
บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินระหวา่งกาล

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563



หนา้ 2 
 

 
 
 
 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุ้นของ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
(รวมเรียกว่า “ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น 
การสอบทานน้ี มีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่
ว่าจะพบเร่ืองที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได้ 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิัท เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากัด 

790/12 ทองหล่อทาวเวอร ์ซอยทองหล่อ 18 
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 
โทร : 0-2714-8842-3, 0-2185-0342 
แฟ็กซ ์: 0-2185-0225 

 

 

 
 



AST MASTER 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด 

หนา้ 3 
 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 1 ท่ีกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจโดยรวมและมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัมีการปรับแผนการด าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ดงักล่าว และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหว่างกาลขอ้ 3.3 กล่าวถึงการน าแนวปฏิบัติทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้จาก
มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019      
(COVID-19) มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าว 
 
 
 
 
 
นางสาวชมาภรณ์   รอดลอยทุกข ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที่  9211 
 
บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 



30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ (ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 2,017,035               14,745,173           1,968,703               14,067,203             

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 163,370,888           193,262,419         163,110,328           192,721,490           

สินคา้คงเหลือ 8 9,211,038               8,789,914             9,211,038               8,789,914               

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนั

    ท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนในหน่ึงปี 9 3,500,000               4,790,000             3,500,000               4,790,000               

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน - เงินฝากประจ า 14,906                    2,234                    14,906                    2,234                      

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 10 3,886,916               9,098,307             3,481,753               8,691,065               

          รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 182,000,783           230,688,047         181,286,728           229,061,906           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 11 1,982,110               1,988,995             1,999,995               1,999,995               

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                       5,149,980               5,149,980               

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 95,576,981             93,506,112           95,432,981             93,362,112             

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 14 4,411,202               5,543,763             4,328,767               5,454,194               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 8,303,562               8,934,388             8,303,562               8,934,388               

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 20,027,285             16,844,225           20,025,182             16,834,442             

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

          รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 131,487,090           127,995,933         136,426,417           132,913,561           

รวมสินทรัพย์ 313,487,873           358,683,980         317,713,145           361,975,467           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ  วนัที่ 30 กนัยำยน 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 4



30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ (ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 3,051,508               20,900,000           3,051,508               20,900,000             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 61,891,012             88,552,368           61,796,012             88,468,168             

เจา้หน้ีเงินลงทนุ 12 -                         -                       2,549,985               2,549,985               

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 5,428,905               4,284,880             5,428,905               4,284,880               

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 8,331,171               11,850,323           8,331,171               11,850,323             

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 5,564,749               6,661,536             5,564,749               6,629,191               

          รวมหน้ีสินหมนุเวียน 84,267,345             132,249,107         86,722,330             134,682,547           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 18 35,669,530             8,821,413             35,669,530             8,821,413               

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19 29,658,100             22,928,943           29,658,100             22,928,943             

เจา้หน้ีการคา้ไมห่มนุเวียน 17 4,496,884               17,987,537           4,496,884               17,987,537             

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 20 12,005,712             11,024,189           12,005,712             11,024,189             

          รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 81,830,226             60,762,082           81,830,226             60,762,082             

รวมหนีสิ้น 166,097,571           193,011,189         168,552,556           195,444,629           

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

     ทนุจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 200,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 100,000,000           100,000,000         100,000,000           100,000,000           

     ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 

      หุ้นสามญั 200,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 100,000,000           100,000,000         100,000,000           100,000,000           

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 88,102,029             88,102,029           88,102,029             88,102,029             

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

     ทนุส ารองตามกฎหมาย 1,000,000               1,000,000             1,000,000               1,000,000               

     ขาดทนุสะสม (40,870,279) (23,022,279) (39,941,440) (22,571,191)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 148,231,750           166,079,750         149,160,589           166,530,838           

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (841,448) (406,959) -                         -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 147,390,302           165,672,791         149,160,589           166,530,838           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 313,487,873           358,683,980         317,713,145           361,975,467           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ  วนัที่ 30 กนัยำยน 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 5



(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 731,763 26,776 731,763 26,776

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 61,257,863 44,596,438 61,257,863 44,566,438

รายไดอ่ื้น 16,714 202,084 16,714 262,083

     รวมรายได้ 62,006,340 44,825,298 62,006,340 44,855,297

ตน้ทุนขาย 351,491 305,469 351,491 305,469

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 46,614,989 20,291,411 46,614,989 20,271,410

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 2,128,438 2,622,886 2,128,438 2,622,886

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 10,946,586 14,761,626 10,875,265 14,735,842

   รวมคา่ใชจ่้าย 60,041,504 37,981,392 59,970,183 37,935,607

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,964,836 6,843,906 2,036,157 6,919,690

ตน้ทุนทางการเงิน (1,432,493) (476,961) (1,432,493) (476,961)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,380) -                    -                     -                    

ก ำไรก่อนรำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษเีงินได้ 529,963 6,366,945 603,664 6,442,729

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 21 (302,219) 36,858 (302,219) 36,858

ก ำไรส ำหรับงวด 227,744 6,403,803 301,445 6,479,587

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                    -                    -                     -                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 227,744 6,403,803 301,445 6,479,587

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 262,003 6,440,476 301,445 6,479,587

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (34,259) (36,673) -                     -                    

227,744 6,403,803 301,445 6,479,587

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 262,003 6,440,476 301,445 6,479,587

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (34,259) (36,673) -                     -                    

227,744 6,403,803 301,445 6,479,587

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน                        

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.00 0.03 0.00 0.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั เอม็ วิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2563

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 6



(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 1,578,843 16,652,403 1,578,843 16,652,403

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 139,923,004 204,667,303 139,923,004 204,512,303

รายไดอ่ื้น 2,810,800 956,398 2,794,748 1,045,143

     รวมรายได้ 144,312,647 222,276,104 144,296,595 222,209,849

ตน้ทุนขาย 1,296,420 15,298,215 1,296,420 15,298,215

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 108,158,332 126,264,252 108,158,332 125,493,743

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 8,749,399 8,864,320 7,936,004 8,864,320

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 40,752,013 42,572,351 40,644,001 42,518,147

   รวมคา่ใชจ่้าย 158,956,164 192,999,138 158,034,757 192,174,425

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน (14,643,517) 29,276,966 (13,738,162) 30,035,424

ตน้ทุนทางการเงิน (3,001,261) (1,512,234) (3,001,261) (1,512,234)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (6,885) -                      -                     -                     

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (17,651,663) 27,764,732 (16,739,423) 28,523,190

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (630,826) (4,238,350) (630,826) (4,238,350)

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (18,282,489) 23,526,382 (17,370,249) 24,284,840

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด -                        -                      -                     -                     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (18,282,489) 23,526,382 (17,370,249) 24,284,840

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (17,848,000) 23,890,739 (17,370,249) 24,284,840

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (434,489) (364,357) -                     -                     

(18,282,489) 23,526,382 (17,370,249) 24,284,840

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (17,848,000) 23,890,739 (17,370,249) 24,284,840

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (434,489) (364,357) -                     -                     

(18,282,489) 23,526,382 (17,370,249) 24,284,840

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน                        

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (0.09) 0.12 (0.09) 0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอม็ วิช่ัน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2563 

หนา้ 7



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

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 าหรับงวด -                         -                            -                                   23,890,739                 23,890,739             (364,357) 23,526,382           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                            -                                   -                              -                          -                        -                        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                            -                                   23,890,739                 23,890,739             (364,357) 23,526,382           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 100,000,000          88,102,029               1,000,000                        (27,502,065) 161,599,964           (364,352) 161,235,612         

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         

ขาดทุนส าหรับงวด -                         -                            -                                   (17,848,000) (17,848,000) (434,489) (18,282,489)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                            -                                   -                              -                          -                        -                        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                            -                                   (17,848,000) (17,848,000) (434,489) (18,282,489)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 100,000,000          88,102,029               1,000,000                        (40,870,279) 148,231,750           (841,448) 147,390,302         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 

บาท

งบการเงินรวม

หนา้ 8



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

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 าหรับงวด -                                 -                             -                                   24,284,840                   24,284,840                   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                             -                                   -                                -                                

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                             -                                   24,284,840                   24,284,840                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 100,000,000                  88,102,029                1,000,000                        (27,107,964) 161,994,065                 

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

ขาดทุนส าหรับงวด -                                 -                             -                                   (17,370,249) (17,370,249)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                             -                                   -                                -                                

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                             -                                   (17,370,249) (17,370,249)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 100,000,000                  88,102,029                1,000,000                        (39,941,440) 149,160,589                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2563 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 9



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

 

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (17,651,663) 27,764,732 (16,739,423) 28,523,190

รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน

     ก  าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (569) (206,216) (569) (206,216)

     ก  าไรจากการขายเงินลงทุน (467) (183,839) (467) (183,839)

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

     หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 265,600 485,450 265,600 485,450

     กลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (511,823) (376,227) (511,823) (376,227)

     ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,885 -                 -                 -                 

     ค่าเส่ือมราคา 10,570,276 7,294,380 10,570,276 7,294,380

     ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,152,561 1,338,849 1,145,427 1,335,521

     จ  าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                 396,917 -                 396,917

     ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (158,876) (249,595) (158,876) (249,595)

     ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย 9,782 21,543 -                 21,543

     ผลประโยชน์พนกังานเม่ือออกจากงาน 981,523 884,744 981,523 884,744

     ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 3,001,261 1,512,234 3,001,261 1,512,234

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (2,335,510) 38,564,057 (1,447,071) 39,319,187

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 29,625,931 (35,039,966) 29,345,562 (35,058,773)

     สินคา้คงเหลือ 90,699 (9,914,735) 90,699 (9,914,735)

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,211,391 (3,311,581) 5,209,312 (2,905,366)

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

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (40,152,009) (8,832,438) (40,162,809) (8,876,940)

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,096,787) 1,636,396 (1,064,442) 1,636,397

เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน (8,663,785) (16,898,042) (8,036,249) (15,800,005)

     จ่ายภาษีเงินได้ (3,192,842) (6,281,817) (3,190,740) (6,273,554)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (11,856,627) (23,179,859) (11,226,989) (22,073,559)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี  

บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้  10



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 1,290,000 (10,536,000) 1,290,000 (10,536,000)

เงินลงทุนระยะสั้น(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (11,636) 7,140,000 (11,636) 7,140,000

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 -                 -                 (2,599,995)

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

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 158,879 393,900 158,879 393,900

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (3,025,401) (4,265,207) (3,025,401) (4,121,207)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (20,000) (2,268,195) (20,000) (2,172,895)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (1,608,158) (11,535,497) (1,608,158) (13,896,192)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (17,848,492) 15,035,744 (17,848,492) 15,035,744

เงินสดจ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่า (6,405,742) (5,262,073) (6,405,742) (5,262,073)

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

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (2,007,858) (3,766,514) (2,007,858) (3,766,514)

จ่ายดอกเบ้ีย (3,001,261) (1,512,234) (3,001,261) (1,512,234)

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการช าระค่าหุ้นในบริษทัยอ่ย -                 5 -                 -                 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 736,647 4,494,928 736,647 4,494,923

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลง - สุทธิ (12,728,138) (30,220,428) (12,098,500) (31,474,828)

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

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 2,017,035 11,684,293 1,968,703 10,429,893

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

         ซ้ืออุปกรณ์โดยท าสญัญาเช่าการเงิน 9,615,747 3,929,770 9,615,747 3,929,770

         ซ้ืออุปกรณ์โดยบนัทึกบญัชีเจา้หน้ีอ่ืน -                 18,840 -                 18,840

         เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ียงัไม่จ่ายช าระ -                 -                 -                 2,549,985

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

บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้  11



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  

หนา้ 12 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั เอม็ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการจดังานแสดงสินคา้โทรศพัท์มือถือ ไอที และสินคา้เทคโนโลยีต่างๆ 
งานแข่งขนักีฬา งานท่องเท่ียว งานสัมมนา และอ่ืนๆ ตลอดจนผลิตและจ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่างๆ ทั้งส่ือออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั้งประกอบธุรกิจพาณิชย ์สถานท่ีตั้งของบริษัทอยู่ท่ี 11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัไดส่้งผลกระทบขยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบ
จากสถานการณ์ดงักล่าว และไดมี้การปรับแผนการด าเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เน่ืองจากผลกระทบ
ทั้งหมดต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทัยงัไม่สามารถประมาณ
ได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมิน 
ผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง และจะพิจารณา
บนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้

2. หลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินน้ีมิได้
รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควร
อ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและ  
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย  ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

งบการเงินรวมน้ีไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัมีอ านาจในการควบคุมดงัต่อไปน้ี 

 
จดัตั้งขึ้น วนัท่ีเร่ิมมีอ านาจ สัดส่วนการถือหุ้น 

ช่ือบริษทั ในประเทศ ควบคุม โดยบริษทั (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย   30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั ไทย 2 เมษายน 2562 52 52 

ด ำเนินธุรกิจให้ค ำปรึกษำด้ำนส่ือสำรประชำสัมพันธ์     

บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ากดั ไทย 24 เมษายน 2562 51 51 

ด ำเนินธุรกิจขำยและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ     



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 13 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น                      
เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 
ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 3.1   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 
   5 ฉบับ ได้แก่ 

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

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกับการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต โดยกลุ่มบริษัทตอ้งรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์าง
การเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการ
พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้  

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั    
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 3.2   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

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

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดั
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั    

  3.3   แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชี  เพ่ือรองรับผลกระทบจำก  
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทาง
บญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิด
ความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ าหรับ
การจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัที่มีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี            
31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใช้วิธีการอย่างง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
คาดว่าจะเกิดขึ้น 

- เลือกที่จะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของก าไร
ทางภาษีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

- เลือกที่จะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 
เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

4. นโยบำยกำรบัญชี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและสัญญาเช่า 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำ 

สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะขึ้นอยู่
กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของ
สินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่าง
กนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้
วิธีการอยา่งง่ายในการพจิารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ 

สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์
สิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงิน
ท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิง จะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนวนัส้ินสุด
ของอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสัุญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าคิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการ 
จ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมี                  
การเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

 

 



บริษัท เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือปฏิบัต ิ

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้ปี 2562 

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าและมลูค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 
งบกำรเงินรวม บาท 

  
การจดัประเภทและวดัมูลค่า                                                                     

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

 

มูลค่าตาม
หลกัการบญัชี

เดิม 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,745,173 - - 14,745,173 14,745,173 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
   (ยกเวน้เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ     
   ตน้ทุนตามสัญญาจ่ายล่วงหน้า 
   และเงินทดรองจ่ายโครงการ) 124,615,287 - - 124,615,287 124,615,287 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน่      

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

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 139,362,694 - - 139,362,694 139,362,694 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บาท 

  
การจดัประเภทและวดัมูลค่า                                                                               

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

มูลคา่ตาม 
หลกัการบญัชี

เดิม 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,067,203 - - 14,067,203 14,067,203 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
   (ยกเวน้เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ     
   ตน้ทุนตามสัญญาจ่ายล่วงหนา้ 
   และเงินทดรองจ่ายโครงการ) 124,128,582 - - 124,128,582 124,128,582 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน่      
    - เงินฝากประจ า * 2,234 - - 2,234 2,234 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 138,198,019 - - 138,198,019 138,198,019 

* เดิมจดัประเภทอยูใ่น เงินลงทุนชัว่คราว 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ าหนดให้หน้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญำเช่ำ  

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

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,637,014 
หกั สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (1,637,014) 
หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 34,779,266 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 34,779,266 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้ ประกอบดว้ย  
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 11,850,323 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 22,928,943 

 34,779,266 

6. รำยกำรธุรกิจกบับุคคลและกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

6.1 ลักษณะควำมสัมพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 

ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหว่างบริษทักบับุคคล และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  

 ลักษณะควำมสัมพนัธ์ รำยกำร นโยบำยรำคำ 

บริษัทย่อย    

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษทั   รายไดค้่าบริการ 
ค่าบริการจ่าย 

ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคยีง 
   ราคาคูค่า้รายอื่น 

บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษทั รายไดค้่าบริการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

บริษัทร่วม    

บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จ ากดั ถือหุ้นโดยบริษทั รายไดค้่าบริการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน    

บริษทั เอม็วี ฟูดส์ จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั ค่าซ้ือสินคา้ 

 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคยีง  
  ราคาคู่คา้รายอืน่ 

บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนั รายไดค้่าบริการ 
 
ค่าบริการจ่าย 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคยีง 
   ราคาคู่คา้รายอื่น 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

บริษทั สตูดิโอ 888 จ ากดั กรรมการและผูถื้อหุ้นร่วมกนั รายไดค้่าบริการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการบริษทั ค ้าประกนั ไมมี่ค่าธรรมเนียม 
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6.2 ยอดคงเหลือระหว่ำงบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั  

ยอดคงเหลือระหว่างบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ (หมายเหตุ 7)     
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2,140,000 - 2,140,000 

ลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 7)     

     บริษทัยอ่ย - - 54,473 62,073 

   เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำบริกำร (หมายเหตุ 7)    

    บริษทัทีเ่ก่ียวขอ้งกนั  1,605,000 2,407,500 1,605,000 2,407,500 

6.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษทักับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั  

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายระหว่างบริษทักบับคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รำยได้อ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - - 60,000 
บริษทัร่วม - 30,000 - 30,000 

       รวม - 30,000 - 90,000 

ซ้ือสินค้ำและอุปกรณ์     

   บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั - 59,500 - 59,500 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร     
    ผลประโยชน์ระยะส้ัน 4,349,734 5,851,237 4,349,734 5,851,237 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 189,867    144,146 189,867    144,146 

        รวม 4,539,601  5,995,383 4,539,601  5,995,383 
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รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายระหว่างบริษทักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
รำยได้อ่ืน     
   บริษทัยอ่ย - - - 90,000 
บริษทัร่วม - 30,000 - 30,000 

 รวม - 30,000 - 120,000 

ซ้ือสินค้ำและอุปกรณ์     

   บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 6,468 203,058 6,468 203,058 

ค่ำบริกำรจ่ำย     
   บริษทัยอ่ย - - - 120,000 

   บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 802,500 - 802,500 - 

 รวม 802,500 - 802,500 120,000 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร     
    ผลประโยชน์ระยะส้ัน 14,766,086 19,055,949 14,766,086 19,055,949 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 569,601     432,438 569,601     432,438 

        รวม 15,335,687 19,488,387 15,335,687 19,488,387 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น  
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    (หมายเหตุ 6.2) - 2,140,000 - 2,140,000 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอื่น  96,996,707 112,839,447 96,727,007 112,345,047 
     รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ  96,996,707 114,979,447 96,727,007 114,485,047 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 7,200,899 9,568,340 7,200,899 9,568,340 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ - บริษทัท่ี 
     เก่ียวขอ้งกนั  (หมายเหตุ 6.2) 1,605,000 2,407,500 1,605,000 2,407,500 
ตน้ทุนตามสัญญาจ่ายล่วงหนา้ 31,846,947 45,739,953 31,846,947 45,739,953 
เงินทดรองจ่ายโครงการ 25,670,869 20,499,679 25,646,026  20,445,455 
ลูกหน้ีอืน่ - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6.2)                             - - 54,473 62,073 
ลูกหน้ีอืน่ - บริษทัอื่น 50,466 67,500 29,976 13,122 

     รวม 163,370,888 193,262,419 163,110,328 192,721,490 
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ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้      
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 30,124,691 69,560,320 30,124,691 69,065,920 
เกินก าหนดช าระ     

นอ้ยกว่า  3 เดือน 15,996,469  25,588,703 15,996,469  25,588,703 
3 - 6 เดือน 5,049,022  19,498,824 5,049,022  19,498,824 
7 - 12 เดือน 29,898,593  331,600 29,628,893  331,600 

มากกว่า 12 เดือน 16,518,682 325,150 16,518,682  325,150 

รวม 97,587,457 115,304,597 97,317,757  114,810,197  
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (590,750) (325,150) (590,750)  (325,150) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 96,996,707 114,979,447 96,727,007 114,485,047 

บริษทัวดัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้โดยพิจารณาจากขอ้มูลในอดีตส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ช าระคืน โดยในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัรับรู้ขาดทุนจากหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ านวนเงิน 
0.3 ลา้นบาท 

ลูกหน้ีการคา้จ านวน 10.6 ลา้นบาท ไดโ้อนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่าบริการ เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
ตามหมายเหตุ 15  

8. สินค้ำคงเหลือ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  สินคา้ส าเร็จรูป 9,786,726  9,877,425  9,786,726  9,877,425  

  หกั ค่าเผื่อการปรับลดมูลคา่สินคา้ (575,688) (1,087,511)  (575,688) (1,087,511)  

  สินคา้ส าเร็จรูป - สุทธิ 9,211,038  8,789,914  9,211,038  8,789,914  

ในระหว่างงวด บริษทับนัทึกกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ านวน 0.5 ลา้นบาท 
โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 21 

9. เงินฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระหลักประกันทีถ่งึก ำหนดไถ่ถอนภำยในหนึ่งปี 

เงินฝากธนาคารจ านวน 3.5 ลา้นบาท ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัสินเช่ือกบัธนาคารในประเทศสองแห่งตามหมายเหตุ 15 
และหมายเหตุ 25 เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนัส่วนท่ีไถ่ถอนภายในหน่ึงปีพิจารณาจากก าหนดการจ่ายช าระหน้ี
คืนตามเง่ือนไขท่ีตกลง 

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 2,674,852 5,148,993 2,672,753  5,144,815  

เงินมดัจ าและเงินประกนั 1,212,064 3,949,314 809,000  3,546,250  

    รวม 3,886,916 9,098,307 3,481,753 8,691,065 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 

  ทุนช าระ  บาท 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ แลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
   30 

กนัยายน 
31 

ธนัวาคม 
30 

กนัยายน 
31 

ธนัวาคม 
30 

กนัยายน 
31 

ธนัวาคม 
   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั เอม็อาร์  
คอนเนก็ซ ์จ ากดั 

ให้บริการดา้นการจดั 
   แข่งขนักีฬาแบบ

ครบวงจร 5,000,000 40 40 1,999,995 1,999,995 1,982,110 1,988,995 
 

 

 
บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 
เงินปันผลรับ 

ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2563 

บริษทั ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 

บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จ ากดั 2,380 6,885 - - 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 และ 31 ธนัวำคม 2562 

   ทุนช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทนุ วิธีราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท)  (ร้อยละ) (บาท) 

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั 

บริการให้ค  าปรึกษาดา้น   
  ส่ือสารประชาสัมพนัธ์   
  และบริการอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง 5,000,000 52 2,599,995 

บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ากดั 
ขายและให้บริการดา้น    
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  5,000,000 51 2,549,985 

    5,149,980 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติลงทุนในบริษทั ไอดอลมาสเตอร์ 
จ ากดั และบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 52 และ 51 ของทุนจดทะเบียนตามล าดบั บริษทัยอ่ยดงักล่าว
ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนเมษายน  2562 และเรียกช าระค่าหุ้น เต็มจ านวน                          
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัยงัไม่ไดจ้่ายช าระคา่หุ้นของบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ากดั 
ดงันั้นบริษทัแสดงเงินคา้งช าระดงักล่าวเป็นเจา้หน้ีเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 2,549,985 บาท  

13. ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์  

 บาท 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563   
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด  93,506,112 93,362,112 
บวก ซ้ือสินทรัพย ์ 12,641,148 12,641,148 
หกั   จ าหน่ายสินทรัพย ์ (3) (3) 

         คา่เส่ือมราคา (10,570,276) (10,570,276) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินงวด  95,576,981 95,432,981 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 24.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562 : 
24.8 ลา้นบาท) ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงินตามหมายเหตุ 15 และ
เงินกูยื้มระยะยาวตามหมายเหตุ 18 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บาท 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563   
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด  5,543,763 5,454,194 
บวก ซ้ือทรัพยสิ์น 20,000 20,000 

หกั    ค่าตดัจ าหน่าย (1,152,561) (1,145,427) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินงวด 4,411,202 4,328,767 

15. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 

  บาท 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ต่อปี) 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ร้อยละ 4 - 5 - 20,900,000 - 20,900,000 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน ร้อยละ 3 - 5 3,051,508 - 3,051,508 - 

   รวม  3,051,508 20,900,000 3,051,508 20,900,000 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินจ านวน 59.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2562 : 39.9 ลา้นบาท) โดยมีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 เงินฝากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 9 เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและบางส่วนค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินค่างานบริการตามหมายเหตุ 7  

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจา้หน้ีการคา้ 8,769,645 45,001,813 8,769,645 45,001,813 
เจา้หน้ีการคา้ส่วนท่ีครบก าหนดช าระในปี (หมายเหตุ 17) 21,490,652 16,000,000 21,490,652 16,000,000 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - รายไดรั้บล่วงหนา้ 12,721,089 7,309,148 12,721,089 7,309,148 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 18,680,927 18,684,334 18,585,927 18,600,134 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย และเจา้หน้ีสรรพากร 196,281 701,223 196,281 701,223 

เจา้หน้ีอ่ืน 32,418 855,850 32,418 855,850 

   รวม 61,891,012 88,552,368 61,796,012 88,468,168 
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รายไดรั้บล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน (หรือยงัไม่เสร็จส้ิน
บางส่วน) ของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้จ านวน 71.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 74.5 ลา้นบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะปฏิบติัตาม
ภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของสัญญาดงักล่าวเสร็จส้ินภายในปี 2563 จ านวน 64.9 ลา้นบาท 

17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำไม่หมุนเวียน 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บาท 
 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เจา้หน้ีการคา้ 25,987,536 33,987,537 
หกั เจา้หน้ีการคา้ส่วนท่ีครบก าหนดช าระในปี (หมายเหตุ 16) (21,490,652) (16,000,000) 

       สุทธิ 4,496,884 17,987,537 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีเจ้าหน้ีการค้ารายหน่ึงคงเหลือ 26.0  ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562 : 34.0 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทั    
ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมในการจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้รายดงักล่าว และจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นบนัทึก
ขอ้ตกลงดงักล่าว โดยทยอยจ่ายช าระดงัน้ี 

ปีท่ี 1 : จ่ายช าระภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 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 าระในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนธนัวาคม 2563 โดยยงัคงระยะเวลาการช าระหน้ีตามบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมฉบบัเดิม 

18. เงินกู้ยืมระยะยำว 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัราดอกเบ้ีย  บาท 

เงินกู ้  ต่อปี การช าระคืน 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

1. เงินกูย้ืมจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ ปี 2556 ถึงปี 2563 534,732 710,167 

2. เงินกูย้ืมจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563 726,768 991,130 

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

4. เงินกูย้ืมจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566 1,817,840 2,370,223 



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 25 

 อตัราดอกเบ้ีย  บาท 

เงินกู ้  ต่อปี การช าระคืน 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

5. เงินกูย้ืมจากธนาคารในประเทศ 
 

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

6. เงินกูย้ืมจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 3 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2567 2,816,519 3,317,957 

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

8. เงินกูย้ืมจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 5 - 6 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแตปี่ 2564 ถึงปี 2570 10,000,000 - 

   รวม   41,098,435 13,106,293 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (5,428,905) (4,284,880) 

เงินกูยื้มระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 35,669,530 8,821,413 
 
 
 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เป็นไดด้งัน้ี  

 บาท 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 13,106,293 
 กูเ้พ่ิมในระหว่างงวด 30,000,000 

 จ่ายคืนเงินกูใ้นระหว่างงวด (2,007,858) 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 41,098,435 

บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญับางประการท่ีก าหนดไวต้ลอดอายุสัญญาเงินกูย้ืม เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างของบริษทัตามหมายเหตุ 13 และกรรมการบางท่านและการค ้าประกนัโดยบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดยอ่ม  

ในระหว่างเดือนเมษายน 2563 บริษัทได้รับการผ่อนปรนการช าระเงินต้นและดอกเบ้ียจากธนาคารเป็นระยะเวลา 6 เดือน       
ตามมาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19 
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19. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

 บาท 
 งบการเงินรวมและ                 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 48,620,676 41,161,236 

หกั  ดอกเบ้ียและภาษีซ้ือรอตดับญัชี (10,631,405) (6,381,970) 

       หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี (8,331,171) (11,850,323) 

           สุทธิ 29,658,100 22,928,943 

คา่ใชจ้่ายส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 เก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทนุ 

 บาท 

 งบการเงินรวมและ                                              
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,391,008 875,537 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 565,716 565,716 
         รวม 1,956,724 1,441,253 

ในระหว่างเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดรั้บการผอ่นปรนการช าระเงินตน้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 
12 เดือน ตามมาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19 

20. ภำระผูกพนัของผลประโยชน์พนกังำน 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่  30 กันยำยน 2563  
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

11,024,189 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนัและดอกเบ้ีย 981,523 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 12,005,712 
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21. ภำษีเงินได้ 

ค่าใชจ้่าย(รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล - - - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 302,219 (36,858) 302,219 (36,858) 

     รวม 302,219 (36,858) 302,219 (36,858) 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล - - - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี      

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชัว่คราว 630,826 4,238,350 630,826 4,238,350 

     รวม 630,826 4,238,350 630,826 4,238,350 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และวันท่ี  31 ธันวาคม 2562  
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
 2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี     
ลูกหน้ีการคา้ 118,150 65,030 118,150 65,030 
สินคา้คงเหลือ 115,138 217,502 115,138 217,502 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,401,142 2,204,838 2,401,142 2,204,838 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 7,122,401 7,122,401 7,122,401 7,122,401 
   รวมสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อการตดับญัชี 9,756,831 9,609,771 9,756,831 9,609,771 
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 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 กนัยายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,396,564 646,997 1,396,564 646,997 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 56,705 28,386 56,705 28,386 

   รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,453,269 675,383 1,453,269 675,383 

   สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธ ิ 8,303,562 8,934,388 8,303,562 8,934,388 
 

22. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วน
งานเดียว และบริษทัไดแ้บ่งส่วนงานด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วนงานหลกั คือ 

1. ธุรกิจการจัดงาน เช่น งานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ  ไอทีและสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ งานแข่งขนักีฬา 
งานท่องเท่ียว งานสัมมนา งานให้บริการรถคาราวานและอื่นๆ 

2. ธุรกิจงานโฆษณา เอเจนซ่ีและอื่นๆ เช่น งานผลิตและจ าหน่ายส่ือออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งงานเอเจนซ่ี ซ่ึง
ตวัแทนของลูกคา้ในการบริหารและจัดกิจกรรมส่งเสริมดา้นการตลาดธุรกิจ 

3. ธุรกิจพาณิชย ์เช่น การขายสินคา้โทรศพัทมื์อถือ สมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต อุปกรณ์เสริมต่างๆ และอปุกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า และสินคา้เทคโนโลยี เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินรวม 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  

 

       (พนับาท) 

ประเภทรำยได้ ธุรกจิกำรจัดงำน 
 ธุรกิจงำนโฆษณำ          

เอเจนซ่ี และอ่ืนๆ 
 

ธุรกิจพำณิชย์ 
 

รวม 
 2563 2562  2563 2562  2563 2562  2563 2562 

รายได ้ 27,509 23,341  33,749 21,255  732 27  61,990 44,623 
ก าไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 538 4,743  14,105 19,570  380 (287)  15,023 24,026 
รายไดอ้ืน่          17 202 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย          (2,128) (2,623) 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร          (10,947) (14,761) 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน         1,965 6,844 
ตน้ทุนทางการเงิน          (1,432) (477) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนบริษทัร่วม         (3) - 
ก าไรก่อนรายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงินได ้        530 6,367 
รายได(้คา่ใชจ้่าย)ภาษีเงินได ้          (302) 37 
ก าไรส าหรับงวด          228 6,404 

       (พนับาท) 

ประเภทรำยได้ ธุรกจิกำรจัดงำน 
 ธุรกิจงำนโฆษณำ          
เอเจนซ่ี และอ่ืนๆ 

 
ธุรกิจพำณิชย์ 

 
รวม 

 2563 2562  2563 2562  2563 2562  2563 2562 
รายได ้ 95,184 161,382  44,739 43,295  1,579 16,643  141,502 221,320 
ก าไรของส่วนงาน 13,544 56,437  18,221 21,929  282 1,390  32,047 79,756 
รายไดอ้ื่น          2,811 956 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย          (8,749) (8,864) 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร          (40,752) (42,572) 
ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน         (14,643) 29,276 
ตน้ทุนทางการเงิน          (3,001) (1,512) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนบริษทัร่วม         (7) - 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้         (17,651) 27,764 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้          (631) (4,238) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด          (18,282) 23,526 



บริษัท เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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23. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกันยายน 2561 บริษทัแห่งหน่ึงกล่าวหาว่าบริษทัไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันท่ีลงนามในเดือนสิงหาคม 2561
โดยขอเรียกค่าเสียหายจ านวน 9.2 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 ทางบริษทัไดย้ื่นค าให้การต่อสู้คดีและฟ้องแยง้
เรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญากับบริษทัดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 106.3 ล้านบาทรวมดอกเบ้ีย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาล 

ทนายความของบริษทัมีความเห็นว่าบริษทัมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดขอ้ตกลงร่วมกนัขา้งตน้และฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นว่าบริษทั  
จะชนะคดีและจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระส าคญัต่อบริษทั บริษทัจึงไม่ไดต้ั้งส ารองส าหรับความเสียหายจากคดีความ
ดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

24. ภำระผูกพนัตำมสัญญำ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ายานพาหนะ  อายุของสัญญา            
มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  บริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดงัน้ี 

ปี  ลา้นบาท 

จ่ายช าระภายใน 1 ปี  0.7 

จา่ยช าระมากกว่า 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  0.1 

25. กำรค ำ้ประกัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงินในนามบริษทัเป็นจ านวนทั้งหมด 35.4 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2562 : 7.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฎิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั เพื่อค ้าประกนั
การปฎิบติังานตามสัญญา การค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและค ้าประกนัเงินสินเช่ือ 

26. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 


