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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอ็มวิช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย  
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอม็วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจ้าเห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษัท เอม็วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท เอม็วช่ัิน จ ากัด 
(มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ ้าได้ปฏิบ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ ้าได ้ปฏิบ ัติตามความรับผิดชอบด ้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจ้า 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจ โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ส่วนงานหลกั คือ ธุรกิจจดังาน ธุรกิจงานโฆษณา เอเจนซ่ีและอ่ืนๆ 
และธุรกิจพาณิชย ์ท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดแ้ต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 5.13 นอกจากน้ีรายไดข้องกลุ่มบริษทัมีมูลค่าที่เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินอย่างมาก และมีผลกระทบโดยตรง        
ต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ 

ขา้พเจา้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษทัโดยการประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการให้บริการ สุ่มตวัอย่าง
รายการขายและรายได้จากการให้บริการเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของการรับรู้รายได้จากการขายและ      
การให้บริการวา่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาและพิจารณาถึงความสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่ม
บริษทั สุ่มตรวจเอกสารประกอบรายการขายและรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลา
บญัชี ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบัญชี และตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีรายได ้      
ท่ีส าคญั วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลรายไดแ้ต่ละประเภทเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน  

คดฟ้ีองร้อง 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 บริษทัแห่งหน่ึงกล่าวหาวา่บริษทัไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนัโดย
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวน 9.2 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล ฝ่ายบริหารจึงจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
อย่างมากในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องน้ีเพ่ือใช้ในการประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความ โดยการ
พิจารณาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือคดีดงักล่าวส้ินสุด อาจแตกต่างไปจากท่ี
ฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการไว ้จึงท าให้มีความเส่ียงเก่ียวกบัการรับรู้ประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษทัเก่ียวกบัรายละเอียดและความคืบหน้าของคดี
ฟ้องร้อง ตลอดจนวธีิการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกบัดุลยพินิจท่ีใช้
ในการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว สอบทานเอกสารโตต้อบระหวา่งบริษทัและท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก
ของบริษทั ส่งหนงัสือยืนยนัไปยงัท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษทัเพื่อใหร้ายงานรายละเอียดของคดีฟ้องร้อง สถานะ
ของคดีความและความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีฟ้องร้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน 
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมี
สาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งรายงานขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงิน               
ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ือง                
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการท่ี
ด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ือง
อีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่
ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและ       
ถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การบนัทึกรายการ
หรือแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ           
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่
มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ โดยให้ขอ้สังเกตถึงการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ี เก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 
จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และ         
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผล
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบ
บัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน 
ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

 
นางสาวชมาภรณ์   รอดลอยทุกข ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  9211 
 
บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 



บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 4,456,926        14,745,173       4,424,008          14,067,203      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 116,495,245    193,262,419    116,384,296      192,721,490    

สินคา้คงเหลือ 9 7,492,742        8,789,914         7,492,742          8,789,914        

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนั

    ท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนในหน่ึงปี 10 3,500,000        4,790,000         3,500,000          4,790,000        

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - เงินฝากประจ า 16,921             2,234                16,921               2,234               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 7,263,157        9,098,307         6,857,992          8,691,065        

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 139,224,991    230,688,047    138,675,959      229,061,906    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,981,272        1,988,995         1,999,995          1,999,995        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                   -                    6,349,980          5,149,980        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 111,308,928    93,506,112       111,164,928      93,362,112      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 5,623,591        5,543,763         5,543,551          5,454,194        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 8,604,114        8,934,388         8,604,114          8,934,388        

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 21,704,501      16,844,225       21,700,298        16,834,442      

เงินมดัจ าและเงินประกนั 1,185,950        1,178,450         1,185,950          1,178,450        

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 150,408,356    127,995,933    156,548,816      132,913,561    

รวมสินทรัพย์ 289,633,347    358,683,980    295,224,775      361,975,467    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ  วนัที ่31 ธันวำคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 7



หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 -                   20,900,000       -                     20,900,000      

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 17 59,837,719      88,552,368       59,831,219        88,468,168      

เจา้หน้ีเงินลงทุน 13 -                   -                    3,749,985          2,549,985        

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 5,281,108        4,284,880         5,281,108          4,284,880        

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 13,799,962      11,850,323       13,799,962        11,850,323      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,178,395        6,661,536         5,167,960          6,629,191        

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 84,097,184      132,249,107    87,830,234        134,682,547    

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 19 35,476,693      8,821,413         35,476,693        8,821,413        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 20 36,505,389      22,928,943       36,505,389        22,928,943      

เจา้หน้ีการคา้ไม่หมุนเวียน 18 -                   17,987,537       -                     17,987,537      

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 21 7,590,316        11,024,189       7,590,316          11,024,189      

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 79,572,398      60,762,082       79,572,398        60,762,082      

รวมหนีสิ้น 163,669,582    193,011,189    167,402,632      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    

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 

      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      

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

     ทุนส ารองตามกฎหมาย 22 1,000,000        1,000,000         1,000,000          1,000,000        

     ขาดทุนสะสม (62,688,532) (23,022,279) (61,279,886) (22,571,191)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 126,413,497    166,079,750    127,822,143      166,530,838    

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 13 (449,732) (406,959) -                     -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 125,963,765    165,672,791    127,822,143      166,530,838    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 289,633,347    358,683,980    295,224,775      361,975,467    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ  วนัที ่31 ธันวำคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 1,737,266 19,003,630 1,737,266 19,003,630

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 204,455,023 314,391,478 204,361,565 313,724,422

รายไดอ่ื้น 2,888,784 1,021,018 2,860,597 1,152,754

   รวมรายได้ 209,081,073 334,416,126 208,959,428 333,880,806

ตน้ทุนขาย 2,665,451 17,694,449 2,645,451 17,694,449

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 175,599,666 207,191,490 175,719,666 206,074,482

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 11,100,001 11,741,858 10,286,606 11,728,985

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 59,748,175 58,422,500 59,153,139 58,170,009

   รวมคา่ใชจ่้าย 249,113,293 295,050,297 247,804,862 293,667,925

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน (40,032,220) 39,365,829 (38,845,434) 40,212,881

ตน้ทุนทางการเงิน (4,275,559) (2,283,094) (4,275,559) (2,283,094)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (7,723) (11,000) -                    -                    

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (44,315,502) 37,071,735 (43,120,993) 37,929,787

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 24 618,241 (7,284,001) 618,241 (7,284,001)

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี (43,697,261) 29,787,734 (42,502,752) 30,645,786

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

   ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,742,571 (2,280,217) 4,742,571 (2,280,217)

หกั ผลกระทบของภาษีเงินได้ (948,514) 456,044              (948,514) 456,044             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี 3,794,057             (1,824,173) 3,794,057          (1,824,173)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (39,903,204) 27,963,561 (38,708,695) 28,821,613

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (43,460,310) 30,194,698 (42,502,752) 30,645,786

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 13 (236,951) (406,964) -                    -                    

(43,697,261) 29,787,734 (42,502,752) 30,645,786

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (39,666,253) 28,370,525 (38,708,695) 28,821,613

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 13 (236,951) (406,964) -                    -                    

(39,903,204) 27,963,561 (38,708,695) 28,821,613

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน                        

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (0.22) 0.15 (0.21) 0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอม็ วิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 9



รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนท่ีออกและ ผูเ้ป็นเจา้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ

ช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนส ารองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม รวม

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

ลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                           -                                   -                              -                            4,850,020             4,850,020             

ลูกหน้ีค่าหุน้ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                        -                           -                                   -                              -                            (4,850,015) (4,850,015)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -                        -                           -                                   30,194,698                 30,194,698               (406,964) 29,787,734          

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                           -                                   (1,824,173) (1,824,173) -                       (1,824,173)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                           -                                   28,370,525                 28,370,525 (406,964) 27,963,561

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 100,000,000         88,102,029              1,000,000                        (23,022,279) 166,079,750             (406,959) 165,672,791        

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

เปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย -                        -                           -                                   -                              -                            194,178                194,178                

ขาดทุนส าหรับปี -                        -                           -                                   (43,460,310) (43,460,310) (236,951) (43,697,261)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                        -                           -                                   3,794,057 3,794,057                 -                       3,794,057             

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                        -                           -                                   (39,666,253) (39,666,253) (236,951) (39,903,204)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 100,000,000         88,102,029              1,000,000                        (62,688,532) 126,413,497             (449,732) 125,963,765        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

บาท

งบการเงินรวม

หนา้ 10



ทุนท่ีออกและ

ช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนส ารองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม รวม

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

ก าไรส าหรับปี -                                -                             -                                    30,645,786                  30,645,786                  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                             -                                    (1,824,173) (1,824,173)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                             -                                    28,821,613                  28,821,613                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 100,000,000                 88,102,029                1,000,000                         (22,571,191) 166,530,838                

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

ขาดทุนส าหรับปี -                                -                             -                                    (42,502,752) (42,502,752)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                             -                                    3,794,057                    3,794,057                    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                             -                                    (38,708,695) (38,708,695)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 100,000,000                 88,102,029                1,000,000                         (61,279,886) 127,822,143                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 11



 

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (44,315,502) 37,071,735 (43,120,993) 37,929,787

รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน

     ก  าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (569) -                  (569) -                  

     ก  าไรจากการขายเงินลงทุน (467) 430,991 (467) 430,991

     ค่าเผ่ือการรับคืนสินคา้ -                  (118,915) -                  (118,915)

     ค่าเผ่ือผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน(2562 : หน้ีสงสยัจะสูญ) 7,338,473 485,450 7,093,773 485,450

     ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ(กลบัรายการ) 400,210 (222,471) 400,210 (222,471)

     ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 7,723 11,000            -                  -                  

     ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 194,178 -                  -                  -                  

     ค่าเส่ือมราคา 14,623,808 10,168,606 14,623,808 10,168,606

     ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,540,172 1,725,960 1,530,643 1,720,230

     จ  าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                  396,917 -                  396,917

     ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (237,660) (249,595) (237,660) (249,595)

     ตดัจ  าหน่ายวสัดุส้ินเปลือง 112,711 -                  112,711 -                  

     ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย -                  21,543 -                  21,543

     ผลประโยชน์พนกังานเม่ือออกจากงาน 1,308,698 1,179,659 1,308,698 1,179,659

     ดอกเบ้ียรับ (51,289) (197,347) (23,103) (194,082)

     ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 4,275,559 2,283,094 4,275,559 2,283,094

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (14,803,955) 52,986,627 (14,037,390) 53,831,214

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 69,428,701 (45,443,533) 69,243,421 (44,902,604)

     สินคา้คงเหลือ 784,251 (5,384,576) 784,251 (5,384,576)

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,835,150 (2,390,549) 1,833,073 (1,983,307)

     เงินมดัจ าและเงินประกนั (7,500) 225 (7,500) 225

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (46,708,186) (33,475,460) (46,802,657) (33,559,660)

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,655,310) 4,036,750 (1,461,230) 4,004,405

เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน 8,873,151 (29,670,516) 9,551,968 (27,994,303)

     จ่ายภาษีเงินได้ (4,860,277) (7,681,367) (4,865,856) (7,671,584)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 4,012,874 (37,351,883) 4,686,112 (35,665,887)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้  12



2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 1,290,000 (4,790,000) 1,290,000 (4,790,000)

เงินลงทุนระยะสั้นเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (13,651) 22,707,545 (13,651) 22,707,545
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                  -                  -                  (2,599,995)

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัร่วม -                  (1,999,995) -                  (1,999,995)

ดอกเบ้ียรับ 51,289 197,347 23,103 194,082

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 597,197 397,304 597,197 397,304

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (9,009,296) (8,563,942) (9,009,296) (8,419,942)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,620,000) (2,608,922) (1,620,000) (2,513,623)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (8,704,461) 5,339,337 (8,732,647) 2,975,376

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (20,900,000) 20,900,000 (20,900,000) 20,900,000

เงินสดจ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่า (8,244,780) (8,707,130) (8,244,780) (8,707,130)

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

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (2,348,492) (5,056,783) (2,348,492) (5,056,783)

จ่ายดอกเบ้ีย (4,103,388) (2,283,094) (4,103,388) (2,283,094)

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการช าระค่าหุน้ในบริษทัยอ่ย -                  5 -                  -                  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (5,596,660) 4,852,998 (5,596,660) 4,852,993

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลง - สุทธิ (10,288,247) (27,159,548) (9,643,195) (27,837,518)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 14,745,173 41,904,721 14,067,203 41,904,721

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 4,456,926 14,745,173 4,424,008 14,067,203

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

  ซ้ืออุปกรณ์โดยท าสญัญาเช่าการเงิน 23,770,865 20,706,697 23,770,865 20,706,697

  ซ้ืออุปกรณ์โดยบนัทึกบญัชีเจา้หน้ีอ่ืน 6,000 810,525 6,000 810,525

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ียงัไม่จ่ายช าระ -                  -                  1,200,000 2,549,985

  การเรียกช าระค่าหุน้ของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ียงัไม่จ่ายช าระ -                  4,850,015 -                  -                  

  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 172,171 -                  172,171 -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563  

หนา้  14 

1. ข้อมูลทัว่ไป

ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท

บริษทั เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการจดังานแสดงสินคา้โทรศพัท์มือถือ ไอที และสินคา้เทคโนโลยีต่างๆ
งานแข่งขนักีฬา งานท่องเท่ียว งานสัมมนา และอ่ืนๆ ตลอดจนผลิตและจ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่างๆ ทั้ งส่ือออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั้ งประกอบธุรกิจพาณิชย ์สถานท่ีตั้ งของบริษัทอยู่ท่ี  11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ท าให้
เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลต่อกิจกรรมธุรกิจของกลุ่มบริษทั น ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผล
กระทบทางการเงินท่ีเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆโดยจะพิจารณาบนัทึกผลกระทบเม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีขาดทุนสะสมในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 61.3 ลา้นบาท และ
22.6 ลา้นบาทตามล าดบั (งบแสดงฐานะการเงินรวม 62.7 ลา้นบาทและ 23.0 ลา้นบาทตามล าดบั) ซ่ึงเป็นผลจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อรายไดข้องธุรกิจจาก
การจดังานและกิจกรรมต่างๆในช่วงท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ตามบริษทัไดเ้ขา้เสนองานการจดังานและกิจกรรมต่างๆอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือ
เพ่ิมยอดรายไดแ้ละผลก าไรในอนาคต ทั้ งน้ีผูบ้ริหารเช่ือว่าบริษทัจะสามารถจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้ นและระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินเม่ือถึงก าหนดช าระ ดงันั้นงบการเงินของบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนตามขอ้สมมติท่ีวา่บริษทัจะด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง

2. หลกัเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง

การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยซ่ึงก าหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการและ
ก าหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดงักล่าว ตวัเลขท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าตวัเลขประมาณการข้ึนจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และ
ส่ิงท่ีไดก้ระท าไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้

บริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษ เพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน

งบการเงินไดจ้ัดท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็น
อยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี

เพื่อความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงไดมี้การแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินท่ีจดัท าเป็นภาษาไทย

รายการบญัชีท่ีส าคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้
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งบการเงินรวมน้ีไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัมีอ านาจในการควบคุมดงัต่อไปน้ี 

ในเดือนธนัวาคม 2563 บริษทัลงทุนเพ่ิมในบริษทัไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั จ านวน 240,000 หุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม ท าให้สัดส่วน
การถือหุน้เปล่ียนจากเดิม 52% เป็น 76% 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

3.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุงและฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

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

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

 จดัตั้งข้ึน วนัท่ีเร่ิมมีอ  านาจ สัดส่วนการถือหุน้ 
ช่ือบริษทั ในประเทศ ควบคุม โดยบริษทั (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย   2563 2562 

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั ไทย 2 เมษายน 2562 76 52 

ด ำเนินธุรกิจให้ค ำปรึกษำด้ำนส่ือสำรประชำสัมพันธ์     

บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จ ากดั ไทย 24 เมษายน 2562 51 51 

ด ำเนินธุรกิจขำยและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
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การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต โดยกลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์าง
การเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการ
พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้  

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั   

         มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ 
มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดั
ประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั    

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที ่                        
1 มกรำคม 2564 

ในระหวา่งปี 2563 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จ านวนทั้งส้ิน 16 ฉบบั ซ่ึงประกาศใน         ราช
กิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็น
ตน้ไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน การปรับปรุงค านิยามของความมีสาระส าคญั ค านิยามของธุรกิจ และขอ้ก าหนดทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูป
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 

นอกจากนั้นในเดือนมกราคม 2564 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึง
ปรับปรุงจากปี 2563 จ านวน 5 ฉบบั ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป (ยกเวน้เร่ืองการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID 19 
จะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563) ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวเกิดจากการแกไ้ข
หรือปรับปรุงหลักการท่ีเก่ียวข้องกับการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ COVID-19 ซ่ึงเข้าเง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้และ
ขอ้ก าหนดทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง - ระยะท่ี 2  

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบังคบัใช ้โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

4. ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำถือปฏิบัติ 
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ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษทัได้เลือกปรับผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลง ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าและมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 
งบกำรเงนิรวม บาท 

  
การจดัประเภทและวดัมูลค่า                                                                     

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

มูลค่าตาม
หลกัการบญัชี

เดิม 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,745,173 - - 14,745,173 14,745,173 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
   (ยกเวน้เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ     
   ตน้ทุนตามสญัญาจ่ายล่วงหนา้ 
   และเงินทดรองจ่ายโครงการ) 124,615,287 - - 124,615,287 124,615,287 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนั
ท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนในหน่ึงปี 4,790,000 - - 4,790,000 4,790,000 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน      

 - เงินฝากประจ า * 2,234 - - 2,234 2,234 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 144,152,694 - - 144,152,694 144,152,694 
 

 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร บาท 

  
การจดัประเภทและวดัมูลค่า                                                                               

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

มูลค่าตาม 
หลกัการบญัชี

เดิม 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,067,203 - - 14,067,203 14,067,203 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
   (ยกเวน้เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ     
   ตน้ทุนตามสญัญาจ่ายล่วงหนา้ 
   และเงินทดรองจ่ายโครงการ) 124,128,582 - - 124,128,582 124,128,582 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนั
ท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนในหน่ึงปี 4,790,000 - - 4,790,000 4,790,000 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน      
    - เงินฝากประจ า * 2,234 - - 2,234 2,234 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร บาท 

  
การจดัประเภทและวดัมูลค่า                                                                               

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

มูลค่าตาม 
หลกัการบญัชี

เดิม 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 142,988,019 - - 142,988,019 142,988,019 

* เดิมจดัประเภทอยูใ่น เงินลงทุนชัว่คราว 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

สัญญำเช่ำ  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก สัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน     
กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 บาท 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,637,014 
หกั สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (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 

5. นโยบำยกำรบัญชี 

5.1 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

5.2 สินค้ำคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดย  
วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น   ค่า
อากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินท่ีไดรั้บคืน มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณ
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จากราคาปกติท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย งานระหว่างท าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือ
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 

บริษทับันทึกเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยัหรือเส่ือมคุณภาพ 

5.3 ต้นทุนในกำรท ำให้เสร็จส้ินตำมสัญญำ 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนในการท าให้เสร็จส้ินตามสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ซ่ึงใชเ้พ่ือสร้างทรัพยากรหรือใชใ้นการปรับปรุง
ทรัพยากรของกิจการเพ่ือน าไปใชใ้นการปฏิบัติตามภาระท่ีตอ้งปฏิบัติให้ส าเร็จในอนาคต และกิจการคาดว่าจะไดรั้บคืน
ตน้ทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยแ์ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และ
จะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่ส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหัก
ดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.4 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย
ทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว การมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัถูกสันนิษฐาน
วา่มีอยูเ่ม่ือบริษทัมีอ านาจในการออกเสียงในกิจการอ่ืนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ไดร้วมส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุน และ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทร่วม นับจากวนัท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอย่างมี
นยัส าคญันั้นส้ินสุดลง เม่ือผลขาดทุนท่ีบริษทัไดรั้บปันส่วนจากบริษทัร่วมมีจ านวนเกินกวา่ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆจะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละ
หยดุรับรู้ส่วนผลขาดทุน เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายเงินเพ่ือช าระภาระผูกพนัแทนในนาม
บริษทัร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า(ถา้มี) 

5.5 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัย่อยหมายถึงกิจการท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมีการเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจาก
การใช้อ านาจเหนือผูไ้ด้รับการควบคุม กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้ งแต่วนัท่ี        
กลุ่มบริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวม
นบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจควบคุม 

กิจการจะตดัรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่าง     
กลุ่มบริษทั นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า(ถา้มี)  

กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษัท 
ส าหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุน้ท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้และก าไรหรือขาดทุนจากการขาย ในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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5.6 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เมื่อเร่ิมแรกตามราคาทุน สินทรัพยท์ุกประเภทยกเวน้ที่ดินแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยราคาทุนเดิมหักค่าเส่ือมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคา อาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 
  จ านวนปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5, 20 
อุปกรณ์ในการจดังาน 2, 3, 5 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3, 5 
ยานพาหนะและส่วนควบ 2, 3, 5, 10 

การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการปรับปรุงจะถูก
รวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยเ์ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะไหลเขา้สู่บริษทั
จะมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใชป้ระโยชน์เดิมของสินทรัพยท่ี์มีไวต้ั้ งแต่ตน้ เม่ือได้มาซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีอยู่ในปัจจุบัน       
การปรับปรุงหลกัจะถูกตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ก าไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดข้ึนจากราคาตามบญัชีและไดร้วมอยู่ในการค านวณก าไรจาก
การด าเนินงาน 

งานระหวา่งท าแสดงในราคาทุนโดยท่ียงัไม่มีการตดัค่าเส่ือมราคาจนกระทัง่สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จและพร้อมท่ีจะใชง้านได้
ตามวตัถุประสงค ์

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 

5.7 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบแพลตฟอร์มท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึง
บริษทัเป็นผูพ้ฒันา จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ดงัน้ี 

 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกิจการจะท าแพลตฟอร์มใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้
 ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะท าแพลตฟอร์มใหเ้สร็จสมบูรณ์และน ามาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 กิจการมีความสามารถท่ีจะน าแพลตฟอร์มนั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงวา่แพลตฟอร์มนั้นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
 มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนไดเ้พียงพอท่ีจะน ามาใชเ้พื่อท าใหก้าร
พฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าแพลตฟอร์มมาใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้

 กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพลตฟอร์มท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของแพลตฟอร์มจะรวมถึงตน้ทุนพนักงานท่ีท างานในทีมพฒันาแพลตฟอร์มและ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 
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ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหากก่อนหน้าน้ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตน้ทุนในการพฒันาแพลตฟอร์มจะรับรู้เป็นสินทรัพย์
และตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยประมาณ 3, 5 และ 10 ปี 

5.8 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชห้รือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทั หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคา
ใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่
จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความ
เส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณา
อยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสม
กบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย 
โดยการจ าหน่ายนั้น ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ใน
งวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการ    
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช ้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนทนัที 

5.9 สัญญำเช่ำ  

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญา
จะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับ
ช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน กลุ่มบริษทัประเมินอายสุญัญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุใน
สญัญาเช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสญัญาเช่าท่ีมีผลอยู ่โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า
หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมี
ความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลย ี
และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 

กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 
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กลุ่มบริษทัใชว้ธีิการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สญัญาเช่าระยะสั้นและ
สัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึก
สินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดั
มูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่บริษทัเม่ือส้ินสุดอายุ
สญัญาเช่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวธีิเสน้ตรงนบัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่าหรืออายกุาร
ให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภทแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ หากความเป็นเจา้ของใน
สินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบับริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือก
ซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชมี้
ดงัน้ี 

ยานพาหนะและส่วนควบ 5, 10 ปี 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า จ านวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงท่ีหักด้วยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใต้การ
รับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้
สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสญัญาเช่าแสดงให้เห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิ
ในการยกเลิกสญัญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือ
เง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ี
สญัญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก าหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วน
เพ่ิมอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น 
หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
และลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกจดัมูลค่าใหม่
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมิน
สิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงองิมมูีลค่ำต ำ่ 
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สัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมี
มูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงิน
เพ่ือให้ได้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผูใ้ห้เช่า            
จะจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) 
จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 

5.10 ประมำณกำรหนีสิ้น 

บริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจาก
การอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของ
ทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึก
เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอนเม่ือไดจ่้ายช าระประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 

5.11 ผลประโยชน์ของพนักงำน  

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน  

โครงการสมทบเงิน 

   บริษทัและพนกังานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงิน
ท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ี
บริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

   โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือวา่เงินชดเชย
ดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
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บริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือ
เม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.12 กำรรับรู้รำยได้ 

         รายไดจ้ากการให้บริการจดังานรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงานและรับรู้เม่ือให้บริการเสร็จ
โดยวธีิเสน้ตรงตามระยะเวลาการใหบ้ริการ 

รายไดจ้ากการให้บริการงานโฆษณา เอเจนซ่ีและบริการอ่ืนๆรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของ
งานและรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

รายได้จากการขายสินค้าจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง เม่ือบริษัทได้โอนอ านาจควบคุมในสินคา้ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าแล้ว 
กล่าวคือเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ ลูกหน้ีการคา้จะถูกรับรู้เม่ือสินคา้ไดมี้การส่งมอบให้แก่ลูกคา้ ณ สถานท่ีท่ีลูกคา้ก าหนดและ
บริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บส่ิงตอบแทนตามเง่ือนไขระยะเวลาการรับช าระเงิน รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาด
วา่จะไดรั้บ 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึง
จะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระโดยปราศจากเง่ือนไข 

จ านวนเงินท่ีกิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระท่ีตอ้งปฏิบติัให้กบัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “รายไดรั้บล่วงหนา้” 
ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสญัญาเสร็จส้ิน  

ดอกเบ้ียรับรับรู้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์

5.13 ภำษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน 

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษี
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  
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บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลด
มูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึก
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

5.14 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน  

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ี
ช าระแลว้ในระหวา่งปีของแต่ละปี 

5.15 เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการเฉพาะ
ในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ี
การคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคา
ของรายการ  

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจาก
แผนธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์าง
การเงิน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นเพ่ือรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระ
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  

สินทรัพยท์างการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงและตอ้งมีการประเมินการดอ้ยค่า ทั้ งน้ี      
ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน    
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สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายรวมถึง เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือคา้  ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้เลือกจัด
ประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ได้
รับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายตุิธรรมหักตน้ทุนการท ารายการ และจดั
ประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตดัจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือ
ตน้ทุนที่ถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียที่แทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียที่แทจ้ริงแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

กำรตดัรำยกำรของเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือ
ไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งความเส่ียงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการยกเลิกภาระ
ผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสินใหม่จาก
ผูใ้ห้กู้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็น
สาระส าคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอย่างง่ายในการค านวณและรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุส าหรับ
ลูกหน้ีการค้าและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  โดยอา้งอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต 
ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

ในกรณีท่ีความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดั
มูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสญัญาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะท่ี
หากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอยา่งมีนัยส าคญันับตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผล
ขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน 
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สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกต่อไป 

กำรหักกลบของเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน                  
ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการมีความตั้งใจท่ีจะช าระ
ดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบญัชีท่ีถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วเิคราะห์อายหุน้ี 

 

 

เงนิลงทุน 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงบริษทัถือเป็นเงินลงทุนเพ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของ
หน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการก าไรหรือ
ขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

บริษทัใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูกบนัทึกใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

5.16 กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัใชร้าคาเสนอ
ซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการ
ประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ี
จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
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 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5.17 กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ี
มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ
ต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้   การใช้
ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

กำรระบุภำระท่ีต้องปฏิบัติ 

ในการระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เพ่ือพิจารณาวา่สินคา้หรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระท่ี
แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบันทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการแยกจากกนั ก็ต่อเม่ือสินคา้หรือบริการ
ดงักล่าวสามารถระบุไดว้า่แยกจากสินคา้หรือบริการอ่ืนในสญัญา และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น 

กำรก ำหนดจังหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได้ 

ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียด
ของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เพ่ือพิจารณาวา่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลา
หน่ึง ทั้งน้ี กิจการจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

- ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏิบติังานของกิจการในขณะท่ีกิจการปฏิบติังาน  

- การปฏิบติังานของกิจการก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์ลูกคา้ควบคุมในขณะท่ีสร้างสินทรัพยด์งักล่าว หรือ 

- การปฏิบติังานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์กิจการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืนได ้และกิจการมีสิทธิในการ
รับช าระส าหรับการปฏิบติังานท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 

ในกรณีท่ีไม่เขา้เง่ือนไขขา้งตน้ กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินวา่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็น
ตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจ
ไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต 

ประมาณการรับคืนสินคา้ 
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ประมาณการลดหน้ีท่ีเกิดจากการรับคืนสินคา้ประมาณข้ึนโดยพิจารณาจากอตัรายอดรับคืนเทียบกบัยอดขายในอดีตโดยถวั
เฉล่ีย 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนัของสินคา้
คงเหลือเป็นเกณฑ ์มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บหมายถึง มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจาก
การท าใหสิ้นคา้นั้นพร้อมขายไดใ้นราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท า
การประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

5.18 บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักับบริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั        
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น      
บริษทัย่อย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกัน  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึง    
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั 
ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ พนกังานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหา     
ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

6. รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

6.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 
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ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหวา่งบริษทักบับุคคล และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  

 ลกัษณะควำมสัมพันธ์ รำยกำร นโยบำยรำคำ 

บริษัทย่อย    
บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั ถือหุน้โดยบริษทั   รายไดค้่าบริการ 

ค่าบริการจ่าย 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 
   ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต 
จ ากดั 

ถือหุน้โดยบริษทั รายไดค้่าบริการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

บริษัทร่วม    
บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จ  ากดั ถือหุน้โดยบริษทั รายไดค้่าบริการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั    
บริษทั เอม็วี ฟดูส์ จ  ากดั กรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั ค่าซ้ือสินคา้ 

 
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง  
  ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั  
     (มหาชน) 

กรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนั ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

บริษทั สตูดิโอ 888 จ  ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั รายไดค้่าบริการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการบริษทั ค ้าประกนั ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

6.2 ยอดคงเหลือระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  
ยอดคงเหลือระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีก้ำรค้ำ (หมายเหตุ 8)     
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,140,000 - 2,140,000 
ลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ (หมายเหตุ 8)     
     บริษทัยอ่ย - - 54,973 62,073 
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 117,700 - 117,700 - 

รวม 117,700 - 172,673 62,073 
   เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำบริกำร (หมายเหตุ 8)    
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,605,000 2,407,500 1,605,000 2,407,500 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (หมายเหตุ 17)     
     บริษทัยอ่ย - - 53,500 - 
เจ้ำหนีเ้งนิลงทุน (หมายเหตุ 13)     
     บริษทัยอ่ย - - 3,749,985 2,549,985 
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6.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งบริษทักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รำยได้อืน่     
บริษทัยอ่ย - - -                 135,000 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 110,000 - 110,000 - 

       รวม 110,000 - 110,000                 135,000 
ซื้อสินค้ำและอุปกรณ์     
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,468 344,776 6,468 344,776 
ค่ำบริกำรจ่ำย     
บริษทัยอ่ย - - 120,000 120,000 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 802,500 - 802,500 - 
   รวม 802,500 - 922,500 120,000 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร     
    ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,332,227 25,336,927 18,332,227 25,336,927 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 759,468 576,583 759,468 576,583 
       รวม 19,091,695 25,913,510 19,091,695 25,913,510 

7. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

เงินสด 76,266 78,966 74,783 74,783 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 85,611 1,290,972 61,961 1,267,291 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 4,295,049 13,375,235 4,287,264 12,725,129 

       รวม 4,456,926 14,745,173 4,424,008 14,067,203 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียร้อยละ 0.25 ต่อปี (2562 : ร้อยละ 0.25 - 0.50  ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
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ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    (หมายเหตุ 6.2) - 2,140,000 - 2,140,000 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  83,099,827 112,839,447 82,974,827 112,345,047 

     รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  83,099,827 114,979,447 82,974,827 114,485,047 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 6,947,310 9,568,340 6,947,310 9,568,340 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ - บริษทัท่ี 
     เก่ียวขอ้งกนั  (หมายเหตุ 6.2) 1,605,000 2,407,500 1,605,000 2,407,500 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,302,898 3,367,440 2,284,696 3,313,062 
ตน้ทุนตามสัญญาจ่ายล่วงหนา้ 8,721,064 42,426,891 8,721,064 42,426,891 
เงินทดรองจ่ายโครงการ 13,667,068 20,499,679 13,644,348  20,445,455 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัยอ่ย       

(หมายเหตุ 6.2)                             - - 54,973 62,073 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั    (หมายเหตุ 6.2) 117,700 - 117,700 - 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - บริษทัอ่ืน 34,378 13,122 34,378 13,122 

     รวม 116,495,245 193,262,419 116,384,296 192,721,490 
 

 
 
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีการคา้      
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 36,664,538 69,560,320 36,564,538 69,065,920 
เกินก าหนดช าระ     

นอ้ยกวา่  3 เดือน 4,099,393  25,588,703 4,099,393  25,588,703 
3 - 6 เดือน 10,218,857  19,498,824 10,218,857  19,498,824 
7 - 12 เดือน 28,055,960  331,600 28,055,960  331,600 
มากกวา่ 12 เดือน 11,724,702 325,150 11,455,002  325,150 

รวม 90,763,450 115,304,597 90,393,750  114,810,197  
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด  
        วา่จะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผื่อหน้ี 
      สงสยัจะสูญ) (7,663,623) (325,150) (7,418,923)  (325,150) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 83,099,827 114,979,447 82,974,827 114,485,047 

ลูกหน้ีการคา้จ านวน 10.6 ลา้นบาทไดโ้อนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าบริการ เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
ตามหมายเหตุ 16  
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ  วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (325,150) (325,150) 
ส ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (7,338,473) (7,093,773) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (7,663,623) (7,418,923) 

ตารางต่อไปน้ีแสดงรายละเอียดความเส่ียงของลูกหน้ีการคา้ตามตารางการตั้งค่าเผื่อของกลุ่มบริษทัและของบริษทั 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

การประเมินแบบรวมกลุ่ม 
การประเมินราย

ลูกหน้ี สุทธิ 
  ลูกหน้ีการคา้ - จ  านวนวนัท่ีเกินก าหนดช าระ   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ไม่เกิน 

ก าหนดช าระ 
นอ้ยกวา่ 
3 เดือน 

3 - 6  
เดือน 

7 - 12 
เดือน 

มากกวา่ 
12 เดือน รวม   

อตัราผลขาดทุนทางดา้น 
   เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 0.02% 

0.05 - 
0.15% 

0.25 - 
0.68% 

1.14 -
29.90% 100%    

มลูค่ารวมตามบญัชีท่ีคาด  
   วา่ลูกหน้ีจะปฏิบติัผดิสัญญา 36,665 4,099 10,219 28,056 2,743 81,782 8,982 90,764 
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ี 
   คาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ (4) (4) (67) (4,846) (2,743) (7,664) - (7,664) 

      74,118 8,982 83,100 
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การประเมินแบบรวมกลุ่ม 
การประเมินราย

ลูกหน้ี สุทธิ 
  ลูกหน้ีการคา้ - จ  านวนวนัท่ีเกินก าหนดช าระ    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ไม่เกิน 

ก าหนดช าระ 
นอ้ยกวา่ 
3 เดือน 

3 - 6  
เดือน 

7 - 12 
เดือน 

มากกวา่ 
12 เดือน รวม   

อตัราผลขาดทุนทางดา้น 
   เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 0.02% 

0.05 - 
0.15% 

0.25 - 
0.68% 

1.14 -
29.90% 100%    

มลูค่ารวมตามบญัชีท่ีคาด  
   วา่ลูกหน้ีจะปฏิบติัผดิสัญญา 36,565 4,099 10,219 28,056 2,498 81,437 8,957 90,394 
ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ี 
   คาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ (4) (4) (67) (4,846) (2,498) (7,419) - (7,419) 

      74,018 8,957 82,975 

9. สินค้ำคงเหลอื 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 2563 2562 2563 2562 
  สินคา้ส าเร็จรูป 8,980,463  9,877,425  8,980,463  9,877,425  
  หกั ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินคา้ (1,487,721) (1,087,511)  (1,487,721) (1,087,511)  
  สินคา้ส าเร็จรูป-สุทธิ 7,492,742  8,789,914  7,492,742  8,789,914  

ในระหว่างปี 2563 บริษทับันทึกปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ านวน 0.4 ลา้นบาท            
โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

10. เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระหลกัประกนัทีถ่ึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหนึ่งปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีเงินฝากธนาคารจ านวน 3.5 ลา้นบาทและ 4.8 ลา้นบาท ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัสินเช่ือ
กบัธนาคารในประเทศสองแห่งตามหมายเหตุ 16 และหมายเหตุ 30 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนัส่วนท่ีไถ่ถอน
ภายในหน่ึงปีพิจารณาจากก าหนดการจ่ายช าระหน้ีคืนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 2,921,392 5,148,993 2,919,292  5,144,815  
เงินมดัจ าและเงินประกนั 4,341,765 3,949,314 3,938,700  3,546,250  
    รวม 7,263,157 9,098,307 6,857,992 8,691,065 

12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ 2562 

  ทุนช าระ  บาท 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ แลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั เอม็อาร์  
  คอนเน็กซ์
จ ากดั 

ใหบ้ริการดา้นการจดั 
แข่งขนักีฬาแบบ
ครบวงจร 5,000,000 40 40 1,999,995 1,999,995 1,981,272 1,988,995 

 

 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

เงินปันผลรับ 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2563 2562 2563 2562 
บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จ ากดั 7,723 11,000 - - 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563  

 

หนา้  35 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติลงทุนในบริษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จ ากดั 
ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน บริษทัร่วมดงักล่าวไดด้ าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยใ์นเดือน
เมษายน 2562 และเรียกช าระค่าหุน้เตม็จ านวนแลว้ 

สรุปรายการฐานะทางการเงินของบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

(หน่วย : พนับาท) 
 จ านวนเงิน 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,933 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 28 
หน้ีสินหมุนเวยีน (8) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 4,953 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 40 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกจิกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 1,981 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

(หน่วย : พนับาท) 
 จ านวนเงิน 

รายได ้ 1 
ขาดทุน 20 

 

13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 

   ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท) (ร้อยละ) (บาท) 
   2563 2562 2563 2562 

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั 

บริการใหค้  าปรึกษาดา้น   
   ส่ือสารประชาสมัพนัธ์   
   และบริการอ่ืนๆท่ี 
   เก่ียวขอ้ง 5,000,000 76 52 3,799,995 2,599,995 

บริษทั มลัติเทคโนโลย ี 
       เอก็ซ์เพิร์ต จ ากดั 

ขายและใหบ้ริการดา้น    
   เทคโนโลยสีารสนเทศ  5,000,000 51 51 2,549,985 2,549,985 

     6,349,980 5,149,980 

กำรเปลีย่นแปลงของส่วนได้เสียทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุมมดีงันี ้
 บาท 

ช่ือบริษทั 
สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

เปล่ียนสดัส่วนการถือ
หุน้ในบริษทัยอ่ย 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
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ท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม (ร้อยละ) 

สะสม อ านาจควบคุมในบริษทั
ยอ่ยในระหวา่งปี 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั 24 48 (433,624) (388,352) 194,178 - (239,450) (388,357) 
บริษทั มลัติเทคโนโลย ี 
       เอก็ซ์เพิร์ต จ ากดั 49 49 (16,108) (18,607) - - 2,499 (18,607) 
          รวม   (449,732) (406,959) 194,178 - (236,951) (406,964) 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติลงทุนในบริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั 
และบริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 52 และ 51 ของทุนจดทะเบียนตามล าดับ บริษัทย่อยดังกล่าวได้
ด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยใ์นเดือนเมษายน 2562 และเรียกช าระค่าหุน้เตม็จ านวน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 8/2563 เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดเ้พ่ิมจ านวนหุ้นในบริษทั ไอดอลมาสเตอร์ 
จ ากดั จ านวน 240,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 5 บาท รวม 1.2 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษทัถือสดัส่วนร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าหุ้นของบริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดัและบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต 
จ ากดั ดงันั้นบริษทัแสดงเงินคา้งช าระดงักล่าวเป็นเจา้หน้ีเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 1.2 ลา้นบาทและ 2.5 ลา้น
บาทตามล าดบั รวมเป็น 3.7 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าหุ้นของบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต 
จ ากดั ดงันั้นบริษทัแสดงเงินคา้งช าระดงักล่าวเป็นเจา้หน้ีเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 2.5 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุ 
6.2



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563  
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14. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  
งบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ 2562 

 บาท 

 ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

อุปกรณ์                  
ในการจดังาน 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

ยานพาหนะและ
ส่วนควบ 

 

งานระหวา่งท า รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562        

    ราคาทุน 8,000,000 22,595,234 2,602,748 10,111,825 49,368,690 - 92,678,497 

    หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (4,648,138) (195,845) (5,779,246) (8,314,005) - (18,937,234) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี   8,000,000 17,947,096 2,406,903 4,332,579 41,054,685 - 73,741,263 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562        

    มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี   8,000,000 17,947,096 2,406,903 4,332,579 41,054,685 -          73,741,263  

    บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - - 2,041,347 2,367,817 25,528,000 144,000          30,081,164  

    หกั  จ าหน่ายสินทรัพย/์ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - - - (40,667) (107,042) -             (147,709) 

            ค่าเส่ือมราคา - (1,132,685) (607,202) (1,614,074) (6,814,645) -        (10,168,606) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี  8,000,000 16,814,411 3,841,048 5,045,655 59,660,998 144,000 93,506,112 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562        

    ราคาทุน 8,000,000 22,595,234 4,644,095 12,411,289 74,208,839 144,000        122,003,457  

    หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (5,780,823) (803,047) (7,365,634) (14,547,841) -        (28,497,345) 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563  
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    มูลค่าสุทธิตามบญัชี  8,000,000 16,814,411 3,841,048 5,045,655 59,660,998 144,000 93,506,112 

 
14.  ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
บาท 

 ท่ีดิน 

อาคารและ         
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

                               
อุปกรณ์                  

ในการจดังาน 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน สิทธิการใช ้

ยานพาหนะ
และส่วนควบ งานระหวา่งท า รวม 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563         

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2562  8,000,000 16,814,411 3,841,048 5,045,655 - 59,660,998 144,000 93,506,112 
 รายการจดัประเภทสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ

น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - - - - 53,472,786 (53,472,786) - - 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี   8,000,000 16,814,411 3,841,048 5,045,655 53,472,786 6,188,212 144,000 93,506,112 

    บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - 500,831 2,134,262 2,150,185 27,570,000 430,883 - 32,786,161 

    หกั   จ าหน่ายทรัพยสิ์น/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - - (359,512) (23) - (2) - (359,537) 

            ค่าเส่ือมราคา - (1,140,214) (1,120,951) (1,971,446) (9,092,404) (1,298,793) - (14,623,808) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี  8,000,000 16,175,028 4,494,847 5,224,371 71,950,382 5,320,300 144,000 111,308,928 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563         

    ราคาทุน 8,000,000 23,096,065 6,148,684 14,560,557 89,070,383 12,385,706 144,000 153,405,395 

    หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (6,921,037) (1,653,837) (9,336,186) (17,120,001) (7,065,406) - (42,096,467) 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563  
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    มูลค่าสุทธิตามบญัชี  8,000,000 16,175,028 4,494,847 5,224,371 71,950,382 5,320,300 144,000 111,308,928 

 
14.  ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ 2562 

 บาท 

 ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

อุปกรณ์ในการ      
จดังาน 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

ยานพาหนะและ
ส่วนควบ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562       

    ราคาทุน 8,000,000 22,595,234 2,602,748 10,111,825 49,368,690 92,678,497 

    หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (4,648,138) (195,845) (5,779,246) (8,314,005) (18,937,234) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี   8,000,000 17,947,096 2,406,903 4,332,579 41,054,685 73,741,263 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       
    มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี   8,000,000 17,947,096 2,406,903 4,332,579 41,054,685 73,741,263 
    บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - -  2,041,347   2,367,817   25,528,000   29,937,164 
    หกั   จ าหน่ายทรัพยสิ์น/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - - -  (40,667)  (107,042) (147,709)  

             ค่าเส่ือมราคา -  (1,132,685)  (607,202)  (1,614,074)  (6,814,645)  (10,168,606) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี   8,000,000   16,814,411   3,841,048   5,045,655   59,660,998   93,362,112  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       
    ราคาทุน  8,000,000   22,595,234   4,644,095   12,411,289   74,208,839   121,859,457  

    หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  -     (5,780,823)  (803,047)  (7,365,634)  (14,547,841)  (28,497,345) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี   8,000,000   16,814,411   3,841,048   5,045,655   59,660,998   93,362,112  



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563  
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14.  ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 บาท 

 ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

อุปกรณ์ใน 

การจดังาน 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน สิทธิการใช ้

ยานพาหนะ
และส่วนควบ รวม 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563        
    มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   8,000,000   16,814,411   3,841,048   5,045,655  -  59,660,998   93,362,112  

 รายการจดัประเภทสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ 
น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 
16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก - - - - 53,472,786 (53,472,786) - 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1มกราคม 2563  8,000,000  16,814,411   3,841,048   5,045,655  53,472,786 6,188,212 93,362,112 
    บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - 500,831 2,134,262 2,150,185 27,570,000 430,883 32,786,161 
    หกั   จ าหน่ายทรัพยสิ์น/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - - (359,512) (23) - (2) (359,537) 

             ค่าเส่ือมราคา - (1,140,214) (1,120,951) (1,971,446) (9,092,404) (1,298,793) (14,623,808) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี  8,000,000 16,175,028 4,494,847 5,224,371 71,950,382 5,320,300 111,164,928 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563        
    ราคาทุน 8,000,000 23,096,065 6,148,684 14,560,557 89,070,383 12,385,706 153,261,395 

    หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม - (6,921,037) (1,653,837) (9,336,186) (17,120,001) (7,065,406) (42,096,467) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี  8,000,000 16,175,028 4,494,847 5,224,371 71,950,382 5,320,300 111,164,928 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 24.2 ลา้นบาท (2562 : 24.8 ลา้นบาท) ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงินตามหมายเหตุ 16 และเงินกูย้มืระยะยาวตามหมายเหตุ 19 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563  
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15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
งบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ 2562 

 

 บาท 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหวา่ง

พฒันา รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562    

ราคาทุน 5,884,175 619,235 6,503,410 

หกั    ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,445,692) - (1,445,692) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 4,438,483 619,235 5,057,718 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 4,438,483 619,235  5,057,718 

บวก  ซ้ือเพ่ิม              173,870               2,435,052  2,608,922 

หกั    ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (396,917)   - (396,917) 

         ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,725,960) - (1,725,960) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,489,476 3,054,287 5,543,763 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    

ราคาทุน 5,260,651 3,054,287 8,314,938 

หกั    ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,771,175) - (2,771,175) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,489,476 3,054,287 5,543,763 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 2,489,476 3,054,287 5,543,763 

บวก  ซ้ือเพ่ิม 20,000 1,600,000 1,620,000 

หกั    ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,540,172) - (1,540,172) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 969,304 4,654,287 5,623,591 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    

ราคาทุน 5,280,652 4,654,287 9,934,939 

หกั   ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (4,311,348) - (4,311,348) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 969,304 4,654,287 5,623,591 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563  
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15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน (ต่อ) 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ 2562 

 

 

 บาท 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหวา่ง

พฒันา รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562    
ราคาทุน 5,884,175 619,235 6,503,410 

หกั    ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,445,692) - (1,445,692) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 4,438,483 619,235 5,057,718 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 4,438,483  619,235  5,057,718 

บวก  ซ้ือเพ่ิม  78,571  2,435,052  2,513,623 

หกั    ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (396,917)  - (396,917) 

          ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,720,230) - (1,720,230) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 2,399,907 3,054,287 5,454,194 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    

ราคาทุน 5,165,352 3,054,287 8,219,639 

หกั    ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,765,445) - (2,765,445) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,399,907 3,054,287 5,454,194 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 2,399,907 3,054,287 5,454,194 

บวก  ซ้ือเพ่ิม 20,000 1,600,000 1,620,000 

หกั    ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,530,643) - (1,530,643) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 889,264 4,654,287 5,543,551 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563    

ราคาทุน 5,185,352 4,654,287 9,839,639 

หกั    ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (4,296,088) - (4,296,088) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 889,264 4,654,287 5,543,551 
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16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

  บาท 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ต่อปี) 2563 2562 2563 2562 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ร้อยละ 4 - 5 - 20,900,000 - 20,900,000 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 27 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2562 : 39.9 ลา้นบาท) โดยมีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 เงินฝากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 10 เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและบางส่วนค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างานบริการตามหมายเหตุ 
8  

17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้ 17,153,947 45,001,813 17,153,947 45,001,813 
เจา้หน้ีการคา้ส่วนท่ีครบก าหนดช าระในปี (หมายเหตุ 18) 25,587,537 16,000,000 25,587,537 16,000,000 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - รายไดรั้บล่วงหนา้ 6,906,851 7,309,148 6,906,851 7,309,148 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัอ่ืน 9,205,504 18,684,334 9,145,504 18,600,134 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6.2) - - 53,500 - 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย และเจา้หน้ีสรรพากร 944,272 701,223 944,272 701,223 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 39,608 855,850 39,608 855,850 

   รวม 59,837,719 88,552,368 59,831,219 88,468,168 
 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน (หรือยงัไม่เสร็จส้ิน
บางส่วน) ของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้จ านวน 6.9 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 74.5 ลา้นบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดวา่จะปฏิบติัตาม
ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของสญัญาดงักล่าวเสร็จส้ินภายในปี 2564 จ านวน 6.9 ลา้นบาท 

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำไม่หมุนเวยีน 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 บาท 
 2563 2562 
เจา้หน้ีการคา้ 25,587,537 33,987,537 
หกั เจา้หน้ีการคา้ส่วนท่ีครบก าหนดช าระในปี (หมายเหตุ 17) (25,587,537) (16,000,000) 

       สุทธิ - 17,987,537 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้รายหน่ึงคงเหลือ 25.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 34.0 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทั
ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมในการจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้รายดงักล่าว และจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบนัทึก
ขอ้ตกลงดงักล่าว โดยทยอยจ่ายช าระดงัน้ี 

ปีท่ี 1 : จ่ายช าระภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 12.0 ลา้นบาท  
ปีท่ี 2 : จ่ายช าระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 16.0 ลา้นบาท 
ปีท่ี 3 : จ่ายช าระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 18.0 ลา้นบาท 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 บริษทัไดมี้การตกลงกบัเจา้หน้ีการคา้รายดงักล่าว ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายช าระ
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนธนัวาคม 2563 โดยยงัคงระยะเวลาการช าระหน้ีตามบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติม
ฉบบัเดิม 

19. เงนิกู้ยมืระยะยำว 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 อตัราดอกเบ้ีย  บาท 

เงินกู ้  ต่อปี การช าระคืนสญัญา 2563 2562 

1. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ ปี 2556 ถึงปี 2564 534,732 710,167 

2. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2564 726,768 991,130 

3. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2566 2,884,857 3,145,103 

4. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566 1,630,153 2,370,223 

5. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ 
 

ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565 2,317,719 2,571,713 

6. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 3 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2567 2,663,572 3,317,957 

7. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 3 - 5 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2568 20,000,000 - 

8. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 5 - 6 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2570 10,000,000 - 

   รวม   40,757,801 13,106,293 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (5,281,108) (4,284,880) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 35,476,693 8,821,413 
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การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นไดด้งัน้ี  

 บาท 

 2563 2562 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 13,106,293 18,163,076 
 กูเ้พ่ิมในระหวา่งปี 30,000,000 - 
 จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งปี (2,348,492) (5,056,783) 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 40,757,801 13,106,293 

บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญับางประการท่ีก าหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้ืม เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างของบริษัทตามหมายเหตุ  14 และกรรมการบางท่านและการค ้ าประกันโดยบรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัตอ้งปฎิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี         
31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จ ากดับางประการท่ีระบุในสญัญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงได ้และ
ไดเ้จรจาเพ่ือขอผ่อนผนัการปฏิบติัตามขอ้จ ากดัดงักล่าวกบัสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู ้และไดรั้บหนงัสือผอ่นผนัเง่ือนไขอตัราส่วน
ทางการเงินจากสถาบนัการเงินผูใ้ห้กูส้ าหรับเงินกูย้ืมดงักล่าวแลว้ในเดือนธนัวาคม 2563 ดงันั้น บริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงิน
กูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ในระหว่างเดือนเมษายน 2563 บริษทัได้รับการผ่อนปรนการช าระเงินตน้และดอกเบ้ียจากธนาคารเป็นระยะเวลา 6 เดือน
ส้ินสุดเดือนกนัยายน 2563 และต่อมาในเดือนตุลาคม 2563 ธนาคารมีมาตราการผ่อนปรนการช าระเงินตน้อยา่งต่อเน่ืองตาม
มาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19 

20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 บาท 
 งบการเงินรวมและ                 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 63,270,036 41,161,236 
หกั  ดอกเบ้ียและภาษีซ้ือรอตดับญัชี (12,964,685) (6,381,970) 
       หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี (13,799,962) (11,850,323) 
           สุทธิ 36,505,389 22,928,943 

ค่าใชจ่้ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวมและ                                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,186,472 1,199,219 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 178,961 258,102 
         รวม 2,365,433 1,457,321 
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ในระหวา่งเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดรั้บการผอ่นปรนการช าระเงินตน้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าเป็นระยะเวลา 
12 เดือน ตามมาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19 

บริษทัได้ท าสัญญาเช่ากับบริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะท่ีใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่า
เช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 - 5 ปี หน้ีสินตามสัญญาเช่าดังกล่าวค ้าประกันโดยกรรมการบางท่าน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าคงท่ีขั้นต ่าตามสัญญาเช่าดงัน้ี 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 17.9 45.3 63.2 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (4.1) (8.8) (12.9) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 13.8 36.5 50.3 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าคงท่ีขั้นต ่าตามสัญญาเช่าดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 14.9 26.3 41.2 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (3.0) (3.4) (6.4) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 11.9 22.9 34.8 

21. ภำระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงำน 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 บาท 
 2563 2562 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม   

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,024,189 7,564,313 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 1,308,698 1,179,659 

ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

    ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (4,770,870) 2,344,072 

    ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางประชากร 3,330 4,643 

    ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 24,969 (68,498) 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 7,590,316 11,024,189 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนขา้งตน้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงรวมในรายการดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 2563 2562 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,308,698 1,179,659 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 
 2563  2562 
อตัราคิดลด ร้อยละ 1.9 ต่อปี  ร้อยละ 1.9 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 2  ต่อปี  ร้อยละ 5  ต่อปี 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ผนัแปรตามอายพุนกังาน  

ร้อยละ 2.4 - 28.7 
 ผนัแปรตามอายพุนกังาน  

ร้อยละ 2.4 - 28.7 

อตัรามรณะ อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 
แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 

 อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 
แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 

บริษทัคาดวา่จะไม่มีจ านวนท่ีจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษทัประมาณ 
17 ปี (2562 : 19 ปี) 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น
จ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 บาท 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลง  100 เบซิสพอยท ์) (1,153,218) 1,382,657 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1.0) 1,361,539 (1,158,504) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (948,235) 1,089,581 
 บาท 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลง  100 เบซิสพอยท ์) (1,800,363) 2,186,262 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1.0) 2,088,883 (1,763,453) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (1,579,423) 1,856,560 

แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณี
นายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 
400 วนันั้น ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี                
5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แลว้ 

22. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

บริษทัได้จดัสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรประจ าปี   
หลงัหักผลขาดทุนสะสมตน้ปี(ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองดังกล่าวมีจ านวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้

23. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้ก่ 
   บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนงานบริการ 165,400,726 200,744,974 165,380,726 199,507,966 
ซ้ือสินคา้ 1,281,753 23,848,956 1,281,753 23,848,956 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ 1,049,944 (4,971,937) 1,049,944 (4,971,937) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 39,519,643 53,204,900 39,519,643 53,204,900 
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยแ์ละ 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16,163,980 11,894,566 16,154,451 11,888,836 

24. ภำษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (618,241) 7,284,001 (618,241) 7,284,001 
     รวม (618,241) 7,284,001 (618,241) 7,284,001 

ภำษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 948,514 (456,044) 948,514 (456,044) 
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การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (44,315,502) 37,071,736 (43,120,993) 37,929,787 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ 20)     
จ านวนภาษีตามอตัราเงินได ้ (8,863,100) 7,414,347 (8,624,199) 7,585,957 
การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี - (7,170,218) - (7,170,218) 
ผลขาดทุนทางภาษีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 7,063,466 169,410 6,864,945 - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,545 2,200 - - 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม (522,322) (786,581) (522,322) (786,581) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  2,320,411 370,842 2,281,576 370,842 
ภำษีเงนิได้ของปีปัจจุบัน - - - - 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราวและ 
      การกลบัรายการ (618,241) 7,284,001 (618,241) 7,284,001 

ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงนิได้ (618,241) 7,284,001 (618,241) 7,284,001 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  ประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ลูกหน้ีการคา้ 1,483,785 65,030 1,483,785 65,030 
สินคา้คงเหลือ 297,544 217,502 297,544 217,502 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,518,063 2,204,838 1,518,063 2,204,838 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 7,122,401 7,122,401 7,122,401 7,122,401 
   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10,421,793 9,609,771 10,421,793 9,609,771 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,751,382 646,997 1,751,382 646,997 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 66,297 28,386 66,297 28,386 
   รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,817,679 675,383 1,817,679 675,383 
   สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี - สุทธิ 8,604,114 8,934,388 8,604,114 8,934,388 

25. เงนิกองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำน 

บริษทัและพนักงานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ  พ.ศ. 2530 ซ่ึง
ประกอบดว้ย เงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน และเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ 
3-5 ของเงินเดือน ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพจ านวน 0.8 ลา้นบาท 
(2562 : 1.8 ลา้นบาท) และในเดือนเมษายน 2563 บริษทัปรับลดอตัราเงินสะสมและเงินสมทบในอตัราร้อยละ 2 ตั้งแต่รอบการจ่าย
เงินเดือนส าหรับเดือนเมษายน 2563 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
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26. ข้อมูลเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม ่ าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วน
งานเดียว และบริษทัไดแ้บ่งส่วนงานด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วนงานหลกั คือ 

1. ธุรกิจการจัดงาน เช่น งานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ  ไอทีและสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ งานแข่งขนักีฬา 
งานท่องเท่ียว งานสัมมนา งานให้บริการรถคาราวานและอ่ืนๆ 

2. ธุรกิจงานโฆษณา เอเจนซ่ีและอ่ืนๆ เช่น งานผลิตและจ าหน่ายส่ือออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้ งงานเอเจนซ่ี ซ่ึง
ตวัแทนของลูกคา้ในการบริหารและจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นการตลาดธุรกิจ 

3. ธุรกิจพาณิชย ์เช่น การขายสินคา้โทรศพัทมื์อถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริมต่างๆ และอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า และสินคา้เทคโนโลย ีเป็นตน้ 

การจ าแนกรายได้ 

กลุ่มบริษทัจ าแนกรายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการใหแ้ก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามประเภทส่วน
งานซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลรายไดแ้ยกตามส่วนงานท่ีรายงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562         
มีดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงินรวม 
   2563  2562 
รำยได้ตำมส่วนงำน     
 ธุรกิจการจดังาน  138,711  262,476 
 ธุรกิจงานโฆษณา  เอเจนซ่ี และอ่ืนๆ  65,744  51,926 
 ธุรกิจพาณิชย ์  1,737  18,993 
รวม   206,192  333,395 

ช่วงเวลำแห่งกำรรับรู้รำยได้     
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     
 ธุรกิจการจดังาน  17,806                 28,175 
 ธุรกิจงานโฆษณา  เอเจนซ่ี และอ่ืนๆ  42,798                 48,797 
 ธุรกิจพาณิชย ์  1,737                 18,993 
   62,341               95,965 
ตลอดช่วงเวลา     
 ธุรกิจการจดังาน  120,905               234,301 
 ธุรกิจงานโฆษณา  เอเจนซ่ี และอ่ืนๆ  22,946                   3,129 
   143,851            237,430 
รวม   206,192  333,395 
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งบกำรเงนิรวม 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 64 ของรายไดร้วม (ปี 2562 : บริษทัมีรายไดจ้าก
ลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 55 ของรายไดร้วม) 

 

 

 

 

 

       (หน่วย : พนับาท) 

ประเภทรำยได้ ธุรกจิกำรจัดงำน 
 ธุรกจิงำนโฆษณำ          

เอเจนซ่ี และอืน่ๆ 
 

ธุรกจิพำณิชย์ 
 

รวม 
 2563 2562  2563 2562  2563 2562  2563 2562 

รายได ้ 138,711      262,476  65,744      51,926  1,737      18,993  206,192 333,395 
ก าไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 7,298    102,432  21,537       4,633  (908) 1,444  27,927     108,509 
รายไดอ่ื้น          2,889        1,021 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย          (11,100)       (11,742) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (59,748)       (58,422) 
ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน         (40,032) 39,366 
ตน้ทุนทางการเงิน          (4,275)       (2,283) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนบริษทัร่วม         (8) (11) 
ก าไรก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้        (44,315) 37,072 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้          618 (7,284) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี          (43,697) 29,788 
สินทรัพย์รวมของส่วนงำน ณ วนัที ่31 ธันวำคม         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี   

หมุนเวยีนอ่ืน 71,694 160,465 

 

31,498 20,108  9,986 1,856  113,178 182,429 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี  

หมุนเวยีนอ่ืนท่ีปันส่วนไม่ได ้ - - 

 

- -  - -  3,207 10,833 
สินคา้คงเหลือ - -  - -  7,493 8,790  7,493 8,790 
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27. คดฟ้ีองร้อง 

ในเดือนกันยายน 2561 บริษทัแห่งหน่ึงกล่าวหาว่าบริษทัไม่ปฏิบัติตามขอ้ตกลงร่วมกันที่ลงนามในเดือนสิงหาคม 
2561โดยขอเรียกค่าเสียหายจ านวน 9.2 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ทางบริษทัไดย้ื่นค าให้การต่อสู้คดีและฟ้อง
แยง้เรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญากับบริษทัดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 106.3 ลา้นบาทรวมดอกเบ้ีย ปัจจุบันคดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล 

ทนายความของบริษทัมีความเห็นวา่บริษทัมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดขอ้ตกลงร่วมกนัขา้งตน้และฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นวา่บริษทั  
จะชนะคดีและจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระส าคญัต่อบริษทั บริษทัจึงไม่ไดต้ั้งส ารองส าหรับความเสียหายจากคดีความ
ดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

28. เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ เงินกูย้ืมระยะสั้น
และระยะยาว เจา้หน้ีการคา้ หน้ีสินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมี
นโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดติ 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกคา้ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจาก กลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมี
จ านวนมากราย ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น 
กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยค านวณหาอตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนจากอายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับแต่ละกลุ่มนั้นๆ การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนค านึงถึงขอ้มูลท่ีมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนไดท่ี้มีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกบั
เหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไป กลุ่มบริษทัจะตดัจ าหน่าย
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนออกจากบญัชีตามนโยบายของกลุ่มบริษทัโดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิและเงนิฝำกธนำคำร 

กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษทั 
โดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาท่ีไดรั้บการอนุมติัแลว้เท่านั้นและอยูใ่นวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กบัคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงิน
สินเช่ืออาจมีการปรับปรุงในระหวา่งปี การก าหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเส่ียงของการกระจุกตวัและลดความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากผิดนดัช าระของคู่สญัญา 
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาว และหน้ีสินตาม
สัญญาเช่า สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด
หรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด กลุ่มบริษทัจึงมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความเส่ียง
ดงักล่าว 

การวเิคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย 

กลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผลของ
อตัราดอกเบ้ียของสินทรัพยท์างการเงิน และเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 

ควำมเส่ียงจำกสภำพคล่อง 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ
ต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั รวมทั้งจดัหาวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินต่างๆ เพ่ือส ารองในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและ
เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด  

รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึง
พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสญัญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินรวม 

 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 59,837,719 - - 59,837,719 
เงินกูย้มืระยะยาว 5,281,108 26,485,714 8,990,979 40,757,801 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 13,799,962 36,505,389 - 50,305,351 
รวมรำยกำรหนีสิ้นทำงกำรเงนิ 78,918,789 62,991,103 8,990,979 150,900,871 

   (หน่วย : บาท) 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 
มากกวา่  

5 ปี รวม 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 59,831,219 - - 59,831,219 
เงินกูย้มืระยะยาว 5,281,108 26,485,714 8,990,979 40,757,801 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 13,799,962 36,505,389 - 50,305,351 
รวมรำยกำรหนีสิ้นทำงกำรเงนิ 78,912,289 62,991,103 8,990,979 150,894,371 
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มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น เงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกับอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาด บริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน  

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็ม
ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการก าหนดมูลค่า
ยติุธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึนโดยใช้
เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

29.  ภำระผูกพนัตำมสัญญำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ายานพาหนะ  อายขุองสัญญา            
มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  บริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดงัน้ี 

ปี  ลา้นบาท 

จ่ายช าระภายใน 1 ปี  0.5 

30. กำรค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงินในนามบริษทัเป็นจ านวนทั้งหมด 5.4 ลา้นบาท 
(2562 : 7.3 ลา้นบาท) ค ้ าประกันโดยเงินฝากออมทรัพยต์ามหมายเหตุ 10 ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฎิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัเพ่ือค ้าประกนัการปฎิบติังานตามสัญญา การค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า และหนงัสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดย
บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม(บสย.) เป็นจ านวนเงิน 38.4 ลา้นบาท เพ่ือค ้าประกนัเงินสินเช่ือตามหมายเหตุ 19 

31. กำรบริหำรจดักำรกองทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้ง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบการเงินแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.3:1 (2562 : 1.2:1) 

32. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 


