
 

 
 
 
 
 
 
 
บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบการเงินระหว่างกาล 
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ส าหรับไตรมาส 3 ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 

 



 
 

   

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการ บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของบริษทั เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
เฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แบบย่อเฉพาะกิจการของบริษทั เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวทางผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

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

ข้อสรุป 

ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองอืน่ 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของบริษทั เอม็ วิชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อยและของเฉพาะบริษทั เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอม็ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
โดยให้ขอ้สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ตามรายงานลงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

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

ทั้งน้ี การใหข้อ้สรุปอยา่งไม่มีเง่ือนไขของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอให้
สงัเกตขา้งตน้ 

(นายบรรจง พิชญประสาธน)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพฯ 15 พฤศจิกายน  2564 



บริษัท เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 พันบาท

งบการเงินรวม
30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

หมายเหตุ "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 51,992                   4,457                     51,897                   4,423                     
เงินลงทุนระยะสั้น 2 17 2 17 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 5 110,155                 90,538                   110,032                 90,445                   
สินคา้คงเหลือ 4, 6 18,562                   7,493                     18,562                   7,493                     
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 45 - 45 - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4, 7 67,160                   37,086                   66,740                   36,662                   
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 247,916                 139,591                 247,278                 139,040                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 1,500                     3,500                     1,500                     3,500                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 - - 1,846                     6,350                     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 1,977                     1,981                     1,978                     2,000                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 11 113,109                 111,308                 112,966                 111,165                 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 1,496                     - 1,496                     - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 13,349                   5,623                     13,276                   5,544                     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 3,785                     8,604                     3,785                     8,604                     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14 26,280                   23,009                   26,274                   23,005                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 161,496                 154,025                 163,121                 160,168                 
รวมสินทรัพย์ 409,412                 293,616                 410,399                 299,208                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาล 3



บริษัท เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 พันบาท

งบการเงินรวม
30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

หมายเหตุ "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15 7,453                     -                        7,453                     -                        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 16 48,705                   52,000                   49,901                   55,743                   
เงินกูย้ืมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 9,432                     7,096                     9,432                     7,096                     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนด
      ช าระภายในหน่ึงปี 12 20,043                   13,800                   20,043                   13,800                   
ประมาณการหน้ีสิน 17 7,223                     -                        7,223                     -                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18 14,103                   13,102                   14,097                   13,092                   
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 106,959                 85,998                   108,149                 89,731                   

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 36,198                   33,662                   36,198                   33,662                   
หน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่า 12 40,058                   40,403                   40,058                   40,403                   
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 20 8,186                     7,590                     8,186                     7,590                     
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 84,442                   81,655                   84,442                   81,655                   

รวมหนีสิ้น 191,401                 167,653                 192,591                 171,386                 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามญั 23, 24 121,525                 100,000                 121,525                 100,000                 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 118,237                 88,102                   118,237                 88,102                   
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
    ส ารองตามกฎหมาย 1,000                     1,000                     1,000                     1,000                     
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (22,331)                  (62,689)                  (22,954)                  (61,280)                  
ส่วนของบริษทัใหญ่ 218,431                 126,413                 217,808                 127,822                 

ส่วนไดเ้สียไม่มีอ  านาจควบคุม (420)                      (450)                      -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 218,011                 125,963                 217,808                 127,822                 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 409,412                 293,616                 410,399                 299,208                 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาล 4



บริษทั เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
ส ำหรับงวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 พนับาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 4, 21 44,676             61,990             120,589             141,502             120,547           61,990             195,175             141,502             
ตน้ทุนขายและบริการ 4 (59,391)            (46,967)            (99,653)              (109,455)            (58,942)            (46,967)            (99,204)              (109,455)            
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้น (14,715)            15,023             20,936               32,047               61,605             15,023             95,971               32,047               
รายไดอ่ื้น 4 481                  17                    675                    2,795                 320                  17                    2,313                 2,779                 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,498)              (2,128)              (7,427)                (8,749)                (1,364)              (2,128)              (4,626)                (7,936)                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (12,194)            (10,895)            (32,570)              (40,486)              (14,000)            (10,876)            (33,763)              (40,378)              
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (27,926)            2,017               (18,386)              (14,393)              46,561             2,036               59,895               (13,488)              
รายไดท้างการเงิน -                   -                   4                        16                      -                   -                   4                        16                      
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 5 (12,177)            (52)                   (12,102)              (266)                   (12,102)            -                   (12,102)              (266)                   
ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9 (1)                     (2)                     (4)                       (7)                       -                   -                   -                     -                     
ขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง 17 (1,359)              -                   (7,223)                -                     (1,359)              -                   (7,223)                -                     
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 8 35,871             -                   35,871               -                     8,358               -                   8,358                 -                     
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 8 13,757             -                   13,757               -                     -                   -                   -                     -                     
ตน้ทุนทางการเงิน (2,116)              (1,432)              (6,302)                (3,001)                (1,543)              (1,432)              (5,728)                (3,001)                
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงินได้ 6,049               531                  5,615                 (17,651)              39,915             604                  43,204               (16,739)              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (4,206)              (302)                 (4,878)                (631)                   (4,229)              (302)                 (4,878)                (631)                   

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 1,843               229                  737                    (18,282)              35,686             302                  38,326               (17,370)              

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)
ส่วนของบริษทัใหญ่ 39,643             263                  40,358               (17,848)              35,686             302                  38,326               (17,370)              
ส่วนไดเ้สียไม่มีอ  านาจควบคุม (37,800)            (34)                   (39,621)              (434)                   -     -     -     -     

1,843               229                  737                    (18,282)              35,686             302                  38,326               (17,370)              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สามเดือน เกา้เดือน สามเดือน เกา้เดือน

      หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาล 5



บริษทั เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
ส ำหรับงวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 พนับาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สามเดือน เกา้เดือน สามเดือน เกา้เดือน

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 25
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.198               0.001               0.202                 (0.089)                0.178               0.002               0.191                 (0.087)                

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 200,467,928    200,000,000    200,157,690      200,000,000      200,467,928    200,000,000    200,157,690      200,000,000      

ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) 0.147               -                   0.181                 -                     0.133               -                   0.172                 -                     

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 268,904,400    -                   222,969,847      -                     268,904,400    -                   222,969,847      -                     

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่ 39,643             263                  40,358               (17,848)              35,686             302                  38,326               (17,370)              
ส่วนไดเ้สียไม่มีอ  านาจควบคุม (37,800)            (34)                   (39,621)              (434)                   -     -     -     -     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม 1,843               229                  737                    (18,282)              35,686             302                  38,326               (17,370)              

      หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาล 6



บริษทั เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 พนับาท

งบการเงินรวม
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

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

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 100,000                  88,102                    1,000                   (62,689)             126,413                  (450)                        125,963                  
เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 23, 24 21,525                    30,135                    -                       -                    51,660                    -                          51,660                    
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม -                          -                          -                       40,358              40,358                    (39,621)                   737                         
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                       -                    -                          39,651                    39,651                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 121,525                  118,237                  1,000                   (22,331)             218,431                  (420)                        218,011                  

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 100,000                  88,102                    1,000                   (23,022)             166,080                  (407)                        165,673                  
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม -                          -                          -                       (17,848)             (17,848)                   (435)                        (18,283)                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 100,000                  88,102                    1,000                   (40,870)             148,232                  (842)                        147,390                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาล 7



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 100,000                      88,102                        1,000                          (61,280)                       127,822                      
เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 23, 24 21,525                        30,135                        -                              -                              51,660                        
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม -                              -                              -                              38,326                        38,326                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 121,525                      118,237                      1,000                          (22,954)                       217,808                      

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 100,000                      88,102                        1,000                          (22,571)                       166,531                      
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                              -                              -                              (17,370)                       (17,370)                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 100,000                      88,102                        1,000                          (39,941)                       149,161                      

     หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาล 8



บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564  พนับาท

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ 5,615                (17,651) 43,204              (16,739)

ปรับกระทบก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 17,647              11,723              17,639              11,716              

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 12,002              266                   12,102              266                   

ก าไรจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ -                   (1) -                   (1)

ส่วนแบง่ขาดทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 4                       7                       -                   -                   

ก าไรจากการขายสินทรัพย์ (44)                   (159) (44)                   (159)

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (35,871)            -                   (8,358)              -                   

ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ (13,757)            -                   -                   -                   

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น 3,929                -                   5,905                -                   

ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินคา้(กลบัรายการ) 4,083                (512) 4,083                (512)

ดอกเบ้ียรับ (4)                     -                   (4)                     -                   

ตน้ทนุทางการเงิน 6,302                3,001                5,728                3,001                

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนนิงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงสินทรัพย์

และหนีสิ้นด ำเนนิงำน (94)                   (3,326)              80,255              (2,428)              

กำรเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนนิงำน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (30,004)            21,373              (31,689)            21,093              

สินคา้คงเหลือ (16,782)            91                     (16,782)            91                     

เงินลงทนุระยะสั้น 15                     (12) 15                     (12)

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (41,552)            (6,130) (30,081)            (6,132)

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 1,291                16,925              1,289                16,916              

เงินฝากสถาบนัการเงินติดภาระหลกัประกนั 2,000                1,290                2,000                1,290                

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,569                (26,196) (5,725)              (26,207)

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,735                2,935                (508)                 2,967                

ประมาณการหน้ีสิน 7,223                -                   7,223                -                   

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 595                   982                   595                   982                   

ขายเหรียญดิจิทลั 79,450              -                   192                   -                   

เงนิสดรับจำกกำรด ำเนนิงำน 8,446                7,932                6,784                8,560                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาล 9



บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564  พนับาท

2564 2563 2564 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รับดอกเบ้ีย 4 -                   4 -                   

จ่ายภาษีเงินได้ (4,617)              (3,193) (4,615)              (3,191)

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 3,833                4,739                2,173                5,369                

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (5,508)              (3,025) (5,508)              (3,025)

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (8,731)              (20) (8,700)              (20)

ขายอุปกรณ์ 359                   159                   359                   159                   

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บคุคลอ่ืน (45)                   -                   (45)                   -                   

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุ 9,065                -                   10,058              -                   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (4,860)              (2,886)              (3,836)              (2,886)              

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 7,453                (17,848) 7,453                (17,848)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากจากสถาบนัการเงิน 8,000                30,000              8,000                30,000              

จ่ายช าระหน้ีคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (3,128)              (19,995) (3,128)              (19,995)

จ่ายช าระหน้ีคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (9,002)              (3,737) (9,002)              (3,737)

จ่ายตน้ทนุทางการเงิน (6,420)              (3,001) (5,845)              (3,001)

รับช าระคา่หุน้สามญั 51,659              -                   51,659              -                   

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหำเงนิ 48,562              (14,581)            49,137              (14,581)            

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 47,535              (12,728)            47,474              (12,098)            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 4,457                14,745              4,423                14,067              

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัปลำยงวด 51,992              2,017                51,897              1,969                

รายการไม่เป็นตวัเงิน
ส าหรับงวด 2564
- บริษทัท าสญัญาเช่าทางการเงิน ยานพาหนะ มูลค่าตามบญัชี จ  านวนเงิน 14.90 ลา้นบาท
- บริษทัโอนสินคา้ไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตามบญัชี จ  านวนเงิน 2.95 ลา้นบาท
- บริษทัยอ่ยขายเหรียญดิจิทลัแต่ยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน จ านวนเงิน 2.13 ลา้นบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาล 10
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บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2564   “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทั่วไป

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

บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 9 มีนำคม 2561

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกัให้บริกำรจดังำนแสดงสินคำ้โทรศพัท์มือถือ ไอที และสินคำ้
เทคโนโลยีต่ำงๆ งำนแข่งขนักีฬำ งำนท่องเท่ียว งำนสัมมนำ ตลอดจนผลิตและจ ำหน่ำยส่ือในรูปแบบส่ือออนไลน์และ
ออฟไลน์

งบกำรเงินระหวำ่งกำลไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2564

กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019

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

2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” รวมถึง
กำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีซ่ึงประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชี และขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์

งบกำรเงินระหวำ่งกำลไม่ไดร้วมขอ้มลูทำงกำรเงินทั้งหมดตำมขอ้ก ำหนดส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีแต่เนน้กำรใหข้อ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน ำเสนอรำยงำนไปแลว้ ดงันั้น กำร
อ่ำนงบกำรเงินระหวำ่งกำลจึงควรอ่ำนควบคู่กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นสกุลเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม
บริษทัและน ำเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องกำรรำยงำนเพ่ือใชใ้นประเทศไทยโดยจดัท ำเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ

กำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำร
ก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกับสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณและข้อ
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สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์
แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
นั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ี
ประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลจะไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรปรับ
ประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำร
กระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนั
และอนำคต 

เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 

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

งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือ
คลำ้ยคลึงกนั 

จดัตั้งข้ึน 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
บริษทั ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2564 2563

บริษทัย่อย

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั ไทย ให้ค  าปรึกษาดา้นส่ือสารประชาสมัพนัธ์ 76 76
บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ  ากดั (ก) ไทย พฒันาและจ าหน่ายโทเคนดิจิทลัเพ่ือการใชป้ระโยชน์ 17 51

ซ้ือสินคา้และบริการท่ีพกัรถคาราวาน 
อาหารและเคร่ืองด่ืม และกิจกรรมนันทนาการ

บริษทัร่วม

บริษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จ  ากดั ไทย จดัแข่งขนักีฬาแบบครบวงจร 40 40

(ก) ระหว่างงวด 2564 บริษทัจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัย่อยบางส่วนและส้ินสุดการควบคุมบริษทัย่อย (ดูหมายเหตุ 8 และ 10)

ร้อยละ

สดัส่วนการถือหุ้น

กำรตดัรำยกำรในงบกำรเงินรวม 

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

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเร่ิมมผีลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

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

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิจะมผีลบังคับใช้ในอนำคต 

สภำวิชำชีพบญัชีประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีกำรปฏิบติัทำงกำรบญัชีและมำตรฐำน
รำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัหรือข้อยกเวน้ชั่วครำวกบัผูใ้ช้มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินแนวทำงกำรด ำเนินกำรและพิจำรณำผลกระทบต่องบกำรเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบัญชีส ำคัญ 

เกณฑ์กำรวดัค่ำกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลจดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงิน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

สินค้ำคงเหลอื 

สินคำ้คงเหลือประเภทสินทรัพยดิ์จิทลั แสดงรำคำทุนหรือมลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

รำคำทุนของสินทรัพยค์งเหลือประเภทสินทรัพยดิ์จิทลัค ำนวณดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับของสินค้ำคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นกำรประมำณกำรรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยได้และต้นทุน
จ ำเป็นตอ้งจ่ำยเพ่ือขำยสินคำ้ โดยรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดเ้กิดจำกรำคำเสนอเพ่ือกำรแลกเปล่ียนในตลำดท่ีกลุ่มบริษทั
ก ำหนดไวเ้ป็นตลำดรองส ำหรับกำรซ้ือขำยสินทรัพยดิ์จิทลั 
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4. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัและบริษทัย่อยหรือถูก
บริษทัและบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงมี
อิทธิพลต่อบริษทัและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีอ  ำนำจกำรวำงแผน
และควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวใกลชิ้ดกบับุคคลและกิจกำรซ่ึงบุคคล
ดงักล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 
2563 มีดงัน้ี 

พนับาท

2564 2563 2564 2563
ซ้ือสินทรัพย์

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17                -               17                -               
ซ้ือเหรียญดิจิทลั

บริษทัย่อย -               -               3,600           -               
รายไดจ้ากการบริการ

บริษทัย่อย -               -               82,678         -               
รายไดอ่ื้น

บริษทัย่อย -               -               1,810           -               
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11                -               11                -               

ตน้ทนุบริการ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,344           809              1,344           809              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

2564 2563 2564 2563

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,699           14,141         7,699           14,141         

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 331              570              331              570              

รวม 8,030           14,711         8,030           14,711         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประโยชน์จ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรบริษทั ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจ่ำยให้กบักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของ
กลุ่มบริษทั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 จ ำนวนเงิน 0.82 ลำ้นบำท และ 0.63 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ  
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

พนับาท

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ลูกหน้ีการคา้
บริษทัย่อย -                 -                 -                 32                   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 160                 118                 160                 118                 

ลูกหน้ีอ่ืน

บริษทัย่อย -                 -                 -                 23                   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,368              -                 6,368              -                 

เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินทดรองจ่าย
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,605              1,605              1,605              1,605              
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,902              13,105            2,902              13,105            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 
16 

   

พนับาท

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
บริษทัย่อย -                 -                 -                 54                   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,258              -                 1,258              -                 
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16 2,024              618                 2,024              618                 

เจา้หน้ีเงินลงทนุ
บริษทัย่อย 8, 16 -                 -                 1,200              3,750              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กำรค ำ้ประกนัหนีสิ้นระหว่ำงกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหวำ่งกนั ดงัน้ี 

กรรมกำรบริษทัค ้ำประกนัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (หมำยเหตุ 12) และค ้ำประกนัวงเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำย
เหตุ 19) โดยไม่คิดผลตอบแทน 

 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ/สญัชาติ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์
บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง
บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ทางตรง (อดีตบริษทัยอ่ยจนส้ินสุด

การควบคุมเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2564)
บริษทั เอม็วี ฟดูส์ จ  ากดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สมาชิกในครอบครัวใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร

และกรรมการบริษทั
บริษทั คอมเซเว่น จ  ากดั (มหาชน) ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการกลุ่มบริษทัและผูถื้อหุน้

 
หลกัเกณฑ์กำรคิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

นโยบายการก าหนดราคา
มูลค่าการซ้ือสินทรัพย์ อา้งอิงราคาตลาด
มูลค่าการใหบ้ริการ ราคาตกลงกนัตามสญัญา
มูลค่าการรับบริการ อา้งอิงราคาตลาดและราคาตกลงกนัตามสญัญา
รายไดอ่ื้น ราคาตกลงกนัตามสญัญา  
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

 ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
2564 2563 2564 2563

ลูกหน้ีการคา้ 101,041        90,764          100,796        90,394          
รายไดค้า้งรับ 22,252          6,947            22,252          6,947            
รวม 123,293        97,711          123,048        97,341          
หัก  ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (19,666)        (7,664)          (19,521)        (7,419)          

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 103,627        90,047          103,527        89,922          

ลูกหน้ีอ่ืน
   เงินทดรองจ่าย 6,368            -               6,368            -               
   อ่ืน ๆ 160               491               137               523               
   รวม 6,528            491               6,505            523               

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 110,155        90,538          110,032        90,445          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

พนับาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 7,664          7,419          
บวก    ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 12,102        12,102        
หัก      กลบัรายการผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (100)           -             
ยอดคงเหลือ 19,666        19,521        

งบการเงินรวม
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ โดยแยกตำม
จ ำนวนเดือนคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

พนับาท

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
2564 2563 2564 2563

ลูกหนี้การค้า

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 24,628          36,565          24,628          36,565          
เกินก าหนดช าระ
น้อยกว่า 3 เดือน 15,831          4,199            15,831          4,099            
มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 30,134          10,219          30,134          10,219          
มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน 2,544            28,326          2,444            28,056          
มากกว่า 12 เดือน 27,904          11,455          27,759          11,455          

รวม 101,041        90,764          100,796        90,394          

รายได้ค้างรับ

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 9,695            -               9,695            -               
เกินก าหนดช าระ
น้อยกว่า 3 เดือน 12,557          6,233            12,557          6,233            
มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน -               714               -               714               

รวม 22,252          6,947            22,252          6,947            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. สินค้ำคงเหลอื 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

30 กนัยายน 31 ธันวาคม
2564 2563

เหรียญดิจิทลั 4,924 -     
วสัดุส้ินเปลือง 1,673 1,356 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 6,160 7,625 
งานระหว่างท า 11,376 -     
รวม 24,133 8,981 
หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (5,571) (1,488)
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 18,562 7,493 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564  เหรียญดิจิตอล มีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 
 

ล้านเหรียญเอ็มวีพี ล้านบาท

จ านวน จ านวนเงิน
ซ้ือเหรียญดิจิทลั 12.00                 3.60                   
ไดรั้บช าระหน้ี 7.20                   1.51                   
จ าหน่ายเหรียญดิจิทลั (0.64)                  (0.19)                  
ยอดคงเหลือ 18.56                 4.92                   
หัก ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง -                         (0.87)                  
สุทธิ 18.56                 4.05                   

บริษทัซ้ือเหรียญเอม็วีพี (Utility token) ซ่ึงออกจ ำหน่ำยโดยบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั และรับช ำระหน้ีดว้ย
เหรียญเอม็วีพีเพ่ือใชส้ ำหรับแลกซ้ือสินคำ้และบริกำรตำมท่ีก ำหนดของบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั หรือเป็น
ส่ิงตอบแทนใหก้บับุคคลภำยนอก 
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ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขำย 

พนับาท

2564 2563

ตน้ทนุขาย 8,450 1,809 

การปรับปรุงค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 4,083 (512)
สุทธิ 12,533 1,297 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564  ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำสินคำ้มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 1,488                             
บวก ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ 5,071                             
หัก โอนกลบัจากการปรับราคา (988)                              
ยอดคงเหลือ 5,571                             

    
7. สินทรัพย์หมุนเวยีน 

สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
2564 2563 2564 2563

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอใบก ากบัภาษีและรอเครดิต 6,431                7,129                6,415                7,109                
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 9,097                1,874                9,097                1,874                
เงินจ่ายล่วงหนา้ 36,370              10,326              36,370              10,326              
เงินทดรองจ่าย 3,295                13,818              3,294                13,415              
เงินมดัจ า 11,967              3,939                11,564              3,938                
รวม 67,160              37,086              66,740              36,662              
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8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ร้อยละ พนับาท

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
บริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั 5,000             5,000         76 76 3,800        3,800       1954 -           1,846          3,800           
บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ  ากดั -                 5,000         -           51 -           2,550       -           -           -             2,550           
รวม 3,800        6,350       1,954        -           1,846          6,350           

มูลค่าสุทธิทางบญัชีค่าเผ่ือการดอ้ยค่าทนุช าระแลว้ สดัส่วนการถือหุ้น ราคาทนุ

บริษทัยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้สำมญัของบริษทั ไอดอลมำสเตอร์ จ ำกดั จ ำนวนเงิน 1.2 ลำ้นบำท 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2564 บริษทัจ่ำยช ำระค่ำหุน้สำมญัใหแ้ก่บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั จ ำนวนเงิน 2.55 ลำ้นบำท 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 สิงหำคม 2564 มีมติอนุมติัใหจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั (บริษทัยอ่ย) ใหแ้ก่บริษทัอ่ืน จ ำนวน 340,000 
หุน้ มลูค่ำขำยหุน้ละ 30 บำท จ ำนวนเงิน 10.20 ลำ้นบำท เป็นผลใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ลดลงคงเหลือ ร้อยละ 17 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ (ดูหมำยเหตุ10) 

บริษทัโอนเงินลงทุนใหบ้ริษทัอ่ืนตำมสญัญำ เม่ือวนัท่ี 16 กนัยำยน 2564 ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บช ำระเงินค่ำหุน้งวดแรก จ ำนวนเงิน 2.04 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2564 และไดรั้บ
ช ำระเงินค่ำหุน้ส่วนท่ีเหลือ เม่ือวนัท่ี 29 กนัยำยน 2564 
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ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา -                              
บวก  ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 1,954                           
ยอดคงเหลือ 1,954                           

 
ขอ้มลูทำงกำรเงิน ณ วนัท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุน (วนัท่ี 15 กนัยำยน 2564) 

พนับาท

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าขายเงินลงทนุ 10,058                      10,058                      
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (25,813) 1,700 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 35,871 8,358 
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9. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ดงัน้ี 

พนับาท
ร้อยละ

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
บริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

บริษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จ  ากดั 40 40 2,000          2,000          22               -              1,978          2,000          1,977           1,981           

มูลค่าตามบญัชี
ตามวิธีส่วนไดเ้สียสดัส่วนการถือหุ้น ราคาทนุ ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า มูลค่าตามบญัชีสุทธิ

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา -                                  
บวก  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 22                                   
ยอดคงเหลือ 22                                   
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10. เงนิลงทุนระยะยำว 

เงินลงทุนระยะยำวแสดงในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ดงัน้ี 
 

ร้อยละ พนับาท

บริษทั หมายเหตุ สดัส่วนการถือหุ้น ราคาทนุ ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า มูลค่าสุทธิทางบญัชี

บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ  ากดั 8 17 850                (850)                  -                     
 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำมีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

พันบาท
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา -                                  
บวก  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 850                                 
ยอดคงเหลือ 850                                 

 

11. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 111,308 111,165 
ซ้ือ 19,530 19,530 
จ าหน่าย (314) (314)
ค่าเส่ือมราคา (15,939) (15,939)
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ (1,476) (1,476)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2564 113,109 112,966 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 39,358 39,215 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 39,628 39,485 
ภายใตส้ญัญาเช่า
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 71,950 71,950 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 73,481 73,481 
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ซ่ึงรับรู้เป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 71,950                            
เพ่ิมข้ึน 11,070                            
หัก ค่าตดัจ าหน่าย (9,539)

ณ วนัที ่30 กันยำยน 2564 73,481                            
 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัจดจ ำนองท่ีดินและอำคำรเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมจำก
สถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 15 และ 19) ซ่ึงท่ีดินและอำคำรติดภำระหลกัประกนัแสดงมลูค่ำสุทธิทำงบญัชี สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

30 กนัยายน 31 ธันวาคม
2564 2563

ท่ีดินและอาคาร 23,439                    24,175                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยมี์รำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา -                                     
บวก  1,476                                  
ยอดคงเหลือ 1,476                                  
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12. สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -     
เพ่ิมข้ึน 3,830 
หัก ค่าตดัจ าหน่าย (731)
หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (1,603)
ณ วนัที ่30 กันยำยน 2564 1,496 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

30 กนัยายน 31 ธันวาคม

2564 2563

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 67,540 58,848 

หัก ดอกเบ้ียรอตดัจ าหน่าย (7,439) (4,645)

สุทธิ 60,101 54,203 

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (20,043) (13,800)

หนี้สินระยะยำวตำมสัญญำเช่ำ 40,058 40,403 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา 54,203                           
เพ่ิมข้ึน 14,900                           
ดอกเบ้ียตดัจ าหน่าย 3,499                             
จ่ายช าระหน้ี (12,501)
ยอดคงเหลือ 60,101                           

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำแสดงตำมระยะเวลำครบก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหน้ี มีดงัน้ี 
 

พนับาท

ดอกเบ้ียรอ
ก าหนดการจ่ายช าระหน้ี มูลค่าปัจจุบนั ตดัจ าหน่าย ค่าเช่าขั้นต ่า

ภายใน 1 ปี 20,043                             3,933                               23,976                             
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 40,058                             3,506                               43,564                             
รวม 60,101                             7,439                               67,540                             

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 

กรรมกำรบริษทัค ้ำประกนัหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (ดูหมำยเหตุ 4) 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำต้องจ่ำยในอนำคตภำยใต้สัญญำเช่ำระยะสั้ น และส ำหรับ
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมลูค่ำต ่ำ ดงัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวมและ
ก าหนดจ่ายช าระ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน 1 ปี 99 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 27 
รวม 126 
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13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2564 สรุปได้ดังน้ี

พนับาท

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 5,623 5,544 
ซ้ือ 8,700 8,700 
ค่าตดัจ าหน่าย (974) (968)
ณ วนัที ่30 กันยำยน 2564 13,349 13,276 

 

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
2564 2563 2564 2563

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 26,264              21,704              26,258              21,700              
เงินมดัจ าและเงินประกนั 16                     1,186                16                     1,186                
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -                       119                   -                       119                   
รวม 26,280              23,009              26,274              23,005              

 

15. เงนิเบิกเกนิบัญชีธนำคำร 

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ประกอบดว้ย  

พนับาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้ีสินส่วนท่ีจ่ายเงินคืนเม่ือทวงถาม
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7,453                             
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หลกัประกนั 

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้ำง (ดูหมำยเหตุ 11)  

เงินฝำกธนำคำรประเภทประจ ำ จ ำนวนเงิน 2 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัวงเงินตัว๋สญัญำใชเ้งิน  

กำรด ำรงอตัรำส่วน 

บริษทัไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR) 

บริษทัด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงิน บริษทัไดรั้บกำรอนุโลมกำร
ปฏิบติัไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำเงินยืมจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 โดยบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำขอปรับปรุง
และ/หรือขอผอ่นผนักำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขในสญัญำเงินกูย้ืม  
 

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย  

พนับาท

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

เจา้หน้ีการคา้ 4 37,003 48,926 37,003 48,979 

เจา้หน้ีอ่ืน
เงินรับแทน 4 1,258 -     1,258 -     
ซ้ือสินทรัพย์ 4,280 -     4,280 -     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  6,164 3,074 6,160 3,014 
เจา้หน้ีเงินลงทนุ 4 -     -     1,200 3,750 

รวม 48,705 52,000 49,901 55,743 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
17. ประมำณกำรหนีสิ้น 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

พนับาท

คดีความฟ้องร้อง
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -     
เพ่ิมข้ึน 7,223 
ณ วนัที ่30 กันยายน 2564 7,223 
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คดฟ้ีองร้อง 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2561 บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกทรัพยคื์นและเรียกค่ำเสียหำยฐำนไม่ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงร่วมกนั ทุน
ทรัพย ์จ ำนวนเงิน 9.25 ลำ้นบำท  

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2561 บริษทัยื่นค ำให้กำรและฟ้องแยง้เรียกเงินค่ำซ้ือสินคำ้และค่ำเสียหำย ทุนทรัพย ์จ ำนวนเงิน 
106.25 ลำ้นบำท  

เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2564 ศำลชั้นตน้พิพำกษำให ้1) บริษทัรับมอบสินคำ้กลบัคืน และบริษทัจ่ำยช ำระค่ำสินคำ้ใหแ้ก่โจทก ์
จ ำนวนเงิน 6.17 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจำกวนัฟ้อง และ 2) โจทกจ่์ำยช ำระเงินค่ำขำยสินคำ้แก่
บริษทัจ ำนวนเงิน 0.30 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจำกวนัท่ีฟ้องแยง้  

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2564 โจทกย์ื่นอุทธรณ์คดัคำ้นค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้และขอใหศ้ำลอุทธรณ์พิพำกษำแกค้ ำพิพำกษำ
ศำลชั้นตน้ใหบ้ริษทัคืนเงินแก่โจทกเ์พ่ิมเป็นจ ำนวนเงิน 9.25 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2564 บริษทัยื่นอุทธรณ์คดัคำ้นค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้และขอใหศ้ำลอุทธรณ์พิพำกษำกลบัและแกค้ ำ
พิพำกษำของศำลชั้นตน้ให้โจทก์รับผิดชดใชค่้ำเสียหำยให้แก่บริษทัตำมฟ้องแยง้ของบริษทั และพิพำกษำยกฟ้องของ
โจทก ์

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 บริษทัตั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกผลเสียหำยของคดีควำมฟ้องร้อง จ ำนวนเงิน 7.22 ลำ้นบำท 
(แสดงภำยใตห้น้ีสินหมุนเวียน) ซ่ึงผูบ้ริหำรเช่ือวำ่เพียงพอส ำหรับผลเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

ฝ่ำยบริหำรและทีมกฎหมำยมีควำมเห็นว่ำกำรวินิจฉยัขอ้เท็จจริงยงัมีควำมคลำดเคล่ือนในประเด็นระหว่ำงสัญญำซ้ือขำย
สินคำ้กบัสัญญำฝำกขำยสินคำ้ ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรและทีมกฎหมำยประเมินว่ำบริษทัมิไดเ้ป็นฝ่ำยผิดขอ้ตกลงร่วมกนัและ
บริษทัจะเป็นฝ่ำยชนะคดีควำมฟ้องร้องและบริษทัจะไดรั้บเงินค่ำสินคำ้และค่ำเสียหำยตำมฟ้องแยง้ 

 

18. หนีสิ้นหมุนเวยีนอื่น 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม
2564 2563 2564 2563

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 177 852 177 852 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอน าส่ง 5,844 5,270 5,838 5,260 
เงินรับล่วงหน้า 8,051 6,913 8,051 6,913 
อ่ืน ๆ 31 67 31 67 
รวม 14,103 13,102 14,097 13,092 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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19. เงนิกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

ร้อยละ

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

บริษทั

ธนาคารพาณิชย์ 1 184                 727                 MLR ทกุส้ินเดือน มิ.ย. 56 - พ.ย. 64 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รายเดือน จ านวนเงิน
0.09 ลา้นบาท

2 174                 535                 MLR ทกุส้ินเดือน มิ.ย. 56 - พ.ย. 64 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รายเดือน จ านวนเงิน
0.06 ลา้นบาท

3 2,336              2,885              MLR ทกุส้ินเดือน ธ.ค. 58 - ต.ค. 66 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รายเดือน จ านวนเงิน
0.10 ลา้นบาท 

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

5 1,056              1,630              4% ทกุส้ินเดือน ม.ค. 59 - ม.ค. 66 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รายเดือน จ านวนเงิน
0.07 ลา้นบาท 

มูลหน้ี

งบการเงินรวมและ
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พนับาท

ร้อยละ

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

บริษทั

  ธนาคารพาณิชย์ 6 2,189              2,663              ปีท่ี 1- 3 : 3% ทกุส้ินเดือน มิ.ย. 60 - มิ.ย. 67 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รายเดือน จ านวนเงิน
ปีท่ี 4 -7 : MLR 0.07 ลา้นบาท 

งวดสุดทา้ย ช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียส่วนท่ีเหลือ

7 20,000            20,000            MLR ทกุส้ินเดือน พ.ค. 63 - เม.ย. 68 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รายเดือน จ านวนเงิน
0.61 ลา้นบาท
งวดสุดทา้ย ช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียส่วนท่ีเหลือ

8 9,373              10,000            MLR ทกุส้ินเดือน พ.ค. 63 - ก.พ. 70 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รายเดือน จ านวนเงิน
0.17 ลา้นบาท 
งวดสุดทา้ย ช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียส่วนท่ีเหลือ

9 8,000              -                  ปีท่ี 1- 2 : 2% ทกุส้ินเดือน ส.ค. 64 - ก.ค. 71 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รายเดือน จ านวนเงิน
ปีท่ี 3 -5 : 6% 0.16 ลา้นบาท 
ปีท่ี 6 -7 : MRR งวดสุดทา้ย ช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียส่วนท่ีเหลือ

รวม 45,630            40,758            
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (8,172)             (5,567)             

หัก ส่วนท่ีจ่ายเงินคืนเม่ือทวงถาม (1,260)             (1,529)             

เงนิกู้ระยะยาว 36,198            33,662            

มูลหน้ี

งบการเงินรวมและ
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กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

พนับาท

2564 2563
ยอดยกมา 40,758 31,094 
เพ่ิมข้ึน 8,000 30,000 
หัก จ่ายช าระหน้ีคืน (3,128) (19,995)
ยอดคงเหลือ 45,630 41,099 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

 
หลกัประกนั 

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้ำง (ดูหมำยเหตุ 11)  

หนงัสือค ้ำประกนัของบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่มและกรรมกำรบริษทั (ดูหมำยเหตุ 4) ค ้ำประกนัวงเงิน
กูย้ืมดงักล่ำว 

กำรด ำรงอตัรำส่วนตำมสญัญำ 

บริษทัไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR) 

บริษทัด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงิน โดยบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำร
เจรจำขอปรับปรุงและ/หรือขอผ่อนผนักำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขในสัญญำเงินกูย้ืม อย่ำงไรก็ตำม บริษทัจดัประเภทเงินกูย้ืม
ส่วนท่ีจ่ำยเงินคืนเม่ือทวงถำม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 จ ำนวนเงิน 1.26 ลำ้นบำท (ปี 2563 : จ ำนวนเงิน 1.53 ลำ้นบำท) 
เป็นหน้ีสินหมุนเวียนภำยใตบ้ญัชี “เงินกูย้ืมส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี” ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

บริษทัสำมำรถจ่ำยช ำระหน้ีคืนเงินกูย้ืมตรงตำมก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหน้ี 
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20. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

30 กนัยายน 31 ธันวาคม
2564 2563

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 8,186 7,590 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 8,186 7,590 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -     -     
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 8,186 7,590 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

 

กำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2564 มีดงัน้ี 

พนับาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสิน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 7,590                             
ส่วนรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:
     ตน้ทนุบริการ 487                                
     ตน้ทนุดอกเบ้ีย 109                                
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 8,186                             

งบการเงินรวมและ
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21. สัญญำส ำคัญ 

สัญญำโอนสิทธิกำรให้บริกำร 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2564 บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกัด  เป็นผูอ้อกจ ำหน่ำยเหรียญสินทรัพย์ดิจิทลั 
(เหรียญเอม็วีพี) จ ำนวน 1,000,000,000 เหรียญเอม็วีพี ซ่ึงเป็นโทเคนดิจิทลัเพ่ือกำรใชป้ระโยชน์ (Utility Token) เพ่ือให้
สิทธิแก่ผูถื้อเหรียญส ำหรับใชป้ระโยชน์ซ้ือสินคำ้และบริกำรของบริษทัผูอ้อก เปรียบเสมือนเป็นคูปองอิเล็กทรอนิกส์ 
ล่วงหนำ้บนระบบบลอ็กเชน โดยอำศยัเทคโนโลยีบลอ็กเชนและควำมสำมำรถของสัญญำอจัฉริยะ (Smart Contract) เพ่ือ
ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและเดินทำงในประเทศผำ่นกำรใชบ้ริกำรของบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั  

สิทธิประโยชน์ในสินทรัพยดิ์จิทลั (เหรียญเอม็วีพี) ส ำหรับมิถุนำยน 2564 และตั้งแต่พฤศจิกำยน 2564 ถึงธนัวำคม 2564
ประกอบดว้ย 8 กิจกรรม ไดแ้ก่ 

1)  ท่ีพกัรถคำรำวำน 2) ซับบอร์ด 3) จกัรยำน 4) จกัรยำนยนต์ไฟฟ้ำ 5) ชมภำพยนตร์ 6) คอนเสิร์ตและดนตรี 7) กำร
จดัเตรียมงำนแต่งงำน 8) อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

สิทธิประโยชนใ์นสินทรัพยดิ์จิทลั (เหรียญเอม็วีพี) ส ำหรับตั้งแต่ กรกฎำคม ถึงตุลำคม 2564 ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม 
ไดแ้ก่ 

1)  ท่ีพกัรถคำรำวำน 2) จกัรยำนยนตไ์ฟฟ้ำ 3) อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

สิทธิประโยชน์ในเหรียญเอ็มวีพีจะหมดทุก 6 เดือน ซ่ึงจะแจง้ล่วงหนำ้ 2 สัปดำห์ เก่ียวกบักำรใชง้ำนเหรียญ และหำก
บริษทัผูอ้อกเหรียญจะยกเลิกเหรียญตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ 6 เดือน 

เหรียญเอม็วีพี มีรำยละเอียดกำรจดัสรร ดงัน้ี 
 

เหรียญเอ็มวีพี

ผูรั้บการจดัสรร จ านวน ระยะเวลา
ผูมี้อุปการะคุณ (Loyalty Customer) 10,000,000           ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564
ผูบ้ริหาร พนักงาน ท่ีปรึกษา และพนัธมิตร (Management Team) 100,000,000         ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมทางการตลาด (Marketing) 100,000,000         ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564
ส ารองไวใ้ชใ้นอนาคต (Company Reserve) 100,000,000         ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564
เพ่ือเสนอขายรอบเปิดตวั (Pre Sale) 390,000,000         ระหว่างวนัท่ี 7 - 14 มิถุนายน 2564
เพ่ือเสนอขายท่ีตลาดรองคร้ังแรก (Listing) 300,000,000         อยู่ระหว่างด าเนินการ

ระหวำ่งวนัท่ี 7 – 14 มิถุนำยน 2564 บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั เร่ิมเสนอขำยเหรียญเอม็วีพี ในรอบเปิดตวั 
จ ำนวน 390,000,000 เอม็วีพี รำคำเสนอขำย 0.30 บำทต่อเหรียญ หลงัจำกนั้นบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั 
จ ำหน่ำยเหรียญเอ็มวีพีเพ่ิมเติมและรับคืนเหรียญเอ็มวีพีจำกลูกคำ้ ดงันั้น ณ วนัท่ี 15 กนัยำยน 2564 มูลค่ำท่ีไดรั้บสุทธิจำก
กำรจ ำหน่ำยเหรียญเอม็วีพี จ ำนวนเงิน 82.62 ลำ้นบำท (รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 
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ตั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนำยน ถึงวนัท่ี 15 กนัยำยน 2564 เป็นช่วงระยะเวลำก่อนบริษทัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทั
และบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั บนัทึกรำยกำรจ ำหน่ำยและจดัสรรเหรียญสินทรัพยดิ์จิทลั (เหรียญเอม็วีพี)
เป็นรำยไดรั้บล่วงหนำ้โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และจะรับรู้เป็นรำยได้
บริกำรเม่ือไดใ้หบ้ริกำรหรือสิทธิประโยชนห์มดอำยุภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

บริษทัท ำสัญญำโอนสิทธิกำรให้บริกำรกบับริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกดั ก ำหนดระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 
มิถุนำยน 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มูลค่ำบริกำรรวม จ ำนวนเงิน 308.14 ลำ้นบำท และตั้งแต่กรกฎำคม ถึงตุลำคม 
2564 ปรับลดค่ำบริกำร มูลค่ำบริกำรรวมคงเหลือ จ ำนวนเงิน 230.23 ลำ้น ทั้งน้ี บริษทัท ำสัญญำโอนสิทธิกำรใหบ้ริกำร
เพ่ือก ำหนดมลูค่ำสิทธิรำยเดือนส ำหรับจ่ำยช ำระค่ำสิทธิกำรใหบ้ริกำร ดงัน้ี 

ล้านบาท

สิทธิการให้บริการรายเดือน มูลค่าสิทธิ
มิถุนายน 42.46
กรกฎาคม 24.84
สิงหาคม 24.84
กนัยายน 24.04
ตุลาคม 24.84

พฤศจิกายน 42.46
ธันวาคม 46.75
รวม 230.23

 
ตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยำยน 2564 เป็นตน้ไป ภำยหลงับริษทัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทับนัทึกรับรู้รำยไดจ้ำกกำร
โอนสิทธิกำรให้บริกำรตลอดระยะเวลำตำมสัญญำโอนสิทธิกำรให้บริกำรรำยเดือนตำมสัญญำ ตั้ งแต่มิถุนำยน ถึง
ธนัวำคม 2564 

บริษทัไดรั้บเงินและรับรู้รำยไดค่้ำโอนสิทธิกำรให้บริกำรจำกบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกดั ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มิถุนำยน 2564 ถึงวนัท่ี 15 กนัยำยน 2564 จ ำนวนเงิน 82.68 ลำ้นบำท 

22. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

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

ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน คือ คณะกรรมกำรบริษทั 
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ส่วนงำนธุรกจิ 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงำนธุรกิจ ดงัน้ี 

บริษทั เอ็ม วิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ธุรกิจการจดังาน
ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี
ธุรกิจพาณิชย์

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี

บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ  ากดั ธุรกิจพาณิชย์
 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนถกูตดัออกจำกงบกำรเงินรวม 
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ขอ้มลูส่วนงำนด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  

พนับาท

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายได้

จงัหวะเวลาการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -                  -                  -                  -                  8,718               1,579               8,718               1,579               

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 41,917             95,184             69,954             44,739             -                  -                  111,871           139,923           

รวม 41,917             95,184             69,954             44,739             8,718               1,579               120,589           141,502           

ตน้ทุนขายและบริการ (67,900)           (81,640)           (19,221)           (26,518)           (12,532)           (1,297)             (99,653)           (109,455)         

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน (25,983)           13,544             50,733             18,221             (3,814)             282                  20,936             32,047             

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายไม่ไดปั้นส่วน:

รายไดอ่ื้น 675 2,795 
คา่ใชจ่้ายในการขาย (7,427) (8,749)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (32,570) (40,486)
รายไดท้างการเงิน 4 16 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (12,102) (266)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (4) (7)
ขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง (7,223) -     
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 35,871 -     
ก าไรจากการเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 13,757 -     
ตน้ทุนทางการเงิน (6,302) (3,001)

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 5,615 (17,651)
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (4,878) (631)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 737 (18,282)

ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี ธุรกิจพาณิชย์ รวมธุรกิจจดังาน
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ส่วนงำนภูมศิำสตร์  

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ไม่มีรำยไดจ้ำกต่ำงประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่ำงประเทศท่ี
มีสำระส ำคญั ดงันั้น รำยไดแ้ละสินทรัพยแ์สดงอยูใ่นงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์ 

23. ทุนเรือนหุ้น 

รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

บาท พนับาท

มูลค่าหุ้น
ท่ีตราไว้ หมายเหตุ จ านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั

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

เพ่ิมทนุ 0.50 100,000,000 50,000 -     -     

ณ วนัที ่30 กันยายน 0.50 300,000,000 150,000 200,000,000 100,000 

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

หุ้นสามญั

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

เพ่ิมทนุ 0.50 24 43,049,350 21,525 -     -     

ณ วนัที ่30 กันยายน 0.50 243,049,350 121,525 200,000,000 100,000 

2564 2563

 

ผูถื้อหุน้สำมญัไดรั้บสิทธิรับเงินปันผลจำกกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลและสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
ส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 มีมติพิเศษอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจำกเดิมจ ำนวนเงิน 
100 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 200,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ละ 0.50 บำท) เป็นจ ำนวนเงิน 150 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 300,000,000 
หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท) โดยออกหุน้สำมญั จ ำนวนเงิน 50 ลำ้นบำท (100,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท) เพ่ือ
รองรับกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญั 

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภำคม 
2564 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั จ ำนวน 43,049,350 หน่วย รำคำ
ใชสิ้ทธิ 1.20 บำทต่อหุ้น จ ำนวนเงิน 51.66 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 43,049,350 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
0.50 บำท จ ำนวนเงิน 21.53 ลำ้นบำท และส่วนเกินมลูค่ำหุน้สำมญั จ ำนวนเงิน 30.14 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุ 24) 
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บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 5 ตุลำคม 2564 

24. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 มีมติอนุมติักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัแก่ผู ้
ถือหุน้เดิมของบริษทั 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญั คร้ังท่ี 1 (MVP-W1) มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั เอ็ม วิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 1 “ใบส าคญัแสดงสิทธิ MVP-W1”

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได้
จ  านวนหน่วยเสนอขาย: : 100,000,000 หน่วย
การจดัสรร : จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเดิม 

ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไมคิ่ดมลูค่า
จ  านวนหุน้ออกเพ่ือรองรับ : 99,999,969 หุน้
อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
วนัท่ีก าหนดสิทธิ : วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564
วนัท่ีออก : วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 1.20 บาท ต่อหุน้
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : คร้ังแรก คือ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท าการสุดทา้ยของเดือน 

มิถุนายน และ ธนัวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2566
วนัหมดอายุ : วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2566

ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญั (MVP-W1) มีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย

ใบส าคญั จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั

แสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ีมี แสดงสิทธิคงเหลือ
วนัท่ี ออกทั้งหมด การใชสิ้ทธิแลว้ 30 กนัยายน 2564

คร้ังท่ี 1 30 กนัยายน 2564 99,999,969              43,049,350              56,950,619              
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25. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 ค ำนวณจำก
ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวดส่วนของผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทัและจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยระหว่ำงงวดตำมวิธีถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั  

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับงวดสำมเดือน แสดงไดด้งัน้ี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

ก าไรส าหรับงวด (พนับาท)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 39,643              263                   35,686              302                   
หุ้นสามัญตามวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น)

หุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 200,000,000     200,000,000     200,000,000     200,000,000     
ผลกระทบจากการออกหุน้สามญั 467,928            -                   467,928            -                       
หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 200,467,928     200,000,000     200,467,928     200,000,000     

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน(บาท) 0.198                0.001                0.178                0.002                
 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับงวดเกำ้เดือน แสดงไดด้งัน้ี 

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด (พนับาท)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 40,358              (17,848)            38,326              (17,370)            

หุ้นสามัญตามวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น)
หุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 200,000,000     200,000,000     200,000,000     200,000,000     
ผลกระทบจากการออกหุน้สามญั 157,690            -                       157,690            -                       
หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 200,157,690     200,000,000     200,157,690     200,000,000     

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.202                (0.089)              0.191                (0.087)              
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ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

ก ำไรต่อหุน้ปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดกบัส่วนของผูถื้อหุน้สำมญัดว้ยผลรวมของจ ำนวนหุน้สำมญัถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกจ ำหน่ำยระหว่ำงงวดบวกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัซ่ึงบริษทัอำจตอ้งออกเพ่ือแปลง
สภำพหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดใหเ้ป็นหุ้นสำมญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทน และสมมติว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิจะใช้
สิทธิแปลงหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดเป็นหุน้สำมญัเม่ือรำคำตำมสิทธิต ่ำกวำ่มลูค่ำยติุธรรมของหุน้สำมญั 

ก ำไรต่อหุน้ปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สามเดือน เกา้เดือน สามเดือน เกา้เดือน
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท)
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 39,643              40,358              35,686              38,326              

หุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด (หุ้น)
หุน้สามญัถัว่เฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 200,467,928     200,157,690     200,467,928     200,157,690     
ใบส าคญัแสดงสิทธิแปลงสภาพหุน้สามญั 68,436,472       22,812,157       68,436,472       22,812,157       
หุน้สามญัเทียบเทา่ปรับลด 268,904,400     222,969,847     268,904,400     222,969,847     

ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.147                0.181                0.133                0.172                
 

26. ภำษเีงนิได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 ดว้ยประมำณ
กำรท่ีดีท่ีสุด โดยอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ใชใ้นกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัทั้งปีท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน
ของรอบปีบญัชีนั้น บริษทัอำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยในงวดระหวำ่งกำลต่อมำของรอบปีบญัชีเดียวกนั หำก
กำรประมำณกำรของอตัรำภำษีเงินไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 
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ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563

ภาษเีงนิได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบัน

ส าหรับงวดปัจจุบนั (59)                   -                   (59)                   -                   
ภาษเีงนิได้รอตัดบัญชี

การเปล่ียนแปลงผลต่างชัว่คราว (4,819)              (631)                 (4,819)              (631)                 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ (4,878)              (631)                 (4,878)              (631)                 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษแีท้จริง

ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท

อตัราภาษี อตัราภาษี อตัราภาษี อตัราภาษี
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 5,615             (17,651)        43,204           (16,739)        
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (1,123)           20 3,530            20 (8,641)           20 3,348            
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม 8,648             1                   -                -               
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี (5,267)           (636)             (5,247)           (635)             
ค่าใชจ่้ายมีสิทธิหักไดเ้พ่ิม 364                263               364                263               
ผลขาดทนุบริษทัย่อย (16,146)         -               -                -               
ผลขาดทนุสะสมทางภาษี 13,465           (3,158)          13,465           (2,976)          
ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดปัจจุบนั 1 (59)                -             -               1 (59)                -             -               
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (4,819)           (631)             (4,819)           (631)             
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 11 (4,878)           4 (631)             11 (4,878)           4 (631)             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563
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ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

พนับาท

30 กนัยายน 31 ธันวาคม
2564 2563

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,785               8,604               

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

 

27. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

ภำระผูกพนั 

ก) ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัในนำมบริษทัเก่ียวกบัภำระผกูพนัตำมสัญญำ ดงัน้ี 

พนับาท

30 กนัยายน 31 ธันวาคม
2564 2563

หนังสือค ้าประกนั
การปฏิบติังานตามสญัญา 4,774 5,348 
การใชไ้ฟฟ้า 54 54 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

 
 

 

 

 

 

  



 
46 

   

ข) บริษทัมีภำระผกูพนัตำมสญัญำ มีดงัน้ี 

พนับาท

30 กนัยายน 31 ธันวาคม
2564 2563

อัตราค่าบริการต่อเดอืน

ค่าใชจ่้ายตามสญัญาเช่า 27 105 
ค่าท่ีปรึกษา 21 21 

มูลค่าคงเหลือ

สญัญาบริการ 14,162 -     

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

 

 

28. เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน หมำยถึง สัญญำท ำใหสิ้นทรัพยท์ำงกำรเงินของกิจกำรหน่ึง และหน้ีสินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุน
ของอีกกิจกำรหน่ึงเพ่ิมข้ึน 

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

มลูค่ำยติุธรรม 

มลูค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรม ดงันั้น มลูค่ำยติุธรรมประมำณข้ึน
ซ่ึงเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลจึงไม่จ ำเป็นต้องบ่งช้ีถึงจ ำนวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลำด
แลกเปล่ียนในปัจจุบนั กำรใช้ขอ้สมมติฐำนทำงกำรตลำดและ/หรือวิธีกำรประมำณแตกต่ำงกันอำจมีผลกระทบท่ีมี
สำระส ำคญัต่อมลูค่ำยติุธรรมประมำณข้ึน  
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29. กำรจดัประเภทรำยกำร 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทรำยกำรใหม่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินงวดปัจจุบนัดงัน้ี 
 

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
จดัประเภท จดัประเภท
รายการ รายการ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 116,495     (25,957)      90,538       116,384     (25,939)      90,445       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,263         29,823       37,086       6,858         29,804       36,662       

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 21,705       (21,705)      -            21,700       (21,700)      -            

เงินมดัจ าและเงินประกนั 1,186         (1,186)        -            1,186         (1,186)        -            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -            23,009       23,009       -            23,005       23,005       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 59,838       (7,838)        52,000       59,831       (4,088)        55,743       

เจา้หน้ีเงินลงทนุ -            -            -            3,750         (3,750)        -            

เงินกูย้ืมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,281         1,815         7,096         5,281         1,815         7,096         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,178         7,924         13,102       5,168         7,924         13,092       

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 35,477       (1,815)        33,662       35,477       (1,815)        33,662       

หน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่า 36,505       3,898         40,403       36,505       3,898         40,403       

หลงัก่อนหลงัก่อน

 

 


