงินตัว๋สญัญำใชเ้งิน  

กำรด ำรงอตัรำส่วน 

บริษทัไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR) ทั้งน้ี ระหวำ่งปี 2563 บริษทัไดรั้บหนงัสืออนุโลม
กำรไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขจำกธนำคำร 

 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย  

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2564 2563 2564 2563

เจ้าหนี้การค้า

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 683 618 683 618 
บคุคลหรือกิจการอ่ืน 38,488 48,308 38,488 48,361 

เจ้าหนี้อื่น

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  913 3,074 901 3,014 
เจา้หน้ีเงินลงทนุ -     -     3,750 3,750 

รวม 40,084 52,000 43,822 55,743 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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15. หนีสิ้นหมุนเวยีนอื่น 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2564 2563 2564 2563

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 4,731 926 4,723 926 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอน าส่ง 84 5,270 78 5,260 
เงินรับล่วงหน้า 7,617 6,906 7,617 6,906 
รวม 12,432 13,102 12,418 13,092 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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16. เงนิกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

ร้อยละ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม อา้งอิงอตัรา การจ่ายช าระ ระยะเวลา ก าหนดการจ่าย
สถาบนัการเงิน ล าดบัท่ี 2564 2563 ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย การจ่ายช าระหน้ี ช าระหน้ี

บริษทั

  ธนาคารพาณิชย์ 1 727                 727                 MLR ทกุส้ินเดือน มิ.ย. 56 - พ.ย. 64 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียรายเดือน งวดละ จ านวนเงิน
0.09 ลา้นบาท

2 535                 535                 MLR ทกุส้ินเดือน มิ.ย. 56 - พ.ย. 64 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียรายเดือน งวดละ จ านวนเงิน
0.06 ลา้นบาท

3 2,866              2,885              MLR ทกุส้ินเดือน ธ.ค 58 - ต.ค. 66 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียรายเดือน งวดละ จ านวนเงิน
0.10 ลา้นบาท 

4 2,318              2,318              MLR ทกุส้ินเดือน ธ.ค 59 - พ.ค. 66 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียรายเดือน งวดละ จ านวนเงิน
0.10 ลา้นบาท 

5 1,440              1,630              4% ทกุส้ินเดือน ม.ค 59 - ม.ค. 66 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียรายเดือน งวดละ จ านวนเงิน
0.07 ลา้นบาท 

มูลหน้ี
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ
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พนับาท

ร้อยละ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม อา้งอิงอตัรา การจ่ายช าระ ระยะเวลา ก าหนดการจ่าย
สถาบนัการเงิน ล าดบัท่ี 2564 2563 ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย การจ่ายช าระหน้ี ช าระหน้ี

บริษทั

  ธนาคารพาณิชย์ 6 2,506              2,663              ปีท่ี 1-3 : 3% ทกุส้ินเดือน มิ.ย 60 - มิ.ย. 67 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียรายเดือน งวดละ จ านวนเงิน
ปีท่ี 4-7 : MLR 0.07 ลา้นบาท งวดสุดทา้ยช าระเงินตน้พร้อม

ดอกเบ้ียส่วนท่ีเหลือ

7 20,000            20,000            MLR ทกุส้ินเดือน พ.ค 63 - เม.ย. 68 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียรายเดือน งวดละ จ านวนเงิน
0.61 ลา้นบาท งวดสุดทา้ยช าระเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียส่วนท่ีเหลือ

8 10,000            10,000            MLR ทกุส้ินเดือน พ.ค 63 - ก.พ. 70 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ียรายเดือน งวดละ จ านวนเงิน
0.17 ลา้นบาท งวดสุดทา้ยช าระเงินตน้พร้อม
ดอกเบ้ียส่วนท่ีเหลือ

รวม 40,392            40,758            
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (6,185)             (5,562)             

เงนิกู้ยมืระยะยาว 34,207            35,196            

มูลหน้ี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ
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กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

พนับาท

2564 2563
ยอดยกมา 40,758 31,094 
หัก จ่ายช าระหน้ีคืน (366) (5,809)
ยอดคงเหลือ 40,392 25,285 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

 
หลกัประกนั 

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้ำง (ดูหมำยเหตุ 9)  

หนงัสือค ้ำประกนัของบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่มและกรรมกำรบริษทั (ดูหมำยเหตุ 4) ค ้ำประกนัวงเงิน
กูย้ืมดงักล่ำว 

กำรด ำรงอตัรำส่วนตำมสญัญำ 

บริษทัไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR) ทั้งน้ี ระหวำ่งปี 2563 บริษทัไดรั้บหนงัสืออนุโลม
กำรไม่ปฏิบติัตำมเง่ือนไขจำกธนำคำร 

17. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2564 2563

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 7,789 7,590 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 7,789 7,590 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -     -     
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 7,789 7,590 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ
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กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2564 มีดงัน้ี 

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสิน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 7,590                                   
ส่วนรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:
     ตน้ทนุบริการ 163                                      
     ตน้ทนุดอกเบ้ีย 36                                        
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 7,789                                   

งบการเงินรวมและ

 
 

18. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษัทส ำหรับผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนเพ่ือใช้ในกำรตดัสินใจจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน โดย
พิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน 

ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน คือ คณะกรรมกำรบริษทั 

ส่วนงำนธุรกจิ 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงำนธุรกิจ ดงัน้ี 

บริษทั เอม็ วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)                         ธุรกิจกำรจดังำน 
ธุรกิจงำนโฆษณำและเอเจนซ่ี 
ธุรกิจพำณิชย ์

บริษทั ไอดอลมำสเตอร์ จ ำกดั 

บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั 

 ธุรกิจงำนโฆษณำและเอเจนซ่ี 

       ธุรกิจพำณิชย ์

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนถกูตดัออกจำกงบกำรเงินรวม 
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ขอ้มลูส่วนงำนด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  

พนับาท

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายได้

จงัหวะเวลาการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -                  -                  -                  -                  1,922              770                 1,922              770                 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 8,703              63,746            21,398            5,306              -                  -                  30,101            69,052            

รวม 8,703              63,746            21,398            5,306              1,922              770                 32,023            69,822            

ตน้ทุนขาย -                  -                  -                  -                  (250)                (892)                (250)                (892)                

ตน้ทุนบริการ (11,109)           (45,180)           (3,506)             (2,118)             -                  -                  (14,615)           (47,298)           

รวม (11,109)           (45,180)           (3,506)             (2,118)             (250)                (892)                (14,865)           (48,190)           

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน (2,406)             18,566            17,892            3,188              1,672              (122)                17,158            21,632            

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายไม่ไดปั้นส่วน:

รายไดอ่ื้น 148 180 
คา่ใชจ่้ายในการขาย (1,641) (4,727)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (10,153) (14,696)
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -     (52)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (2) (4)
ตน้ทุนทางการเงิน (2,379) (842)
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 3,131 1,491 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (656) (346)

     ก  าไรส าหรับงวด 2,475 1,145 

ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี ธุรกิจพาณิชย์ รวมธุรกิจจดังาน
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ส่วนงำนภูมศิำสตร์  

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ไม่มีรำยไดจ้ำกต่ำงประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่ำงประเทศท่ี
มีสำระส ำคญั ดงันั้น รำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์ 

19. ทุนเรือนหุ้น 

รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

พนับาท

มูลค่าหุ้น
ท่ีตราไว้ จ  านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.50 200,000,000 100,000 200,000,000 100,000 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 0.50 200,000,000 100,000 200,000,000 100,000 

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

หุ้นสามญั

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.50 200,000,000 100,000 200,000,000 100,000 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 0.50 200,000,000 100,000 200,000,000 100,000 

2564 2563

 
ผูถื้อหุน้สำมญัไดรั้บสิทธิรับเงินปันผลจำกกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลและสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
ส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

20. ภำษเีงนิได้ 

บริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 ดว้ยประมำณกำร
ท่ีดีท่ีสุด โดยอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ใชใ้นกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัทั้งปีท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของ
รอบปีบญัชีนั้น บริษทัอำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยในงวดระหวำ่งกำลต่อมำของรอบปีบญัชีเดียวกนั หำกกำร
ประมำณกำรของอตัรำภำษีเงินไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 
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รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

พนับาท

2564 2563 2564 2563
ภาษเีงนิได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบัน
ส าหรับงวดปัจจุบนั (7) -             -                  -             
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

การเปล่ียนแปลงผลต่างชัว่คราว   (649) (346) (649) (346)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษเีงนิได้ (656) (346) (649) (346)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษแีท้จริง

ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท

อตัราภาษี อตัราภาษี อตัราภาษี อตัราภาษี

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 3,131          1,491          3,130          2,323          
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (626)           20 (298)           20 (626)           20 (465)           
คา่ใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี 194             (686)           200             (601)           
คา่ใชจ่้ายมีสิทธิหักไดเ้พ่ิม 662             825             662             825             
ผลขาดทุนทางภาษีงวดปัจจุบนั (237)           159             (236)           241             
ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดปัจจุบนั (7)                -              -              -              

การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (649)           (346)           (649)           (346)           
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษเีงนิได้ 21 (656)            23 (346)            21 (649)            15 (346)            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
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ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2564 2563 2564 2563

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,955          8,604          7,955          8,604          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

21. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

ภำระผูกพนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัในนำมบริษทัเก่ียวกบัภำระ
ผกูพนัตำมสญัญำ ดงัน้ี 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2564 2563

หนังสือค ้าประกนั
การปฏิบติังานตามสญัญา 4,167 5,348 
วงเงินสินเช่ือ 36,813 38,422 
การใชไ้ฟฟ้า 54 54 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ
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ข) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัตำมสญัญำ มีดงัน้ี 

พนับาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2564 2563

อัตราค่าบริการต่อเดอืน

ค่าเช่าอุปกรณ์ 5 100 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

 
หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

คดฟ้ีองร้อง 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2561 บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกทรัพยคื์นและเรียกค่ำเสียหำยฐำนไม่ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงร่วมกนั     
ทุนทรัพย ์จ ำนวนเงิน 9.25 ลำ้นบำท  

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2561 บริษทัยื่นค ำให้กำรและฟ้องแยง้เรียกเงินค่ำซ้ือสินคำ้และค่ำเสียหำย ทุนทรัพย ์จ ำนวนเงิน 
106.25 ลำ้นบำท  

เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2564 ศำลชั้นตน้พิพำกษำให้ 1) บริษทัรับมอบสินคำ้กลบัคืน และบริษทัจ่ำยช ำระค่ำสินคำ้ให้แก่
โจทก์ และ 2) โจทก์จ่ำยช ำระเงินค่ำขำยสินคำ้แก่บริษทั ทั้งน้ี บริษทัอยู่ระหว่ำงรอขอ้มูลควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน 
เน่ืองจำกบริษทัยงัไม่ไดรั้บหนงัสือค ำพิพำกษำฉบบัรับรอง 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2564 บริษทัยื่นค ำร้องขอขยำยเวลำอุทธรณ์ และศำลมีค ำสั่งอนุญำตใหข้ยำยเวลำยื่นอุทธรณ์ได้ถึง
วนัท่ี 30 พฤษภำคม 2564 

ฝ่ำยบริหำรและทีมกฎหมำยมีควำมเห็นว่ำกำรวินิจฉยัขอ้เท็จจริงยงัมีควำมคลำดเคล่ือนในประเด็นระหว่ำงสัญญำซ้ือขำย
สินคำ้กบัสัญญำฝำกขำยสินคำ้ ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรและทีมกฎหมำยประเมินว่ำบริษทัมิไดเ้ป็นฝ่ำยผิดขอ้ตกลงร่วมกนัและ
บริษทัจะเป็นฝ่ำยชนะคดีควำมฟ้องร้องและบริษทัจะไดรั้บเงินค่ำสินคำ้และค่ำเสียหำยตำมฟ้องแยง้ ดงันั้น บริษทัไม่ได้
ประมำณกำรหน้ีสินผลเสียหำยจำกคดีควำมฟ้องร้อง 

22. เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน หมำยถึง สัญญำท่ีท ำใหสิ้นทรัพยท์ำงกำรเงินของกิจกำรหน่ึง และหน้ีสินทำงกำรเงินหรือตรำสำร
ทุนของอีกกิจกำรหน่ึงเพ่ิมข้ึน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝำกธนำคำร เงิน
ลงทุน ลกูหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน และ
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

มลูค่ำยติุธรรม 
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มลูค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม ดงันั้น มลูค่ำยติุธรรมประมำณข้ึน
ซ่ึงเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลจึงไม่จ ำเป็นต้องบ่งช้ีถึงจ ำนวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลำด
แลกเปล่ียนในปัจจุบนั กำรใช้ขอ้สมมติฐำนทำงกำรตลำดและ/หรือวิธีกำรประมำณแตกต่ำงกันอำจมีผลกระทบท่ีมี
สำระส ำคญัต่อมลูค่ำยติุธรรมประมำณข้ึน  

กำรแสดงขอ้มลูมลูค่ำยติุธรรมไม่รวมมลูค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินวดัมลูค่ำดว้ยรำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำยหำกมลูค่ำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมลูค่ำยติุธรรมอยำ่งสมเหตุสมผล 
 

ระดบั 1 :  ขอ้มลูรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง (ตลำดหลกัทรัพย)์ ส ำหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยำ่งเดียวกนั และกลุ่มบริษทัสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูค่ำ 

ระดบั 2 :  ข้อมูลอ่ืนสำมำรถสังเกตได้ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสิน 
นอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 

ระดบั 3 : ขอ้มูลไม่สำมำรถสงัเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตซ่ึงกลุ่ม
บริษทัประมำณข้ึน 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมระดบั 2 ส ำหรับหลกัทรัพยซ้ื์อขำยนอกตลำดหลกัทรัพย ์อำ้งอิงรำคำจำกนำยหนำ้ ซ่ึง
ทดสอบควำมสมเหตุสมผลของรำคำเหล่ำนั้น โดยกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดกำรณ์ไวด้ว้ยอตัรำดอกเบ้ียใน
ตลำดส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสะทอ้นผลกระ
ทบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตและรวมกำรปรับปรุงควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและคู่สญัญำตำมควำมเหมำะสม 

ส ำหรับมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้และสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นรำคำอำ้งอิงกำร
ปรับมูลค่ำของสัญญำท่ีกลุ่มบริษทัท ำไวก้บัธนำคำรตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยรำคำตลำด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน เพ่ือ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงมลูค่ำของสญัญำ ณ เวลำปัจจุบนัมำกข้ึน 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรทุนไม่ไดอ้ยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด โดยใช้
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซ่ึงใชข้อ้มูลไม่สำมำรถสังเกตไดอ้ย่ำงเป็นนยัส ำคญั เช่น มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิท่ีรำยงำนล่ำสุด
ปรับปรุงดว้ยปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจำกตรำสำรทุนดงักล่ำวไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์และไม่มีธุรกรรม
หรือรำยกำรท่ีเป็นอิสระอ่ืนซ่ึงเป็นปัจจุบนัและสงัเกตได ้
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23. กำรจดัประเภทรำยกำร 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทรำยกำรใหม่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินงวดปัจจุบนัดงัน้ี 
 

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
จดัประเภท จดัประเภท
รายการ รายการ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 116,495          (25,957)        90,538              116,384             (25,939)          90,445                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,263              25,925         33,188              6,858                 25,906            32,764                 
ภาษีเงินไดร้อขอคืน 21,705            (21,705)        -                    21,700               (21,700)          -                       
เงินมดัจ าและเงินประกนั 1,186              (1,186)          -                    1,186                 (1,186)            -                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                 23,009         23,009              -                     23,005            23,005                 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 59,838            7,838           52,000              59,831               4,088              55,743                 
เจา้หน้ีเงินลงทุน -                 -               -                    3,750                 3,750              -                       
หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,281              (281)             5,562                5,281                 (281)               5,562                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,178              (7,924)          13,102              5,168                 (7,924)            13,092                 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 35,477            281              35,196              35,477               281                 35,196                 

หลงัก่อนหลงัก่อน

 

24. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 มีมติพิเศษอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจำกเดิมทุนจด
ทะเบียน จ ำนวนเงิน 100 ลำ้นบำท (200,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท) เป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวนเงิน 150 ลำ้นบำท 
(300,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท) โดยออกหุน้สำมญั จ ำนวนเงิน 50 ลำ้นบำท (100,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.50 
บำท) เพ่ือรองรับกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญั 

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภำคม 
2564 
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ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัคร้ังท่ี 1 (MVP-W1) มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั เอ็ม วิชั่น จ ำกดั 
(มหำชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”)  

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : ไม่คิดมลูค่ำ 

อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

วนัท่ีก ำหนดสิทธิ 

 

 

: 24 พฤษภำคม 2564 

วนัท่ีออก : 7 กรกฎำคม 2564 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 

 

: ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย สำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนได ้1 หุน้  

รำคำกำรใชสิ้ทธิ 

 

: 1.20 บำท ต่อหุน้ 
 

 

 

 

 


