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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั เอม็วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั เอม็วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เอม็วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์การแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบ
ดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) เป็นโรคติดต่ออนัตราย โดยสถานการณ์มีแนวโนม้ลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงขยายวงกวา้งอย่างต่อเน่ือง ท า
ให้มีผลกระทบต่อการใหบ้ริการจดังานแสดงสินคา้และจดังานกิจกรรมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากภาครัฐมีมาตรการจ ากดั
การเดินทางเขา้ประเทศของชาวต่างชาติและมาตรการเพ่ือควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือ และก าลงัซ้ือภายในประเทศ
ลดลง ท าใหเ้กิดผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดปัจจุบนัและอนาคตของ
กลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวเพ่ือประเมินผลกระทบทางการเงิน 
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เก่ียวกบัมลูค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี หากสถานการณ์เปล่ียนแปลง 
ฝ่ายบริหารจะทบทวนดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั  

ทั้งน้ี การแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขของขา้พเจา้ มิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตขา้งตน้  

เร่ืองอืน่ 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษทั เอ็มวิชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เอ็มวิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ 

รายได้และต้นทุนจากการให้บริการจัดงานสัมมนาออนไลน์ 
และงานโฆษณาส่ือออนไลน์ 
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บ ริการจัดงานสัมมนา  
ออนไลน์และงานโฆษณาส่ือออนไลน์ ซ่ึงมีรูปแบบการ
ให้บริการหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการดว้ยวิธีตลอดช่วงเวลา
หน่ึงตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัตามขั้นความส าเร็จของงานและ
อา้งอิงตามสัดส่วนระยะเวลารายงาน และตน้ทุนจากการ
ใหบ้ริการมีหลายองคป์ระกอบ รวมทั้งตอ้งใชดุ้ลยพินิจของ
ผู ้บริหาร รายได้และต้นทุนจากการให้บริการจัดงาน
สมัมนาออนไลน์ และงานโฆษณาส่ือออนไลน ์เป็นรายการ
บญัชีท่ีมีมูลค่าสูงเป็นนยัส าคญัต่องบการเงิน ทั้งน้ี ส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 รายไดแ้ละตน้ทุนจากการ
ให้บริการ แสดงมูลค่าตามบัญชี จ านวนเงิน 157.38 ลา้น
บาท และ 131.81 ล้านบาท ตามล าดับ ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ้ 25 

 
 
วิธีการตรวจสอบรายได้และต้นทุนจากการให้บริการ 
นอกจากการสอบถามเพ่ือท าความเขา้ใจ ยงัรวมถึงการสุ่ม
ตรวจสอบ ดงัน้ี 
- ประเมินประสิทธิภาพและทดสอบระบบการควบคุม

ภายในเก่ียวกบักระบวนการจดัท าและบนัทึกตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนจริงแต่ละงาน 

- ตรวจสอบเอกสารประกอบต้นทุนท่ี เกิด ข้ึนจริง
สอดคลอ้งและสมัพนัธ์กบัลกัษณะการใหบ้ริการ 

 

- ทดสอบการค านวณขั้นความส าเร็จของงานตามวิธี
ปัจจัยน าเข้า ตามสัดส่วนต้นทุนท่ี เกิดข้ึนจริงกับ
ประมาณการตน้ทุน 
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ขา้พเจา้เห็นวา่รายการบญัชีรายไดแ้ละตน้ทุนจากการใหบ้ริการเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากเป็นรายการบญัชี
ท่ีมีมูลค่าสูงเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินโดยรวม รวมทั้งการจดัท ารายงานเก่ียวกบัรายไดแ้ละตน้ทุนจากการใหบ้ริการ
และการประเมินขั้นความส าเร็จของงานบริการตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส าคญัของผูบ้ริหาร 

ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงในรายงานประจ าปี) ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มลูอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและ
พิจารณาว่าขอ้มลูอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มลูอ่ืนมีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้

สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

การจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัใน

การด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองและการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงาน

ต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ

ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
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รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบ

การเงินเหล่าน้ี 

การตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ

สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม

ภายใน  

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ

ใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจา้โดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวไม่เพียงพอความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี

ไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น

เหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ

น าเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามท่ีควร  

 รวบรวมหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
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แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีวางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน

หากขา้พเจา้พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ให้ค ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้

ขาดความเป็นอิสระ  

เร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน

ในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่

กฎหมายหรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้า

พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

(นายบรรจง พิชญประสาธน)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7147 

บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพฯ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 



บริษัท เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 10,500,014            4,456,926              10,317,642            4,424,008              
เงินลงทุนระยะสั้น 1,524                     16,921                   1,524                     16,921                   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4, 6 169,362,522          90,537,587            169,339,802          90,444,840            
สินคา้คงเหลือ 4, 7 15,687,529            7,492,742              15,687,529            7,492,742              
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 35,000                   - 35,000                   - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4, 8 57,111,353            37,085,381            57,094,741            36,662,014            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 252,697,942          139,589,557          252,476,238          139,040,525          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 9 1,500,000              3,500,000              1,500,000              3,500,000              
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 1,512,784              6,349,980              
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 740,089                 1,981,272              740,089                 1,999,995              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4, 13 110,938,246          111,308,928          110,794,246          111,164,928          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 1,403,637              - 1,403,637              - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 7,749,287              5,623,591              7,678,777              5,543,551              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32 - 8,604,114              - 8,604,114              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16 28,122,201            23,009,530            28,116,498            23,005,327            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 150,453,460          154,027,435          151,746,031          160,167,895          
รวมสินทรัพย์ 403,151,402          293,616,992          404,222,269          299,208,420          

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4, 18 43,467,460            52,000,137            44,643,725            55,743,228            
เงินกูย้ืมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 9,684,525              7,096,159              9,684,525              7,096,159              
หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนด
      ช าระภายในหน่ึงปี 14 20,384,571            13,799,962            20,384,571            13,799,962            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,953,875              -                        1,953,875              -                        
ประมาณการหน้ีสิน 19 7,334,766              -                        7,334,766              -                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 20 11,394,957            13,102,340            11,388,332            13,092,299            
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 94,220,154            85,998,598            95,389,794            89,731,648            

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 21 34,562,831            33,661,642            34,562,831            33,661,642            
หน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่า 14 36,698,477            40,402,671            36,698,477            40,402,671            
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 22 8,384,164              7,590,316              8,384,164              7,590,316              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 79,645,472            81,654,629            79,645,472            81,654,629            

รวมหนีสิ้น 173,865,626          167,653,227          175,035,266          171,386,277          

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามญั 26 124,205,850          100,000,000          124,205,850          100,000,000          
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 26 121,990,219          88,102,029            121,990,219          88,102,029            
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
    ส ารองตามกฎหมาย 1,000,000              1,000,000              1,000,000              1,000,000              
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (17,385,071)           (62,688,532)           (18,009,066)           (61,279,886)           
ส่วนของบริษัทใหญ่ 229,810,998          126,413,497          229,187,003          127,822,143          

ส่วนไดเ้สียไม่มีอ  านาจควบคุม 10 (525,222)                (449,732)                -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 229,285,776          125,963,765          229,187,003          127,822,143          
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 403,151,402          293,616,992          404,222,269          299,208,420          
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บริษทั เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 4, 24 241,027,323     206,192,289     315,613,512     206,098,831     
ตน้ทุนขายและบริการ 4, 30, 31 (160,503,484)    (179,417,086)    (160,053,484)    (179,517,086)    
ก ำไรขั้นต้น 80,523,839       26,775,203       155,560,028     26,581,745       
รายไดอ่ื้น 4, 24 1,405,191         2,865,681         3,143,299         2,837,494         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 30, 31 (15,470,363)      (11,165,457)      (12,669,949)      (10,352,062)      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30, 31 (51,361,214)      (50,998,099)      (53,697,736)      (50,841,941)      
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 15,097,453       (32,522,672)      92,335,642       (31,774,764)      
รายไดท้างการเงิน 6,525                23,103              6,525                23,103              
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 6 (26,411,506)      (7,338,473)        (26,501,506)      (7,093,773)        
ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 11 (1,241,183)        (7,723)               -                    -                    
ขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง 19 (7,334,766)        -                    (7,334,766)        -                    
ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน
การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 10 -                    (194,178)           -                    -                    

ก าไรจากการขายเงินลงทุน 10 35,871,011       -                    8,357,921         -                    
ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 10 13,756,544       -                    -                    -                    
ตน้ทุนทางการเงิน (7,847,331)        (4,275,559)        (7,273,004)        (4,275,559)        
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงินได้ 21,896,747       (44,315,502)      59,590,812       (43,120,993)      
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 32 (16,319,992)      618,241            (16,319,992)      618,241            

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 5,576,755         (43,697,261)      43,270,820       (42,502,752)      

ก ำไรเบ็ดเสร็จอื่น

รำยกำรไม่ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

ก าไรจากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 22 -                  4,742,571        -                  4,742,571        
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการไม่จดัประเภทรายการใหม่

   ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 32 -                  (948,514)         -                  (948,514)         

ก ำไรเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจำกภำษเีงินได้ -                  3,794,057        -                  3,794,057        

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม 5,576,755        (39,903,204)    43,270,820      (38,708,695)    

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)
ส่วนของบริษทัใหญ่ 45,303,461       (43,460,310)      43,270,820       (42,502,752)      
ส่วนไดเ้สียไม่มีอ  านาจควบคุม 10 (39,726,706)      (236,951) -     -     

5,576,755         (43,697,261)      43,270,820       (42,502,752)      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 33
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.215                (0.217)               0.205                (0.213)               

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 210,998,121     200,000,000     210,998,121     200,000,000     

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 33 0.190                0.182                

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 238,090,622     238,090,622     

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่ 45,303,461       (39,666,253)      43,270,820       (38,708,695)      
ส่วนไดเ้สียไม่มีอ  านาจควบคุม 10 (39,726,706)      (236,951) -     -     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม 5,576,755         (39,903,204)      43,270,820       (38,708,695)      
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บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม
หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย

ยอดยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 100,000,000               88,102,029                 1,000,000                   (22,571,191)                166,530,838               
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                              -                              -                              (38,708,695)                (38,708,695)                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 100,000,000               88,102,029                 1,000,000                   (61,279,886)                127,822,143               
เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 26 24,205,850                 33,888,190                 -                              -                              58,094,040                 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวม -                              -                              -                              43,270,820                 43,270,820                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 124,205,850               121,990,219               1,000,000                   (18,009,066)                229,187,003               
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บริษทั เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 บาท

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 2563 100,000,000           88,102,029             1,000,000            (23,022,279)      166,079,750           (406,959)                 165,672,791           
เปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย 10 -                          -                          -                       -                    -                          194,178                  194,178                  
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม -                          -                          -                       (39,666,253)      (39,666,253)            (236,951)                 (39,903,204)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 100,000,000           88,102,029             1,000,000            (62,688,532)      126,413,497           (449,732)                 125,963,765           
เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 26 24,205,850             33,888,190             -                       -                    58,094,040             -                          58,094,040             
จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                          -                          -                       -                    -                          39,651,216             39,651,216             
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม -                          -                          -                       45,303,461       45,303,461             (39,726,706)            5,576,755               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 124,205,850           121,990,219           1,000,000            (17,385,071)      229,810,998           (525,222)                 229,285,776           
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บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 บาท

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงนิได้ 21,896,747       (44,315,502) 59,590,812       (43,120,993)

ปรับกระทบก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 23,327,980       16,163,980       23,317,695       16,154,453       

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 26,411,506       7,338,473         26,501,506       7,093,773         

ก าไรจากการปรับมลูคา่เงินลงทนุ -                   (569) -                   (569)

ก าไรจากการขายเงินลงทนุ -                   (467) -                   (467)

ส่วนแบง่ขาดทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1,241,183         7,723                -                   -                   

ขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                   194,178            -                   -                   

ก าไร(ขาดทนุ)จากการขายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 5,279,030         (124,949) 5,279,030         (124,949)

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (35,871,011)     -                   (8,357,921)       -                   

ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ (13,756,544)     -                   -                   -                   

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น 3,723,793         -                   7,270,909         -                   

ขาดทนุจากการลดมลูคา่สินคา้ 2,636,045         400,209            2,636,045         400,209            

ดอกเบ้ียรับ (6,525)              (51,289) (6,525)              (23,103)

ตน้ทนุทางการเงิน 7,847,331         4,275,559         7,273,004         4,275,559         

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนนิงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงสินทรัพย์

และหนีสิ้นด ำเนนิงำน 42,729,534       (16,112,654)     123,504,554     (15,346,087)     

กำรเปลีย่นแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนนิงำน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (103,621,005)   28,225,265       (105,396,468)   28,021,783       

สินคา้คงเหลือ (16,374,353)     784,252            (16,374,355)     784,252            

เงินลงทนุระยะสั้น 15,397              -                   15,397              -                   

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (31,549,672)     38,935,863       (20,482,741)     38,951,987       

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (5,111,172)       111,583            (5,111,172)       111,579            

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

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (668,426)          (30,218,050) (10,982,078)     (27,741,550)

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (832,357)          (71,548) (3,076,841)       (2,448,439)

ประมาณการหน้ีสิน 7,334,766         -                   7,334,766         -                   

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 793,848            1,308,698         793,848            1,308,698         

ขายเหรียญดิจิทลั 83,222,708       -                   3,965,535         -                   

เงนิสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนนิงำน (22,060,731)     24,253,409       (23,809,554)     24,932,223       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 บาท

2564 2563 2564 2563

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รับดอกเบ้ีย 6,525                51,289              6,525                23,103              

จ่ายภาษีเงินได้ (5,763,503)       (4,860,277) (5,762,003)       (4,865,856)

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ปใน)กจิกรรมด ำเนนิงำน (27,817,708)     19,444,421       (29,565,031)     20,089,470       

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินลงทนุระยะสั้นลดลง -                   (13,651) -                   (13,651)

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (7,296,791)       (9,009,296) (7,296,791)       (9,009,296)

ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (8,731,000)       (1,620,003) (8,700,000)       (1,620,000)

ขายอุปกรณ์ 421,863            597,197            421,863            597,197            

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บคุคลอ่ืน (35,000)            -                   (35,000)            -                   

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุ 9,065,380         -                   10,057,921       -                   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (6,575,548)       (10,045,753)     (5,552,007)       (10,045,750)     

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ลดลง -                   (20,900,000) -                   (20,900,000)

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

จ่ายช าระหน้ีคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (4,510,445)       (20,336,029) (4,510,445)       (20,336,029)

จ่ายช าระหน้ีคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (13,182,494)     (4,347,498) (13,182,494)     (4,347,498)

จ่ายตน้ทนุทางการเงิน (7,964,756)       (4,103,388) (7,390,429)       (4,103,388)

รับช าระคา่หุน้สามญั 58,094,040       -                   58,094,040       -                   

เงนิสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหำเงนิ 40,436,345       (19,686,915)     41,010,672       (19,686,915)     

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 6,043,088         (10,288,247)     5,893,634         (9,643,195)       

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

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัปลำยปี 10,500,014       4,456,926         10,317,642       4,424,008         

รายการไม่เป็นตวัเงิน
ส าหรับปี 2564
- บริษทัท าสญัญาเช่าทางการเงิน ยานพาหนะ มูลค่าตามบญัชี จ  านวนเงิน 15.66 ลา้นบาท
- บริษทัโอนสินคา้ไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตามบญัชี จ  านวนเงิน 2.95 ลา้นบาท
- บริษทัยอ่ยขายเหรียญดิจิทลัแต่ยงัไม่ไดรั้บช าระเงิน จ านวนเงิน 2.13 ลา้นบาท
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บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ   
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษทั เอม็ วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและส 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

ขอ้มลูผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ณ วนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2564 ไดแ้ก่

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ สญัชาติ 11 พฤศจิกายน 2564 31 ธันวาคม 2563
นายโอภาส เฉิดพนัธุ์ ไทย 10.02 20.02
นายสุระ คณิตทวีกุล ไทย 19.96 19.45
นายบญัชา พนัธุมโกมล ไทย 9.46 3.19
นายพิสิษฐ ์พาณิชยท์วีกุล ไทย 8.13 -

ร้อยละ

สดัส่วนการถือหุ้น

งบกำรเงินไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2565 

กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) เป็นโรคติดต่ออนัตรำย โดยสถำนกำรณ์มี
แนวโนม้ลุกลำมและส่งผลกระทบรุนแรงขยำยวงกวำ้งอย่ำงต่อเน่ือง ท ำใหมี้ผลกระทบต่อกิจกรรมกำรจดังำนแสดงสินคำ้
และจดังำนกิจกรรมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกภำครัฐมีมำตรกำรจ ำกดักำรเดินทำงเขำ้ประเทศของชำวต่ำงชำติและมำตรกำร
ต่ำง ๆ เพ่ือควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือ และก ำลงัซ้ือภำยในประเทศลดลง ท ำใหเ้กิดผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดปัจจุบนัและอนำคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตำมควำม
คืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวเพ่ือประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง  

ทั้งน้ี หำกสถำนกำรณ์เปล่ียนแปลง ฝ่ำยบริหำรจะทบทวนดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 
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2. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำมและ
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ์ (“สภำวิชำชีพบญัชี”) และขอ้ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรจดัท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นสกลุเงินบำทซ่ึงเป็นสกุลเงินใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั
และน ำเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของกำรรำยงำนเพ่ือใช้ในประเทศไทย เป็นทำงกำรตำมกฎหมำยและงบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

กำรจดัท ำงบกำรเงินใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำย
ประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย 
กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัต่ำง ๆ ผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผล
ภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืนและน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้น ผลเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจ
แตกต่ำงไปจำกประมำณกำร 

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนซ่ึงใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินไดรั้บกำรทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำง
บญัชีบนัทึกในงวดบญัชีซ่ึงประมำณกำรไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดบญัชีนั้น และ
บนัทึกในงวดบญัชีซ่ึงปรับประมำณกำรและงวดบญัชีในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดบญัชีปัจจุบนัและ
อนำคต 

เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 

งบกำรเงินรวม ประกอบดว้ย งบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บริษทัในบริษทัร่วม 

จดัตั้งข้ึน
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) ระหว่างปี 2564 บริษทัจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัย่อยบางส่วนและส้ินสุดการควบคุมบริษทัย่อย (ดูหมายเหตุ 10 และ 12)

ร้อยละ

สดัส่วนการถือหุ้น
31 ธันวาคม
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งบกำรเงินรวมจดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีเดียวกนัส ำหรับรำยกำรบญัชีหรือเหตุกำรณ์ทำงบญัชีเหมือนกันหรือ
คลำ้ยคลึงกนั 

กำรรวมธุรกิจ  

บริษทับนัทึกบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจตำมวิธีซ้ือ เม่ือกำรควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ กรณีเป็นกำรรวมธุรกิจ
ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 

กำรควบคุม หมำยถึง อ ำนำจกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของกิจกำรเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงประโยชน์จำก
กิจกรรมของกิจกำร กำรพิจำรณำอ ำนำจกำรควบคุม กลุ่มบริษทัน ำสิทธิในกำรออกเสียงซ่ึงเกิดข้ึนมำรวมในกำรพิจำรณำ  

วนัท่ีซ้ือกิจกำร คือ วนัท่ีอ  ำนำจกำรควบคุมถกูโอนไปยงัผูซ้ื้อ กำรก ำหนดวนัท่ีซ้ือกิจกำรและกำรระบุเก่ียวกบักำรโอนอ ำนำจ
ควบคุมจำกฝ่ำยหน่ึงไปยงัอีกฝ่ำยหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขำ้มำเก่ียวขอ้ง  

กำรรวมธุรกิจซ่ึงด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนซ่ึงผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้ก
ซ้ือก่อนหนำ้กำรรวมธุรกิจใหม่โดยใชม้ลูค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนเกิดท่ีข้ึนในก ำไรหรือขำดทุน 

บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจกำรอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของกลุ่มบริษทั บริษทัถือวำ่ควบคุมบริษทัย่อย หำกบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือส่วน
ไดเ้สียในผลตอบแทนของบริษทัย่อยและสำมำรถใชอ้  ำนำจเหนือบริษทัย่อยท ำใหเ้กิดผลกระทบต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทน
ของกลุ่มบริษทั งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีกำรควบคุมจนถึงวนัท่ีกำรควบคุมส้ินสุดลง 

กำรสูญเสียกำรควบคุม 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียกำรควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยออก รวมถึงส่วน
ไดเ้สียไม่มีอ ำนำจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจำ้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อย ก ำไรขำดทุนเกิดข้ึนจำกกำร
สูญเสียกำรควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิม
คงเหลือใหว้ดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียกำรควบคุม 

ส่วนไดเ้สียไม่มีอ ำนำจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนของกลุ่มบริษทับนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ย ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้    
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมลูค่ำส่วนไดเ้สียไม่มีอ ำนำจควบคุมตำมอตัรำส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิไดม้ำจำกผูถู้กซ้ือ 

กำรเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัซ่ึงไม่ท ำใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมบนัทึกบญัชีโดย
ถือเป็นรำยกำรในส่วนของเจำ้ของ 

บริษทัร่วมเป็นกิจกำรซ่ึงกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญัโดยมีอ ำนำจเขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนแต่ไม่ถึงระดบัควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 

ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม บนัทึกบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำร ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนบนัทึกตำมวิธี
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ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทับันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียควำมมี
อิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัหรือกำรควบคุมร่วม 

กำรตดัรำยกำรในงบกำรเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรำยกำรบญัชีระหว่ำงกิจกำรในกลุ่ม รวมถึงรำยไดห้รือค่ำใช้จ่ำยยงัไม่เกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมำจำกรำยกำร
ระหว่ำงกิจกำรในกลุ่ม ถูกตดัรำยกำรในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ก ำไรยงัไม่เกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมำจำกรำยกำรกบับริษทัร่วม
ถกูตดัรำยกำรกบัเงินลงทุนเท่ำท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรท่ีถูกลงทุน ขำดทุนยงัไม่เกิดข้ึนถูกตดัรำยกำรในลกัษณะ
เดียวกบัก ำไรยงัไม่เกิดข้ึน แต่เท่ำท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐำนกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเร่ิมมผีลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบั
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินกบัผูใ้ช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิมผีลบังคับใช้ในอนำคต 

สภำวิชำชีพบญัชีประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุง จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบั
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำร
บญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงิน 

3. นโยบำยกำรบัญชีส ำคัญ 

เกณฑ์กำรวดัค่ำกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินจัดท ำโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม นอกจำกเปิดเผยไวใ้นหัวขอ้อ่ืนในนโยบำยกำรบัญชีส ำคญัและหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินอ่ืน 
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รำยได้  

รำยไดรั้บรู้เม่ือลูกคำ้ไดรั้บโอนอ ำนำจควบคุมสินคำ้หรือบริกำรดว้ยจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนซ่ึงกลุ่มบริษทัคำด
ว่ำจะมีสิทธิไดรั้บแต่ไม่รวมจ ำนวนเงินเก็บแทนบุคคลท่ีสำม ภำษีมูลค่ำเพ่ิมและแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรคำ้และส่วนลด
ตำมปริมำณ 

กลุ่มบริษทัถือว่ำเกิดสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ เม่ือกลุ่มบริษทัเขำ้ผกูพนัในขอ้ตกลงกบัคู่สัญญำท่ีก่อใหเ้กิดสิทธิและภำระผกูพนั
ใชบ้งัคบั กลุ่มบริษทัระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญำ และปันส่วนรำคำของรำยกำรให้แก่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติัซ่ึงรวมอยู่ใน
สญัญำตำมเกณฑท่ี์เหมำะสม 

รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัโอนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรใหแ้ก่ลูกคำ้ โดยแสดงตำมมลูค่ำ
ของส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้หรือบริกำรส่งมอบโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ทั้งน้ี กิจกำรอำจโอนอ ำนำจ
ควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรตลอดช่วงเวลำหน่ึง หรือ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ซ่ึงข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของสญัญำและกฎหมำยท่ีใช้
กบัสญัญำ  

รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีมีหลำยองค์ประกอบถูกปันส่วนตำมสัดส่วนโดยปันส่วนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของรำคำขำยแบบเอกเทศ 
ตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติั กรณีสญัญำมีภำระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ ช่วงเวลำใดเวลำหน่ึง และตลอดช่วงเวลำหน่ึง ผลต่ำงจำกกำรรับรู้
รำยไดแ้ละภำระท่ีตอ้งปฏิบติั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ รับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินตำมสัญญำ และทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลำ
ของสญัญำ 

กำรให้บริกำร  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรจำกธุรกิจจดังำน ธุรกิจงำนโฆษณำและเอเจนซ่ี ประกอบดว้ย จ ำนวนเม่ือเร่ิมแรกตำมตกลงไวใ้น
สัญญำบวกจ ำนวนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงสัญญำอนัเกิดจำกกำรดดัแปลงงำน กำรเรียกร้องค่ำเสียหำย หรือกำร
จ่ำยเงินเพ่ือจูงใจหำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีจะก่อใหเ้กิดรำยไดแ้ละสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดจ้ำก
กำรให้บริกำรรับรู้เม่ือบริษทัปฏิบติัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้ส ำเร็จตำมสัญญำตลอดช่วงเวลำหน่ึงโดยโอนอ ำนำจควบคุม
สินทรัพยใ์หก้บัลูกคำ้ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้ดว้ยวิธีปัจจยัน ำเขำ้ซ่ึงค ำนวณจำกสัดส่วนของตน้ทุนของสัญญำเกิดข้ึน
ในกำรท ำงำนจนถึงปัจจุบนักบัประมำณกำรตน้ทุนบริกำรทั้งหมด 

หำกไม่สำมำรถประมำณผลของงำนตำมสัญญำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้ไม่เกินกวำ่ตน้ทุนบริกำรตำม
สญัญำเกิดข้ึนและมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีจะไดรั้บตน้ทุนคืน 

ผลขำดทุนส ำหรับตน้ทุนบริกำร 

เม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ ตน้ทุนบริกำรทั้งหมดจะสูงกว่ำรำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรทั้ งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้ผล
ขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกกำรบริกำรในก ำไรหรือขำดทุน 

มลูค่ำงำนเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเกบ็เงินและเงินรับล่วงหนำ้ 

กลุ่มบริษทัมีสิทธิในกำรเรียกเก็บเงินลูกคำ้ส ำหรับกำรใหบ้ริกำรตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน เม่ือบรรลุขั้นตอนใดขั้นตอน
หน่ึง ลูกคำ้ไดรั้บใบแจง้หน้ีส ำหรับขั้นตอนท ำส ำเร็จ กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่ำงำนเสร็จยงัไม่ไดเ้รียกเก็บเงินและแสดง
รำยกำรแยกต่ำงหำกจำกกำรเป็นส่วนหน่ึงของลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน และจ ำนวนเรียกเกบ็เงินจดัประเภทเป็น 
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ลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือส่งใบแจง้หน้ีใหแ้ก่ลูกคำ้ หำกจ ำนวนเรียกเก็บเงินและไดรั้บเงินตำมใบแจง้หน้ีแลว้เกินกว่ำรำยไดซ่ึ้งรับรู้
ตำมวิธีปัจจยัน ำเขำ้ จ ำนวนส่วนต่ำงจดัประเภทเป็นเงินรับล่วงหนำ้ 

สินทรัพยต์ำมสญัญำแสดงดว้ยมลูค่ำสุทธิหลงัจำกค่ำเผื่อจำกกำรยกเลิกสญัญำ 

ค่ำเผื่อจำกกำรยกเลิกสญัญำโดยส่วนใหญ่ประเมินจำกกำรวิเครำะห์ประวติักำรช ำระหน้ี กำรคำดกำรณ์เก่ียวกบักำรช ำระหน้ี
ในอนำคตของลกูคำ้ และขอ้มลูกำรยกเลิกสญัญำในอดีต สินทรัพยต์ำมสญัญำถกูตดัจ ำหน่ำยเม่ือมีกำรยกเลิกสญัญำ 

กำรขำยสินค้ำและบริกำร 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือลูกคำ้ไดรั้บโอนอ ำนำจควบคุมสินคำ้ซ่ึงโดยปกติธุรกิจเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัส่งมอบสินคำ้
ใหแ้ก่ลกูคำ้  

รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดว่ำจะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ไดส่้งมอบหลงัจำกหักส่วนลด โดยไม่รวม
ภำษีมลูค่ำเพ่ิม 

เงนิรับล่วงหน้ำ  

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกคำ้เป็นหน้ีสินหมุนเวียน กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกเงินรับล่วงหน้ำเม่ือโอนกำร
ควบคุมสินคำ้ใหลู้กคำ้ หำกเงินรับล่วงหนำ้มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงิน เงินรับล่วงหนำ้จะมีดอกเบ้ียจ่ำยบนัทึกกบั
หน้ีสินตำมสัญญำโดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กลุ่มบริษทัปฏิบติัตำมขอ้ผ่อนปรนในทำงปฏิบติัไม่ปรับปรุงส่ิงตอบ
แทนดว้ยผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรมีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินหำกระยะเวลำของกำรจดัหำเงินนอ้ยกว่ำหรือเท่ำกบั 
12 เดือน 

รำยได้จำกกำรให้สิทธ์ิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกกำรให้สิทธ์ิผูอ่ื้นใช้ประโยชน์จำกสินทรัพยแ์ละบริกำรตลอดช่วงระยะเวลำของสัญญำ ตำม
ปริมำณและรำคำท่ีตกลงร่วมกนั รวมทั้งกลุ่มบริษทัมีควำมแน่นอนวำ่จะไดรั้บช ำระผลตอบแทน 

รำยได้ค่ำเช่ำ 

รำยไดค่้ำเช่ำรับรู้โดยใชวิ้ธีเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ ค่ำใชจ่้ำยเร่ิมแรกเกิดข้ึนเป็นกำรเฉพำะเพ่ือใหเ้กิดสญัญำเช่ำรับรู้เป็น
ส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำตำมสญัญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรำยไดใ้นรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึงค่ำเช่ำนั้นเกิดข้ึน  

รำยได้อืน่ 

รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ส่ิงตอบแทนจ่ำยให้กบัลูกค้ำ  

กลุ่มบริษทับนัทึกส่ิงตอบแทนจ่ำยใหก้บัลกูคำ้หกัจำกรำยไดรั้บรู้จำกสญัญำท ำกบัลูกคำ้ 
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ค่ำใช้จ่ำย 

ต้นทุนกำรท ำให้เสร็จส้ินตำมสัญญำท ำกบัลูกค้ำ 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนกำรท ำใหเ้สร็จส้ินตำมสญัญำเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนผำ่นมำแลว้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดรำยกำร
ทั้งจ ำนวน ยกเวน้กลุ่มบริษทัสำมำรถระบุไดว้่ำตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนมีควำมเก่ียวขอ้งกบัสญัญำท ำกบัลูกคำ้ไดอ้ย่ำงเฉพำะเจำะจง
และเป็นตน้ทุนซ่ึงจะน ำไปใชใ้นกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งท ำใหส้ ำเร็จในอนำคต และกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บคืนตน้ทุน 
กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเป็นสินทรัพย ์และรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยอย่ำงเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรรับรู้รำยไดต้ำม
สญัญำ 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำส่ิงตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บหกัตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนส ำหรับกำรให้บริกำรจดังำนแสดงสินคำ้ งำนสัมมนำ ตลอดจนผลิตและจ ำหน่ำยส่ือ
ออนไลนแ์ละออฟไลนท์ั้งจ ำนวนเม่ือทรำบแน่ชดัวำ่จะประสบผลขำดทุน 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 

ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูย้ืมเพ่ือใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยต์อ้งใชร้ะยะเวลำนำนในกำรแปลงสภำพ
ใหพ้ร้อมใชห้รือขำยถกูน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยจ์ะอยูใ่นสภำพพร้อมจะใชไ้ดต้ำมประสงค ์ 

ตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยโดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในรอบระยะเวลำรำยงำนเม่ือเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้ืม 
ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้ืม ประมำณกำรหน้ีสินและส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยส่วนท่ี
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจำกเวลำผำ่นไป  

ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำงวดตำมสญัญำเช่ำกำรเงินบนัทึกรับรู้โดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ดอกเบ้ียจ่ำยถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมระยะเวลำของเงินกูย้ืมโดยค ำนวณจำกยอดเงินตน้คงคำ้งตำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึง
อตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงนิรอตัดจ่ำย  

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเก่ียวขอ้งกบักำรกูย้ืมเงินซ่ึงเกิดข้ึนก่อนหรือ ณ วนัท ำสัญญำวงเงินกูย้ืมและก่อนกำรเบิกถอนเงินกูย้ืม
ถูกบนัทึกเป็นค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดัจ่ำย โดยแสดงหักจำกเงินกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้งและถูกตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ิธีอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตำมอำยขุองเงินกูย้ืม 

เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำรของกลุ่มบริษทัเม่ือกลุ่ม
บริษทัเป็นคู่สญัญำตำมขอ้ก ำหนดของสญัญำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ้ือ กำรออก
ตรำสำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินซ่ึงวดัมลูค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือวดัมลูค่ำยติุธรรมผ่ำน
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ก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรับรู้ตน้ทุนท ำรำยกำรเป็นกำรเพ่ิมหรือหักจำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือ
หน้ีสินทำงกำรเงินและตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ้ือสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินซ่ึงวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมลูค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนรับรู้ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ี 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยุติธรรมตำมโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่มบริษทัเพ่ือจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
ตำมลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน โดยจดัประเภทเป็น: 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

กำรถือครองตำมโมเดลธุรกิจมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และขอ้ก ำหนดตำมสญัญำของสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน ท ำให้เกิดกระแสเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ี
ก ำหนด สินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีท ำรำยกำร (Trade date) และวดัมูลค่ำ
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยสุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (ถำ้มี)  

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยดว้ยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงเป็นวิธีกำรค ำนวณรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยของตรำสำรหน้ีและปันส่วนดอกเบ้ียรับ  ตลอดช่วง
ระยะเวลำท่ีเก่ียวขอ้ง ดอกเบ้ียรับ รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนและรวมในรำยกำร “รำยไดด้อกเบ้ีย” 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมลูค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กำรถือครองตำมโมเดลธุรกิจมีวตัถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพ่ือขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ
ขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ท ำใหเ้กิดกระแสเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำก
ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนด สินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมและวดัมลูค่ำ
ภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรหรือขำดทุนยงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมแสดงเป็นรำยกำรใน
ส่วนของเจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจนกวำ่จะจ ำหน่ำย ซ่ึงรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยตรำสำร
หน้ีในก ำไรหรือขำดทุน ส่วนก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำด
วำ่จะเกิดข้ึน และดอกเบ้ียรับค ำนวณดว้ยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมลูค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

กำรถือครองตำมโมเดลธุรกิจไม่มีวตัถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ หรือขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ท ำใหเ้กิดกระแสเงินสดไม่ไดเ้ป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงิน
ตน้ในวนัท่ีก ำหนด สินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมและวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรม ก ำไรหรือขำดทุนยงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม และก ำไรหรือขำดทุนเกิดข้ึนจำกกำรขำย
รับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนรวมทั้งผลตอบแทนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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ตรำสำรหน้ีเขำ้เง่ือนไขรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอำจถูกก ำหนดให้แสดงดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก หำกกำรก ำหนดดงักล่ำวช่วยขจดัหรือลดควำมไม่
สอดคลอ้งในกำรวดัมูลค่ำหรือกำรรับรู้รำยกำรอย่ำงมีนยัส ำคญั (เรียกว่ำ “กำรจบัคู่ไม่เหมำะสมทำงกำรบญัชี”) เกิดจำกกำร
วดัมลูค่ำสินทรัพยห์รือหน้ีสินหรือกำรรับรู้ผลก ำไรและขำดทุนจำกรำยกำรดงักล่ำวดว้ยเกณฑแ์ตกต่ำงกนั  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน 

ยกเวน้ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมลูค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนถือไวเ้พ่ือคำ้ไม่ไดถื้อเพ่ือวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ เป็นสินทรัพยท์ำง
กำรเงินวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนโดยไม่สำมำรถเปล่ียนกำรจดัประเภทภำยหลงั กำรจดัประเภทรำยกำร
พิจำรณำเป็นรำยตรำสำร ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมภำยหลงัของเงินลงทุนในตรำสำรทุน
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน และเม่ือจ ำหน่ำยเงินลงทุนจะรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยในก ำไรหรือขำดทุน 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมลูค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กลุ่มบริษทัจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนไม่ได้ถือไวเ้พ่ือค้ำแต่ถือเพ่ือวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเป็น
หลกัทรัพยท่ี์อำจมีควำมผนัผวนของรำคำสูง เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
โดยไม่สำมำรถเปล่ียนกำรจดัประเภทภำยหลงั กำรจดัประเภทรำยกำรพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร ก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำยติุธรรมภำยหลงัของเงินลงทุนในตรำสำรทุนรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และเม่ือจ ำหน่ำย
เงินลงทุนจะโอนก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยตรงเขำ้ก ำไร
สะสม 

เงินปันผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่เงินปันผลแสดงอยำ่งชดัเจนวำ่เป็นส่วนหน่ึงใน
กำรชดเชยตน้ทุนของเงินลงทุน เงินปันผลรวมอยูใ่นรำยกำร “รำยไดท้ำงกำรเงิน” ในก ำไรหรือขำดทุน 

กำรหักกลบ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตำม
กฎหมำยในกำรหกักลบ และตั้งใจช ำระดว้ยเกณฑสุ์ทธิ หรือรับรู้สินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

กำรตดัรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน เม่ือสิทธิตำมสัญญำเพ่ือไดรั้บกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดลง 
หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงินและโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยใ์หกิ้จกำรอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนไดเ้สียในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ ำนวนเงินท่ีอำจตอ้งจ่ำย หำกกลุ่ม
บริษทัมีกำรควบคุมเน่ืองจำกไม่ไดโ้อนหรือยงัคงไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของสินทรัพยท์ำง
กำรเงินท่ีโอน กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินและรับรู้กำรกูย้ืมท่ีมีหลกัประกนัส ำหรับส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ 

กำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
ผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะไดรั้บและคำ้งรับรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  
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กำรตดัรำยกำรของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีจดัประเภทดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของก ำไร
หรือขำดทุนสะสมไวก่้อนหนำ้ในส ำรองกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่เป็นก ำไรหรือขำดทุน  

กำรตดัรำยกำรของเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัเลือกรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผลก ำไรหรือขำดทุนสะสมไวก่้อนหนำ้ในส ำรองกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนถูกโอนไปก ำไรสะสม 

กำรตดัจ ำหน่ำย 

กลุ่มบริษทัตดัหน้ีสูญบำงส่วนหรือทั้งหมด เม่ือกลุ่มบริษทัพิจำรณำวำ่จะเรียกเก็บหน้ีรำยนั้นไม่ไดโ้ดยมีขอ้มลูบ่งช้ีวำ่ลูกหน้ี
มีปัญหำดำ้นกำรเงินอย่ำงร้ำยแรงและไม่มีควำมเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บคืน เช่น ลูกหน้ีอยู่ระหว่ำงช ำระบญัชีหรือลม้ละลำย
หรือลูกหน้ีอยู่ในเกณฑก์ำรตดัหน้ีสูญไดต้ำมกฎหมำยแลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน กำรตดัหน้ีสูญข้ึนอยู่กบัวิธีกำร
บงัคบัภำยใตก้ระบวนกำรทวงถำมของกลุ่มบริษทัตำมค ำปรึกษำทำงกฎหมำยตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัยงัคง
ด ำเนินกำรบงัคบัคดี เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมขั้นตอนของกลุ่มบริษทัส ำหรับกำรเรียกคืนเงินจำกลกูหน้ีคำ้งช ำระ 

มูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินถูกตดัจ ำหน่ำยเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลวำ่
จะไดรั้บคืนเงิน หำกไดรั้บเงินคืนในภำยหลงัจำกสินทรัพยซ่ึ์งถูกตดัจ ำหน่ำยแลว้จะรับรู้เป็นกำรกลบัรำยกำรกำรดอ้ยค่ำใน
ก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 

ค่ำเผือ่ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนดว้ยวิธีอยำ่งง่ำย (Simplified approach)/ วิธีกำรทัว่ไป (General 
approach) ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ี อนัไดแ้ก่ เงินฝำกสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพย์
เกิดจำกสญัญำ เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี เงินใหกู้ย้ืมและสินทรัพยอ่ื์นบำงรำยกำร  

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนดว้ยจ ำนวนเงินเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
ตลอดอำยุ เม่ือควำมเส่ียงดำ้นเครดิตเพ่ิมข้ึนนบัตั้งแต่รับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกแต่ไม่ดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตหรือเม่ือมีกำรดอ้ยค่ำ
ดำ้นเครดิต  

จ ำนวนเงินของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนถูกวดัมูลค่ำใหม่ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนเพ่ือให้
สะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจำกท่ีเคยรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

วธีิอย่ำงง่ำย (Simplified approach) 

กำรวดัมูลค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตำมวิธีอย่ำงง่ำยกบัสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นกำรค ำนวณเพ่ือ
ประมำณกำรโดยใชต้ำรำงกำรตั้งส ำรองข้ึนอยู่กบัขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทั
ปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพำะของลูกหน้ี สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทัว่ไป กำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต และกำร
ประเมินทิศทำงทั้งในปัจจุบนัและอนำคต ณ วนัท่ีรำยงำน รวมถึงมูลค่ำเงินตำมเวลำตำมควำมเหมำะสมและพิจำรณำจำก
สถำนะคงคำ้งของลกูคำ้และกำรด ำรงมลูค่ำหลกัประกนัตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำเป็นหลกั 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัประเมินว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ี
อ่ืนและเงินฝำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึนอย่ำงมีนยัส ำคญันบัแต่วนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยพิจำรณำจำกอนัดบั
ควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตภำยในและภำยนอกของคู่สญัญำและสถำนะคงคำ้งของกำรจ่ำยช ำระเป็นส ำคญั 
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กำรประเมินว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่ำงมีนยัส ำคญันบัจำกวนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ พิจำรณำเป็นรำย
สัญญำหรือเป็นแบบกลุ่มสินทรัพย ์ส ำหรับกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำแบบกลุ่มสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัจดักลุ่มสินทรัพยท์ำง
กำรเงินตำมควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนั เช่น ประเภทสินทรัพย ์สถำนกำรณ์คำ้งช ำระ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นตน้ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินถือว่ำมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงหรือหลำยเหตุกำรณ์ซ่ึงท ำใหเ้กิดผล
กระทบต่อประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของคู่สัญญำ คือ ขอ้บ่งช้ีว่ำคู่สญัญำก ำลงัประสบปัญหำทำงกำรเงินหรือฝ่ำ
ฝืนขอ้ก ำหนดตำมสญัญำรวมถึงกำรคำ้งช ำระ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนปรับปรุงมลูค่ำตำมบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตั้งเพ่ิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งงวดในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ เงินลงทุนในตรำ
สำรหน้ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงค่ำเผื่อผลขำดทุนรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและส ำรองกำร
วดัมลูค่ำเงินลงทุนสะสม และไม่ลดมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 

หน้ีสินทำงกำรเงินรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมและวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ิธีอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงหรือมลูค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีกำรค ำนวณรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยของหน้ีสินทำงกำรเงินและปันส่วนดอกเบ้ียจ่ำยตลอดช่วง
ระยะเวลำท่ีเก่ียวขอ้ง อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง คือ อตัรำท่ีใชคิ้ดลดประมำณกำรเงินสดจ่ำยในอนำคต รวมถึงค่ำธรรมเนียม
และตน้ทุนกำรรับและจ่ำยทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และส่วนเกินหรือ
ส่วนลดมลูค่ำอ่ืน ตลอดอำยท่ีุคำดไวข้องหน้ีสินทำงกำรเงินหรือระยะเวลำสั้นกวำ่ เพ่ือใหไ้ดร้ำคำทุนตดัจ ำหน่ำยของหน้ีสิน
ทำงกำรเงิน 

หน้ีสินทำงกำรเงินแสดงมลูค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

หน้ีสินทำงกำรเงิน อำจเลือกก ำหนดแสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก หำกเขำ้
เง่ือนไข ดงัน้ี 

 กำรช่วยขจดัหรือลดควำมไม่สอดคลอ้งในกำรวดัมลูค่ำหรือกำรรับรู้รำยกำรท่ีจะเกิดข้ึน 

 หน้ีสินทำงกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินหรือทั้งสองแบบท่ีมีกำรบริหำร
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนดว้ยเกณฑม์ูลค่ำยติุธรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียง หรือกลยทุธ์กำร
ลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และขอ้มลูเก่ียวกบักลุ่มดงักล่ำวน ำเสนอเป็นกำรภำยใน 

หน้ีสินทำงกำรเงินวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมกบัก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำยติุธรรมรับรู้ในก ำไร
หรือขำดทุน  

หน้ีสินทำงกำรเงินเลือกก ำหนดแสดงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จ ำนวนเงินกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของหน้ีสินรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่
กำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของหน้ีสินในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนก่อใหเ้กิดหรือขยำย
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กำรจบัคู่อยำ่งไม่เหมำะสมทำงกำรบญัชีในก ำไรหรือขำดทุน จ ำนวนเงินเหลือจำกกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำยติุธรรมของหน้ีสิน
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมเก่ียวขอ้งกบัควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของหน้ีสินทำงกำรเงินรับรู้ใน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโอนไปก ำไรสะสมเม่ือตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงิน 

กำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงิน เม่ือภำระผกูพนัของกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตำมแลว้ ยกเลิก หรือส้ินสุด ผลแตกต่ำง
ระหวำ่งมลูค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินทำงกำรเงินถกูตดัรำยกำรและส่ิงตอบแทนจ่ำยและคำ้งจ่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

เม่ือกลุ่มบริษทัแลกเปล่ียนตรำสำรหน้ีท่ีมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมำกในขอ้ก ำหนดกบัผูใ้ห้กูต้อ้งถือเป็นกำรส้ินสุดหน้ีสินทำง
กำรเงินเดิม และถือเป็นกำรรับรู้รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินใหม่ ท ำนองเดียวกนักลุ่มบริษทับนัทึกกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมำก
ในขอ้ก ำหนดหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยู่หรือบำงส่วนของกำรส้ินสุดหน้ีสินทำงกำรเงินเดิม และถือเป็นกำรรับรู้รำยกำร
หน้ีสินทำงกำรเงินใหม่ โดยสมมติว่ำขอ้ก ำหนดมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมำกหำกกำรคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด
ภำยใตเ้ง่ือนไขใหม่รวมถึงค่ำธรรมเนียมจ่ำยสุทธิดว้ยค่ำธรรมเนียมรับและคิดลดโดยใช้อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิม ซ่ึงมี
ควำมแตกต่ำงอย่ำงนอ้ยร้อยละ 10 จำกกำรคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดคงเหลือหน้ีสินทำงกำรเงินเดิม หำกกำร
เปล่ียนแปลงไม่เป็นนยัส ำคญั ผลแตกต่ำงระหว่ำง (1) มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินก่อนมีกำรเปล่ียนแปลงและ (2) มูลค่ำ
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดหลงัจำกเปล่ียนแปลง ควรรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเป็นก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงใน
ก ำไรและขำดทุนอ่ืน 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่และสินทรัพย์เกดิจำกสัญญำ 

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิปรำศจำกเง่ือนไขกำรไดรั้บส่ิงตอบแทนตำมสัญญำ หำกกลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดก่้อนมีสิทธิ
ปรำศจำกเง่ือนไขกำรไดรั้บส่ิงตอบแทน จ ำนวนส่ิงตอบแทนรับรู้เป็นสินทรัพยเ์กิดจำกสญัญำ คือ รำยไดค้ำ้งรับ 

ผลประโยชน์พนักงำน 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือพนกังำนท ำงำน หน้ีสินรับรู้ดว้ยมลูค่ำคำดวำ่จะจ่ำยช ำระ หำกกลุ่ม
บริษทัมีภำระผูกพนัตำมกฎหมำยหรือภำระผกูพนัโดยอนุมำนจะตอ้งจ่ำยอนัเป็นผลมำจำกพนกังำนปฏิบติังำนให้ในอดีต
และภำระผกูพนัสำมำรถประมำณไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล 

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน  

กลุ่มบริษทัและพนกังำนร่วมกนัด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพเป็นแผนจ่ำยสมทบก ำหนดกำรจ่ำยสมทบรำยเดือน
เป็นกองทุนโดยสินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจำกสินทรัพย์ของกลุ่มบริษทั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดรั้บกำรบริหำรโดย
ผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอก 

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกพนกังำนและกลุ่มบริษทั เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและ
ภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนเม่ือเกิดรำยกำร 

 



 
26 

 

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังำนเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนและส่วนท่ีกลุ่มบริษทัก ำหนดเพ่ิมเติมบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำย
ตลอดอำยุกำรท ำงำนของพนกังำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตซ่ึงพนกังำนจะไดรั้บจำกกำรท ำงำน
ใหก้บักลุ่มบริษทัตลอดระยะเวลำท ำงำนถึงปีเกษียณอำยงุำนในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยผลประโยชนถ์กู
คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลดใชอ้ตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้ กำรประมำณกำร
หน้ีสินค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยประมำณกำร (Projected Unit Credit Method) 

ผลประโยชน์พนกังำนเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์เพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรท ำงำนใหก้บักลุ่มบริษทัในอดีตของ
พนกังำนบนัทึกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเสน้ตรงตำมอำยงุำนคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชนจ่์ำยจริง  

ขอ้สมมติใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัรับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตเก่ียวขอ้งกบักำรแกไ้ขโครงกำรรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือกำรแกไ้ขโครงกำรมี
ผลบงัคบัใช ้

ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจำ้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้งเป็นหน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน เม่ือกลุ่มบริษทัแสดงเจตนำผูกพนั
อยำ่งชดัเจนเก่ียวกบักำรเลิกจำ้ง และไม่มีควำมเป็นไปไดจ้ะยกเลิก กลุ่มบริษทัจดัท ำรำยละเอียดอยำ่งเป็นทำงกำรทั้งกำรเลิก
จำ้งก่อนวนัเกษียณตำมปกติ หรือเม่ือกลุ่มบริษทัเสนอกำรออกจำกงำนโดยสมคัรใจ และมีควำมเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บกำร
ตอบรับขอ้เสนอ และสำมำรถประมำณจ ำนวนของกำรยอมรับขอ้เสนอไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล คิดลดกระแสเงินสดหำก
ระยะเวลำกำรจ่ำยผลประโยชนเ์กินกวำ่ 12 เดือนนบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ภำษเีงินได้ 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ประกอบดว้ย ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส่วนท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรซ่ึงบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ใหรั้บรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน 

ภำษเีงินได้ปัจจุบัน  

ภำษีเงินไดท่ี้คำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือไดรั้บช ำระ ค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำปีท่ีตอ้งเสียภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ี
ประกำศใชห้รือคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ีเก่ียวกบัรำยกำรในปี
ก่อน 

ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีและฐำนภำษีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  
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ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีไม่รับรู้เม่ือเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวเก่ียวกบักำรรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจและไม่มีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนทำงบญัชีหรือภำษี และผลแตกต่ำงเก่ียวกบัเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยหำกเป็นไปไดว้ำ่จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรในอนำคตอนัใกล ้

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมลูค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีประกำศใชห้รือคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กบั
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือกลบัรำยกำร 

กำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์
ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอนและอำจท ำใหจ้ ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึนและดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่ำไดบ้นัทึกภำษี
เงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำยในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง กำร
ตีควำมทำงกฎหมำยภำษีและจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินอยู่บนพ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนและ
อำจเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ขอ้มลูใหม่อำจท ำใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนกำรตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบั
ควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู่ กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนเกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีสำมำรถหักกลบเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตำม
กฎหมำยน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภำษีเงินไดป้ระเมินโดย
หน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนักลุ่ม
บริษทัมีควำมตั้งใจจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำย
ช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตมีจ ำนวน
เพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวรวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและปรับมูลค่ำตำมบญัชี หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่ม
บริษทัไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์จำกผล
แตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวนัและออมทรัพย ์เงินฝำกธนำคำรท่ีมี
ก ำหนดระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน รวมถึงบตัรเงินฝำก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ประเภทเงินลงทุนระยะสั้น
ในตัว๋เงินหรือตัว๋สัญญำใชเ้งินออกโดยสถำบนักำรเงินประเภทเผื่อเรียกและประเภทวนัถึงก ำหนดภำยใน 3 เดือน หรือนอ้ย
กว่ำนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ โดยไม่รวมเงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนัหรือมีขอ้จ ำกดักำรเบิกใช ้และควำมเส่ียงท่ีไม่มี
นยัส ำคญัต่อกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำ 

สินค้ำคงเหลอื 

สินคำ้คงเหลือ แสดงรำคำทุนหรือมลูค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

รำคำทุนของสินคำ้คงเหลือและสินทรัพยค์งเหลือประเภทสินทรัพยดิ์จิทลัค ำนวณดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

ตน้ทุนสินคำ้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภำพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั 
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มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักประมำณกำรตน้ทุนกำรผลิต
สินคำ้ใหเ้สร็จและประมำณกำรตน้ทุนจ ำเป็นตอ้งจ่ำยเพ่ือขำยสินคำ้ 

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บส ำหรับสินทรัพยดิ์จิทลัเป็นประมำณกำรมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะขำยไดห้ักตน้ทุนจ ำเป็นตอ้งจ่ำยเพ่ือขำย
สินคำ้โดยมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะขำยไดเ้กิดจำกรำคำซ้ือขำยล่ำสุดเพ่ือกำรแลกเปล่ียนในตลำดซ่ึงกลุ่มบริษทัก ำหนดไวเ้ป็นตลำด
ส ำหรับกำรซ้ือขำยสินทรัพยดิ์จิทลั 

กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้เส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยัและคำ้งนำน 

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

สินทรัพยเ์ป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 

ท่ีดิน แสดงรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อำคำรและอุปกรณ์แสดงรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงสินทรัพยซ่ึ์งกิจกำรก่อสร้ำงเอง รวม
ตน้ทุนวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยอ์ยู่ในสถำนท่ีและ
สภำพพร้อมใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงค ์รวมทั้งตน้ทุนกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งสินทรัพย ์และตน้ทุน
กำรกูย้ืม  

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซ่ึงควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ไม่สำมำรถท ำงำนโดยปรำศจำกลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ใหถื้อว่ำลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วร์เป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีรูปแบบและอำยุกำรใชป้ระโยชน์ต่ำงกนับนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือ ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำย
หลงัหกัค่ำใชจ่้ำยในกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ บนัทึกรับรู้สุทธิเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย
ในก ำไรหรือขำดทุน  

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเม่ือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้
หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรตดัรำยกำรสินทรัพยรั์บรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดั
รำยกำรสินทรัพย ์

สินทรัพยเ์ช่ำ 

กลุ่มบริษทัเช่ำสินทรัพยโ์ดยไดรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่จำกกำรครอบครองสินทรัพยเ์ช่ำ จดัประเภทเป็น
สญัญำเช่ำกำรเงิน ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ไดม้ำโดยท ำสญัญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือมูลค่ำ
ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
(ถำ้มี) 
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ค่ำเช่ำจ่ำยช ำระแยกส่วนเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและส่วนหักจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ เพ่ือท ำให้อตัรำดอกเบ้ียเม่ือ
เปรียบเทียบกบัยอดหน้ีคงเหลือแต่ละงวดเป็นอตัรำคงท่ี ตน้ทุนทำงกำรเงินบนัทึกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

กำรจดัประเภทไปอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 

เม่ือเปล่ียนแปลงกำรใชง้ำนจำกอสังหำริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้ำนเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน อสงัหำริมทรัพยจ์ดัประเภท
เป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนดว้ยมลูค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ีจดัประเภทใหม่ถือเป็นรำคำทุนของสินทรัพยต่์อไป 

ตน้ทุนเกิดข้ึนในภำยหลงั 

ตน้ทุนกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบและตน้ทุนกำรปรับปรุงใหดี้ข้ึนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีส ำหรับรำยกำร
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถำ้มีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตกลบัคืนเกิน
กว่ำหน่ึงรอบระยะเวลำบญัชีและสำมำรถวดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนถูกเปล่ียนแทนตดัออกจำก
บญัชีดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี ตน้ทุนเกิดข้ึนจำกกำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ซ่ึงเกิดข้ึนเป็นประจ ำรับรู้ในก ำไรหรือ
ขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกจ ำนวนคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย รำคำทุนของสินทรัพย์
หรือมลูค่ำอ่ืนใชแ้ทนรำคำทุนหกัมลูค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์ 

สินทรัพยจ์ำกตน้ทุนกำรเปล่ียนแทนและตน้ทุนกำรปรับปรุงคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ท่ีเหลืออยู่ของ
สินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรใชป้ระโยชน์โดยประมำณของส่วนประกอบส ำหรับสินทรัพยแ์ต่
ละรำยกำร ประมำณกำรอำยกุำรใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงดงัน้ี 

   ปี 

อำคำร 
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อุปกรณ์จดังำน 5 

อุปกรณ์ส ำนกังำน 5 

 

 

ยำนพำหนะ 2 - 10 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน  

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและติดตั้ง 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยเ์ช่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในแต่ละรอบระยะเวลำรำยงำน วิธีกำรคิดค่ำเส่ือม
รำคำของสินทรัพยเ์ช่ำเป็นวิธีกำรเดียวกนักบักำรคิดค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยเ์ป็นกรรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 

มลูค่ำคงเหลือค ำนวณจำกจ ำนวนเงินซ่ึงกลุ่มบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บในปัจจุบนัจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ลงัจำกหกัตน้ทุนท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยต์ำมอำยแุละสภำพท่ีคำดวำ่จะเป็น ณ วนัส้ินสุดอำยกุำรใชป้ระโยชน ์
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กลุ่มบริษทัทบทวนวิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ มูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ย่ำงนอ้ยทุกส้ินรอบปี
บญัชี  และหำกวิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ มลูค่ำคงเหลือและอำยกุำรใชป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์ตกต่ำงไปจำกประมำณกำรให้
ถือวำ่กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงกลุ่มบริษทัซ้ือมำและอำยุกำรใชป้ระโยชน์ทรำบไดแ้น่นอนแสดงรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม
และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

รำยจ่ำยภำยหลงักำรรับรู้รำยกำร 

รำยจ่ำยภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตโดยรวมเป็นสินทรัพยท่ี์
สำมำรถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  

รำยจ่ำยอ่ืนรวมถึงค่ำควำมนิยมและตรำผลิตภณัฑเ์กิดข้ึนภำยในรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดรำยกำร 

ค่ำตดัจ ำหน่ำย 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยห์รือมลูค่ำอ่ืนใชแ้ทนรำคำทุนหกัมลูค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนดว้ยวิธีเส้นตรง ส่วนใหญ่สะทอ้นรูปแบบท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนำคตจำกสินทรัพยต์ำมระยะเวลำคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เร่ิมตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนเม่ือสินทรัพยพ์ร้อมใชป้ระโยชน ์

ระยะเวลำคำดวำ่จะไดรั้บประโยชนแ์สดงดงัน้ี 

 ปี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 - 10 
 

กลุ่มบริษทัไม่ไดคิ้ดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนระหวำ่งพฒันำและติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัทบทวนวิธีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยอ์ย่ำงนอ้ยทุกส้ินรอบปี
บญัชี  และหำกวิธีกำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ตกต่ำงไปจำกประมำณกำร
ใหถื้อวำ่กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี 

รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยก ำหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีรับรู้ใน
ก ำไรหรือขำดทุน 

กำรด้อยค่ำสินทรัพย์นอกจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

มูลค่ำตำมบญัชีสินทรัพยน์อกจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั เช่น ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละสินทรัพยอ่ื์นไดรั้บกำรทบทวนทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะประมำณมลูค่ำสินทรัพยท่ี์คำดวำ่จะไดรั้บคืน  
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ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยก่์อให้เกิด
เงินสดสูงกวำ่มลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน เวน้แต่ เม่ือกลบัรำยกำรประเมินมลูค่ำสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัซ่ึง
เคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และดอ้ยค่ำสินทรัพยใ์นเวลำต่อมำ ในกรณีน้ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

เม่ือเกิดกำรลดลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเผื่อขำยซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ และมีควำมชดัเจนวำ่
สินทรัพยด์งักล่ำวมีกำรดอ้ยค่ำ ผลขำดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน ถึงแมว้ำ่ยงัไม่ไดต้ดั
รำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว ผลขำดทุนซ่ึงบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนเป็นผลต่ำงระหวำ่งมูลค่ำยติุธรรมในปัจจุบนั
ของสินทรัพยก์บัรำคำทุนท่ีซ้ือหกัดว้ยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น ๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก ำไรหรือ
ขำดทุน 

กำรค ำนวณมลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์อกจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หมำยถึง มูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนกำรขำยแลว้แต่มลูค่ำใดจะสูงกวำ่  

กำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยป์ระมำณจำกกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคตคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีเงินไดเ้พ่ือสะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียงท่ีมี
ต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยไ์ม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจำกสินทรัพยอ่ื์นพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยก่์อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้ง 

กำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนกำรขำย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดใหเ้หมำะสมกบัสินทรัพย ์
เพ่ือสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินซ่ึงกิจกำรสำมำรถไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัตน้ทุนกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยซ่ึงผูซ้ื้อ
กบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเตม็ใจแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัอยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูไ้ม่มีควำมเก่ียวขอ้ง
กนั 

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินถูกกลบัรำยกำรเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภำยหลงั และกำร
เพ่ิมข้ึนสมัพนัธ์โดยตรงกบัผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำซ่ึงเคยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  

ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์นอกจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืนซ่ึงเคยรับรู้ในงวดก่อนจะประเมินทุกรอบ
ระยะเวลำรำยงำนว่ำมีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ หำกเกิดกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรส ำหรับใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำ
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะกลบัรำยกำรเพียงเท่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ำมูลค่ำตำม
บญัชีภำยหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมหรือค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม เสมือนหน่ึงไม่เคยบนัทึกผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 

สัญญำเช่ำ 

ผูเ้ช่ำ 

กลุ่มบริษทัประเมินสญัญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ ถำ้สัญญำใหสิ้ทธิกำรควบคุมกำร
ใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำระยะเวลำเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน ยกเวน้
สญัญำเช่ำระยะสั้น (อำยสุญัญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกวำ่) และสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมลูค่ำต ่ำ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อมใชง้ำน) สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้
วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของ
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำใหม่ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ประกอบดว้ย กำรวดัมลูค่ำเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเก่ียวขอ้งกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำย
ช ำระ ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญำเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดรั้บและตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรก 

กลุ่มบริษทัประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย์
อำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้อยู่ในสภำพตำมท่ีก ำหนดในขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ ประมำณกำร
ดงักล่ำวถือเป็นตน้ทุนเพ่ือรับรู้วดัมลูค่ำเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ผูเ้ช่ำไม่สำมำรถปันส่วนส่ิงตอบแทนเป็นส่วนประกอบกำรเช่ำและไม่เป็นกำรเช่ำซ่ึงตอ้งจ่ำยตำมรำคำขำยเอกเทศ ขอ้ผ่อน
ปรนในทำงปฏิบติั อนุญำตใหผู้เ้ช่ำไม่แยกส่วนประกอบไม่เป็นกำรเช่ำเพ่ือบนัทึกสญัญำเช่ำและส่วนประกอบไม่เป็นกำรเช่ำ
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นขอ้ตกลงเดียวกนั 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุน โดยวิธีเส้นตรงตำมประมำณกำรอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยกุำรให้
ประโยชนโ์ดยประมำณของสินทรัพยแ์ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

    ปี 

       ยำนพำหนะ 3 - 5 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงโอนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของสินทรัพยร์วมถึง
กำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกอำยกุำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณของสินทรัพย ์

หำกกลุ่มบริษทัไม่มีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดอำยสุญัญำเช่ำ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชถ้กูคิดค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเส้นตรงนบัจำกวนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุด
ของอำยกุำรใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือวนัส้ินสุดอำยสุญัญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดกำรตดัรำยกำรและกำรดอ้ยค่ำตำมหลกัเคร่ืองมือทำงกำรเงินกบัเงินลงทุนสุทธิตำม
สญัญำเช่ำ กลุ่มบริษทัสอบทำนมูลค่ำคงเหลือไม่ไดรั้บประกนัซ่ึงประมำณกำรไว ้ส ำหรับใชใ้นกำรค ำนวณเงินลงทุนขั้นตน้
ตำมสญัญำเช่ำอยำ่งสม ่ำเสมอ 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของค่ำเช่ำยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล คิดลด
ดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสญัญำเช่ำ เวน้แต่ อตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิม
ของกลุ่มบริษทั ค่ำเช่ำรวมถึงค่ำเช่ำคงท่ีหักส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำค้ำงรับ และจ ำนวนเงินคำดว่ำต้องจ่ำยภำยใต้กำร
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รับประกนัมูลค่ำคงเหลือ ค่ำเช่ำยงัรวมถึงจ ำนวนเงินตอ้งจ่ำยตำม สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือ
สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ หำกกลุ่มบริษทัมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลใชสิ้ทธิ 

กำรวดัมลูค่ำภำยหลงัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมข้ึนดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเพ่ือสะทอ้นดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำดว้ยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน และลดลงเพ่ือสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำ
เช่ำท่ีจ่ำยช ำระ  

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลง ค่ำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรจ ำนวนเงินคำดว่ำตอ้งจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ หรือกำรเปล่ียนแปลงกำรประเมินกำรใชสิ้ทธิ
เลือกซ้ือ สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ เม่ือวดัมลูค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่
จะปรับปรุงกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้หรือรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนหำกมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
สิทธิกำรใชถ้กูลดมลูค่ำลงจนเป็นศูนย ์

สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงองิมูลค่ำต ่ำ 

จ ำนวนเงินตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำนบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำ
ซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมูลค่ำต ่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำเป็นค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำ เวน้แต่เกณฑ์เป็นระบบอ่ืนดีกว่ำซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลำแสดงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจำกกำรใช้
สินทรัพยเ์ช่ำ 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

ประมำณกำรหน้ีสินรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินเม่ือกลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัตำมกฎหมำย ภำระผูกพนัโดยอนุมำนซ่ึง
เกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะเสีย
ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ำยช ำระภำระหน้ีสิน จ ำนวนภำระหน้ีสินสำมำรถประมำณจ ำนวนเงินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีของผูถื้อหุน้สำมญักลุ่มบริษทัดว้ยจ ำนวนหุ้น
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกักลุ่มบริษทัท่ีออกจ ำหน่ำยระหวำ่งปี 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด  

ก ำไรต่อหุน้ปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีของผูถื้อหุ้นสำมญักลุ่มบริษทัดว้ยผลรวมของจ ำนวนหุ้นสำมญัถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัออกจ ำหน่ำยแลว้ในระหว่ำงปีบวกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัซ่ึงกลุ่มบริษทัอำจตอ้งออกเพ่ือ
แปลงสภำพหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดใหเ้ป็นหุน้สำมญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทน 

กำรใช้ดุลยพนิิจของผู้บริหำร 

กำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มบริษทัจ ำเป็นตอ้งอำศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหำรเพ่ือ
ก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนและกำรตั้งขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร  
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กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรส ำคัญ ดงันี ้

ก) กำรรับรู้และตดัรำยกำรสินทรัพย์และหนีสิ้น  

 กำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตดัรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำกลุ่ม
บริษทัโอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพ้ืนฐำน
ของขอ้มลูท่ีดีท่ีสุดซ่ึงรับรู้ไดใ้นสภำวะปัจจุบนั 

ข) มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

 กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำในตลำดซ้ือขำย
คล่อง  ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจประเมินมลูค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำร
ประเมินมลูค่ำ ซ่ึงตวัแปรส ำหรับใชใ้นแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำม
เส่ียงทำงดำ้นเครดิต สภำพคล่อง ขอ้มลูควำมสมัพนัธ์และกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว 
กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรส ำหรับใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมซ่ึง
แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมลูค่ำยติุธรรม 

ค) ค่ำเผือ่ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

 ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหน้ีจำกควำม
เส่ียงดำ้นเครดิตท่ีอำจเกิดข้ึน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของกลุ่มบริษทัข้ึนอยู่กบั
เง่ือนไขกำรประเมินกำรเพ่ิมข้ึนของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต กำรพฒันำแบบจ ำลอง ควำมเส่ียงกำรเรียกช ำระมูลค่ำ
หลกัประกนั กำรวิเครำะห์สถำนะของลูกหน้ีรำยกลุ่มและรำยตวั ควำมน่ำจะเป็นของกำรไดรั้บช ำระหน้ี รวมถึงกำร
เลือกขอ้มูลกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคตมำใชใ้นแบบจ ำลอง อย่ำงไรก็ตำม กำรใชป้ระมำณกำรและขอ้
สมมติฐำนแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต ดงันั้น กำรปรับปรุงค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนอำจเกิดข้ึนในอนำคต 

ง) ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของเงนิลงทุน 

 กลุ่มบริษทัตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนลดลงอย่ำงมีสำระส ำคญัและเป็นระยะ
เวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ กำรสรุปว่ำเงินลงทุนมูลค่ำลดลงและเป็นระยะเวลำนำนจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจของฝ่ำยบริหำร 

จ) ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  

 กำรรับรู้ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส้ินสุดเม่ือฝ่ำยบริหำร
พิจำรณำแลว้วำ่สินทรัพยอ์ยูใ่นสภำพพร้อมจะใชง้ำนไดต้ำมควำมประสงคข์องฝ่ำยบริหำร  

 กำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรอำยุกำรใชป้ระโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และทบทวนอำยุกำรใชป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกเกิดกำร
เปล่ียนแปลง 
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 ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลย
พินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย ์

ฉ) สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

กำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนทดสอบกำรดอ้ยค่ำภำยหลงั ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยก่์อใหเ้กิดเงินสด 
รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดเหมำะสมส ำหรับกำรค ำนวณหำมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด 

ช) สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 

 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินไดร้อกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวใช้หักภำษีเม่ือมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอส ำหรับใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและ
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงิน
ไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

ซ) สัญญำเช่ำ  

 กลุ่มบริษทัประเมินวำ่สัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลย
พินิจประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำ เพ่ือพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัทโอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและ
ผลประโยชนใ์นสินทรัพยเ์ช่ำหรือไม่ 

 กำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำมีสิทธิเลือกขยำยอำยสุญัญำเช่ำหรือยกเลิกสญัญำเช่ำ 

 กำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจประเมินว่ำกลุ่มบริษทัมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผล
หรือไม่จะใช้สิทธิเลือกกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำโดยค ำนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภำพแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดซ่ึงท ำใหเ้กิดส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่มบริษทัในกำรใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือก 

อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิม 

 บริษทัใชอ้ตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมส ำหรับคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (เม่ือไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำม
นยัของสัญญำเช่ำ) เป็นอตัรำดอกเบ้ียจะตอ้งจ่ำยในกำรกูย้ืมเพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัสินทรัพย์
สิทธิกำรใชใ้นสภำพแวดลอ้มคลำ้ยกนัตำมระยะเวลำกำรกูย้ืมและหลกัประกนัคลำ้ยกนั 

ฌ) ผลประโยชน์พนักงำนหลงัออกจำกงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้
สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำร เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำร
เปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้  
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ญ) คดฟ้ีองร้อง 

 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกขอ้พิพำททำงกำรคำ้และกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจในกำร
ประเมินผลขอ้พิพำททำงกำรคำ้และคดีควำมถูกฟ้องร้องโดยพิจำรณำถึงมูลเหตุแห่งพิพำททำงกำรคำ้และกำรถูก
ฟ้องร้อง เอกสำรหลกัฐำนประกอบอ่ืน รวมทั้งกำรปรึกษำท่ีปรึกษำกฎหมำยส ำหรับขอ้พิพำททำงกำรคำ้และกำรถูก
ฟ้องร้องส ำคญั และบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส ำหรับกรณีฝ่ำยบริหำร
เช่ือมัน่วำ่จะไม่มีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจะยงัไม่บนัทึกประมำณกำรหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

ฎ) กำรด้อยค่ำสินทรัพย์นอกจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

 สินทรัพยน์อกจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินคงเหลือตำมบญัชีของกลุ่มบริษทัทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
วำ่มีขอ้บ่งช้ี เร่ือง กำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ในกรณีมีขอ้บ่งช้ีฝ่ำยบริหำรจะประมำณมลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

ฏ) รำยได้จำกสัญญำท ำกบัลูกค้ำ 

 กำรระบุภำระตอ้งปฏิบติั 

 กำรระบุภำระตอ้งปฏิบติัในกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจประเมิน
เง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำท ำกบัลูกคำ้เพ่ือพิจำรณำวำ่สินคำ้หรือบริกำรแต่ละรำยกำรถือเป็นภำระแยกจำกกนั
หรือไม่ กล่ำวคือ กลุ่มบริษทับนัทึกสินคำ้หรือบริกำรแต่ละรำยกำรแยกจำกกนั เม่ือสินคำ้หรือบริกำรสำมำรถระบุแยก
จำกสินคำ้หรือบริกำรอ่ืนในสญัญำ และลกูคำ้ไดรั้บประโยชนจ์ำกสินคำ้หรือบริกำร 

 ก ำหนดจงัหวะเวลำกำรรับรู้รำยได ้

 ก ำหนดจงัหวะเวลำกำรรับรู้รำยได ้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำท ำ
กบัลูกคำ้เพ่ือพิจำรณำว่ำภำระตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ทั้งน้ี กลุ่ม
บริษทัรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง เม่ือเป็นไปตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

- ลกูคำ้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จำกผลกำรปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัในขณะท่ีกลุ่มบริษทัปฏิบติังำน  

- กำรปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์ลูกคำ้ควบคุมในขณะสร้ำงสินทรัพย ์หรือ 

- กำรปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัไม่ก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชนอ่ื์น และกลุ่มบริษทั
มีสิทธิไดรั้บช ำระส ำหรับกำรปฏิบติังำนเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 

 กรณีไม่เขำ้เง่ือนไขขำ้งตน้ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยได้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินวำ่ภำระตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ินเม่ือใด 

 กำรค ำนวณรำยไดรั้บรู้ตลอดช่วงระยะเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจวดัระดบัควำมกำ้วหนำ้ของงำนเพ่ือใหส้ะทอ้น
ถึงผลกำรปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัตำมภำระตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จส้ิน โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน ดงัน้ี  

- รำยไดจ้ำกกำรบริกำรส่งมอบกำรควบคุมตลอดช่วงเวลำหน่ึง 
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  กำรค ำนวณรำยไดรั้บรู้ตลอดช่วงระยะเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจวดัระดบัควำมกำ้วหนำ้ของงำนเพ่ือให้
สะทอ้นถึงผลกำรปฏิบติังำนของกลุ่มบริษทัตำมภำระตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จ ซ่ึงค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบตน้ทุน
เกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดซ่ึงคำดวำ่จะใชใ้นกำรปฏิบติัตำมสญัญำ  

ฐ) ประมำณกำรต้นทุนกำรผลติ 

กลุ่มบริษทัประมำณกำรตน้ทุนกำรผลิตของแต่ละงำนจำกสรุปรำยละเอียดของงำนจำกลูกคำ้ซ่ึงน ำมำค ำนวณจ ำนวน
และมูลค่ำของตน้ทุนกำรผลิตท่ีตอ้งใช้ส ำหรับงำน รวมถึงค่ำจำ้งท่ีตอ้งใช้ในกำรท ำงำนจนเสร็จ ประกอบกบักำร
พิจำรณำถึงแนวโนม้ของกำรเปล่ียนแปลงรำคำค่ำจำ้ง และค่ำใชจ่้ำยอ่ืน กลุ่มบริษทัทบทวนประมำณกำรตน้ทุนอย่ำง
สม ่ำเสมอ และทุกครำวท่ีตน้ทุนเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำกประมำณกำรตน้ทุนอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

กำรค ำนวณตน้ทุนกำรผลิต กลุ่มบริษทัตอ้งประมำณตน้ทุนทั้งหมดท่ีใชใ้นกำรท ำงำน ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรประมำณกำร
ตน้ทุนจำกประสบกำรณ์กำรประกอบธุรกิจ  

ฑ) เงนิรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 

สัญญำจำกกำรให้บริกำรซ่ึงบริษทัท ำกบัลูกคำ้ระบุให้บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินเม่ือเร่ิมสัญญำ บริษทัพิจำรณำว่ำเงินท่ี
ไดรั้บไม่ถือว่ำมีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั เน่ืองจำกเงินท่ีไดรั้บจำกลูกคำ้ไม่ใช่กำรจดัหำเงินทุน
เพ่ือบริษทั แต่เพ่ือป้องกนับริษทัจำกลกูคำ้ไม่อำจปฏิบติัตำมสัญญำใหส้มบูรณ์บำงส่วนหรือทั้งหมด 

ฒ) ค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำของสินค้ำ 

กลุ่มบริษทัพิจำรณำปรับลดสินคำ้ เม่ือมลูค่ำยติุธรรมของสินคำ้ลดลงอยำ่งเป็นสำระส ำคญั ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำปรับลด
มลูค่ำของสินคำ้เท่ำกบัมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ อยำ่งไรกต็ำม ควำมมีสำระส ำคญัและกำรปรับลดมูลค่ำข้ึนกบัดุลพินิจของ
ฝ่ำยบริหำร 

กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือจ่ำยช ำระเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นซ่ึงเป็นรำยกำร
เกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำในตลำดหลกัหรือตลำดใหป้ระโยชน์สูงสุดและ
สำมำรถเขำ้ถึงได ้กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีไม่มีตลำดท่ีมี
สภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้
ขอ้มลูท่ีสำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงวดัมลูค่ำยติุธรรมใหม้ำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็น
สำมระดบัตำมประเภทของขอ้มลูน ำมำใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ขอ้มลูรำคำเสนอซ้ือขำยส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ขอ้มลูอ่ืนสำมำรถสงัเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มลูทำงตรงหรือทำงออ้ม 
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ระดบั 3 ขอ้มูลไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตซ่ึงกลุ่ม
บริษทัประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นมลูค่ำยุติธรรมส ำหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนซ่ึงกำรวดัมลูค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

4. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัและบริษทัย่อยหรือถูกบริษทั
และบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงมีอิทธิพล
ต่อบริษทัและบริษทัย่อย ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีอ ำนำจกำรวำงแผนและ
ควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวใกลชิ้ดกบับุคคลและกิจกำรท่ีบุคคลดงักล่ำว
มีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 

รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดง
ดงัน้ี 

บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ซ้ือสินทรัพย์

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 53,612         -               53,612            -               
ซ้ือสินทรัพยดิ์จิทลั

บริษทัย่อย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,000,000    -               9,600,000       -               
รายไดจ้ากการบริการ

บริษทัย่อย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 56,839,296  -               139,517,375   -               
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               110,000       -                 110,000       

รายไดอ่ื้น
บริษทัย่อย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 300,237       -               2,109,763       -               

ตน้ทนุบริการ
บริษทัย่อย 1,168,224    120,000       1,168,224       120,000       
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 199,461       1,035,435    199,461          1,035,435    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

บาท

2564 2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น 20,869,049          17,488,478          
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 441,555               759,467               
รวม 21,310,604          18,247,945          

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประโยชน์จ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรบริษทั ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 
2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งจ่ำยใหก้บักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรกลุ่มบริษทั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 จ ำนวนเงิน 1.18 ลำ้นบำท และ 0.84 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 

ยอดคงเหลือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสำระส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
แสดงดงัน้ี 

บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ลูกหน้ีการคา้

บริษทัย่อย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,472,907     -                 41,472,907     32,100            
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 117,700          -                 117,700          

ลูกหน้ีอ่ืน

บริษทัย่อย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,640            -                 6,368,440       22,893            
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินทดรองจ่าย

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,605,000       1,605,000       1,605,000       1,605,000       
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,604,009       13,105,452     7,604,009       13,105,452     

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
บริษทัย่อย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 734,450          -                 734,450          53,500            
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 -                 618,480          -                 618,480          

เจา้หน้ีเงินลงทนุ
บริษทัย่อย 10, 18 -                 -                 1,200,000       3,749,985       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กำรค ำ้ประกนัหนีสิ้นระหว่ำงกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัค ้ำประกนัหน้ีสินระหวำ่งกนั ดงัน้ี 

กรรมกำรบริษทัค ้ำประกนัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (หมำยเหตุ 14) และค ้ำประกนัวงเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (ดูหมำยเหตุ 
21) 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

 

เม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2565 ถึงวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2565 บริษทัไดรั้บคืนเงินทดรองจ่ำยจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นตวัเงิน
จ ำนวนเงิน 5.35 ลำ้นบำท และไดรั้บช ำระดว้ยบิตคอยน ์จ ำนวน 1 เหรียญ จ ำนวนเงิน 2.11 ลำ้นบำท 

หลกัเกณฑ์กำรคิดรำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกนั 

นโยบายการก าหนดราคา
มูลค่าซ้ือสินทรัพย์ ราคาตลาด
มูลค่าซ้ือสินทรัพยดิ์จิทลั ราคาตลาด
มูลค่าการใหบ้ริการ มูลค่าตกลงกนัตามสญัญา
มูลค่าการรับบริการ มูลค่าตลาดและมูลค่าตกลงกนัตามสญัญา
รายไดอ่ื้น มูลค่าตกลงกนัตามสญัญา
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5. เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

บาท

2564 2563 2564 2563
เงินสด 50,757           51,484           50,000           50,000           
เงินฝากธนาคาร 10,449,257    4,405,442      10,267,642    4,374,008      
รวม 10,500,014    4,456,926      10,317,642    4,424,008      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

ลกูหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ลูกหน้ีการคา้ 168,192,005  90,763,450    168,037,305  90,393,750    
รายไดค้า้งรับ 28,686,387    6,947,310      28,686,387    6,947,310      
รวม 196,878,392  97,710,760    196,723,692  97,341,060    
หัก  ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (34,075,129)   (7,663,623)     (33,920,429)   (7,418,923)     

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 162,803,263  90,047,137    162,803,263  89,922,137    

ลูกหน้ีอ่ืน
เงินทดรองจ่าย 4 6,368,440      -                 6,368,440      -                 
อ่ืน ๆ 190,819         490,450         168,099         522,703         
รวม 6,559,259      490,450         6,536,539      522,703         

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 169,362,522  90,537,587    169,339,802  90,444,840    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2565 ถึงวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2565 บริษทัไดรั้บช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีกำรคำ้ บริษทั มลัติเทคโนโลยี 
เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั ดว้ยเหรียญเอม็วีพี จ ำนวน 48 ลำ้นเหรียญ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 37.44 ลำ้นบำท 

เม่ือวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2565 บริษทัไดรั้บคืนเงินทดรองจ่ำยจำกบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั ดว้ยเหรียญเอม็วีพี 
จ ำนวน 7.82 ลำ้นเหรียญ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 6.36 ลำ้นบำท 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนแสดงรำยกำรเคล่ือนไหว
ดงัน้ี 

บาท

2564 2563 2564 2563
ยอดยกมา 7,663,623      325,150         7,418,923      325,150         
บวก ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 26,601,506    7,338,473      26,501,506    7,093,773      
หัก   กลบัรายการผลขาดทนุดา้นเครดิต
        ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (190,000)        -                 -                 -                 
ยอดคงเหลือ 34,075,129    7,663,623      33,920,429    7,418,923      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัแสดงยอดลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ แยกตำมจ ำนวนเดือนคำ้งช ำระ
ดงัน้ี 

บาท

2564 2563 2564 2563
ลูกหนี้การค้า

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 21,225,740    36,564,537    21,225,740    36,564,537    
เกินก าหนดช าระ
น้อยกว่า 3 เดือน 48,059,682    4,199,393      48,059,682    4,099,393      
มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 45,028,012    10,218,857    45,028,012    10,218,857    
มากกว่า 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน 28,024,560    28,325,661    28,024,560    28,055,961    
มากกว่า 12 เดือน 25,854,011    11,455,002    25,699,311    11,455,002    

รวม 168,192,005  90,763,450    168,037,305  90,393,750    

รายได้ค้างรับ

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 21,336,387    -                21,336,387    -                
เกินก าหนดช าระ
น้อยกว่า 3 เดือน -                6,232,910      -                6,232,910      
มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 7,350,000      714,400         7,350,000      714,400         

รวม 28,686,387    6,947,310      28,686,387    6,947,310      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



 
43 

 

7. สินค้ำคงเหลอื 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

บาท

2564 2563
สินทรัพยดิ์จิทลั
เหรียญเอ็มวีพี 8,995,567 -     

วสัดุส้ินเปลือง 828,881 1,356,418 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 7,588,097 7,624,045 
งานระหว่างท า 2,398,750 -     
รวม 19,811,295 8,980,463 
หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (4,123,766) (1,487,721)
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 15,687,529 7,492,742 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  สินทรัพยดิ์จิทลั แสดงรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

เหรียญเอ็มวีพี บาท

จ านวน จ านวนเงิน
ซ้ือ 36,003,674       10,801,102       
ไดรั้บช าระหน้ี 7,200,000         2,160,000         
จ าหน่าย (11,072,750)      (3,321,825)       
ซ้ือสินคา้และบริการ (2,145,700)       (643,710)          
ยอดคงเหลือ 29,985,224       8,995,567         

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 ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขำย 

บาท

2564 2563

ตน้ทนุขาย 17,289,716 2,245,243 

การปรับปรุงค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ 2,636,045 400,209 
สุทธิ 19,925,762 2,645,452 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำสินคำ้แสดงรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

 
8. สินทรัพย์หมุนเวยีน 

สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอใบก ากบัภาษีและรอเครดิต 6,761,781     7,128,113     6,745,169     7,107,999     
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,404,831     1,874,381     5,404,831     1,874,192     
เงินจ่ายล่วงหนา้ 36,834,445   14,067,764   36,834,445   14,067,764   
เงินทดรองจ่าย 8,003,296     13,818,123   8,003,296     13,415,059   
เงินมดัจ า 157,000        197,000        157,000        197,000        
รวม 57,161,353   37,085,381   57,144,741   36,662,014   
หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย์ (50,000)         -                (50,000)         -                

สินทรัพย์หมุนเวยีน - สุทธิ 57,111,353   37,085,381   57,094,741   36,662,014   
 

บาท

2564 2563
ยอดยกมา 1,487,721             1,087,512             
บวก ขาดทนุจากการลดมูลค่าสินคา้ 3,593,478             400,209                
หัก โอนกลบัจากการขาย (957,433)              -                       
ยอดคงเหลือ 4,123,766             1,487,721             

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยแ์สดงรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

บาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา -                                        
บวก ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 50,000                                   
ยอดคงเหลือ 50,000                                   

 

9. เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระหลกัประกนั 

เงินฝำกธนำคำรติดภำระหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

บาท

เงินฝากธนาคาร 2564 2563 หมายเหตุ หลกัประกนั

ประจ า 1,500,000           3,500,000           17 วงเงินหนังสือค ้าประกนั

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ
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10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงรำยละเอียดดงัน้ี 

ร้อยละ บาท

บริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563
บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั 5,000,000      5,000,000  76 76 3,799,995  3,799,995  2,287,211    -           1,512,784   3,799,995    
บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ  ากดั -                 5,000,000  -           51 -            2,549,985  -               -           -             2,549,985    
รวม 3,799,995  6,349,980  2,287,211    -           1,512,784   6,349,980    

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 มีมติอนุมติัให้จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกดั (บริษทัย่อย) ให้แก่บริษทัอ่ืน จ ำนวน 
340,000 หุน้ มลูค่ำขำยหุน้ละ 30 บำท จ ำนวนเงิน 10.20 ลำ้นบำท เป็นผลใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้ลดลงคงเหลือ ร้อยละ 17 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้ (ดูหมำยเหตุ12) 

บริษทัโอนเงินลงทุนใหบ้ริษทัอ่ืนตำมสัญญำ เม่ือวนัท่ี 16 กนัยำยน 2564 ทั้งน้ี บริษทัไดรั้บช ำระเงินค่ำหุน้งวดแรก จ ำนวนเงิน 2.04 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2564 และ
ไดรั้บช ำระเงินค่ำหุน้ส่วนท่ีเหลือ เม่ือวนัท่ี 29 กนัยำยน 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัซ้ือเงินลงทุนหุน้สำมญัของบริษทั ไอดอลมำสเตอร์ จ ำกดั (จ ำนวน 240,000 หุน้ มลูค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 5 บำท จ ำนวนเงิน 1.2 ลำ้นบำท) เป็นผลใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียน 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำแสดงรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา -                              
บวก  ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 2,287,211                    
ยอดคงเหลือ 2,287,211                    

 
รำยกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั แสดงรำยละเอียด ดงัน้ี 

หมายเหตุ บาท
ณ วนัที ่15 กนัยายน 2564
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 992,541                             
ลูกหน้ีการคา้ 512,621                             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,473,702                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 30,244                               
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (7,746,827)                         
รายไดรั้บล่วงหนา้ (81,385,231)                       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,247,900)                         
สินทรัพย์สุทธิ (78,370,850)                       

รับรู้ก าไรจากการลดสดัส่วนเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 27,513,090                        
รับรู้ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ 13,756,544                        
ส่วนไดเ้สียไม่มีอ  านาจควบคุม 39,651,216                        
โอนไปเงินลงทนุระยะยาว 12 (850,000)                            
มูลค่าตามบัญชีเงนิลงทุนในบริษทัย่อย 1,700,000                          

ส่ิงตอบแทนในการขายไดรั้บเป็นเงินสด 10,057,921                        
ก าไรจากการขายเงนิลงทุน 8,357,921                          
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ก) รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยแสดงขอ้มลูส่วนไดเ้สียไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั 

บาท

ร้อยละ

บริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563
บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั 24 24 (525,223) (433,624) 91,599         (239,450)  
บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ  ากดั -        49 -          (16,108)   39,635,109  2,499        
รวม (525,223) (449,732) 39,726,708  (236,951)  

สดัส่วนการถือหุ้น ส่วนไดเ้สียสะสม
ก าไรหรือขาดทนุแบง่ให้

ในระหว่างปี

ขอ้มูลส่วนไดเ้สียไม่มีอ  านาจควบคุมในบริษทัย่อย

 
ข) สรุปขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่มีอ ำนำจควบคุม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 

2563 ท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงเป็นขอ้มลูก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั  

รำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

บาท

2564 2563 2564 2563
สินทรัพยห์มุนเวียน 221,706         657,505         -                    -                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 220,213         228,243         -                    -                    
หน้ีสินหมุนเวียน 30,360           92,535           -                    32,873               

บริษทั มลัติเทคโนโลยี 
เอ็กซ์เพิร์ต จ  ากดับริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั

รำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

บาท

2564 2563 2564 2563
รายได้ 190,031         213,718         -                    -                    
ขาดทนุส าหรับปี (381,654)       (997,709)       -                    (5,100)               

บริษทั มลัติเทคโนโลยี 
บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั เอ็กซ์เพิร์ต จ  ากดั

 
  



 
49 

 

11. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

บาท
ร้อยละ

บริษทั 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

บริษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จ  ากดั 40 40 1,999,995   1,999,995   1,259,906   -              740,089      1,999,995   740,089       1,981,272    

มูลค่าตามบญัชี
ตามวิธีส่วนไดเ้สียสดัส่วนการถือหุ้น ราคาทนุ ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า มูลค่าสุทธิทางบญัชี

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำแสดงรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดยกมา -                              
บวก  ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 1,259,906                    
ยอดคงเหลือ 1,259,906                    
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงรำยละเอียดดงัน้ี 

ก) ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 
2563 ดงัน้ี 
 

บาท

2564 2563
ขาดทนุสุทธิ 1,241,183      7,723          

บริษทั
ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุ

 
ข) สรุปขอ้มลูทำงกำรเงินของบริษทัร่วม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ท่ีมีสำระส ำคญั 

รำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

บาท

2564 2563
สินทรัพยห์มุนเวียน 1,833,070          4,932,867          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 25,153               28,313               
หน้ีสินหมุนเวียน 8,000                 8,000                 
สินทรัพย์ - สุทธิ 1,850,223          4,953,180          

สดัส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 40% 40%
สดัส่วนตามส่วนไดเ้สียในสินทรัพย ์- สุทธิ 740,089             1,981,272          
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 740,089             1,981,272          

รำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

บาท

2564 2563
รายได้ 909                    1,443                 
ขาดทนุสุทธิ (3,102,968)        (19,307)             
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12. เงนิลงทุนระยะยำว 

เงินลงทุนระยะยำวแสดงในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ดงัน้ี 
 

ร้อยละ บาท

บริษทั หมายเหตุ สดัส่วนการถือหุ้น ราคาทนุ ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า มูลค่าสุทธิทางบญัชี

บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ  ากดั 10 17 850,000      (850,000)           -                     

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำแสดงรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

บาท
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา -                              
บวก  ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 850,000                       
ยอดคงเหลือ 850,000                       

 



 
52 

 

13. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงดงัน้ี 

บาท

อุปกรณ์ อุปกรณ์ สินทรัพยร์ะหว่าง
ท่ีดิน อาคาร จดังาน ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้างและติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 8,000,000 22,595,234 4,733,795 12,321,589 74,208,839 144,000 122,003,457 
ซ้ือ / โอนเขา้ -     500,831 2,837,661 1,446,785 28,000,883 -     32,786,160 
จ าหน่าย / โอนออก -     -     (629,673) (917) (753,633) -     (1,384,223)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 8,000,000 23,096,065 6,941,783 13,767,457 101,456,089 144,000 153,405,394 
ซ้ือ / โอนเขา้ -     200,113 4,263,660 597,681 15,388,782 1,990,000 22,440,236 
จ าหน่าย / โอนออก -     -     (335,365) (579,119) -     -     (914,484)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 8,000,000 23,296,178 10,870,078 13,786,019 116,844,871 2,134,000 174,931,146 

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -     5,777,899 849,540 7,322,064 14,547,841 -     28,497,344 
ค่าเส่ือมราคา -     1,134,414 1,151,518 1,946,870 10,391,197 -     14,623,999 
จ าหน่าย / โอนออก -     -     (270,353) (893) (753,631) -     (1,024,877)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 -     6,912,313 1,730,705 9,268,041 24,185,407 -     42,096,466 
ค่าเส่ือมราคา -     1,252,558 3,143,427 1,896,502 14,495,621 -     20,788,108 
จ าหน่าย / โอนออก -     -     (100,848) (267,032) -     -     (367,880)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 -     8,164,871 4,773,284 10,897,511 38,681,028 -     62,516,694 

ค่าเผือ่การด้อยค่า

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 -     -     -     -     -     -     -     
ขาดทนุจากการดอ้ยค่า -     -     1,476,206 -     -     -     1,476,206 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 -     -     1,476,206 -     -     -     1,476,206 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั 8,000,000 16,183,752 5,211,078 4,499,416 5,320,300 144,000 39,358,546 
ภายใตส้ญัญาเช่า -     -     -     -     71,950,382 -     71,950,382 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 8,000,000 16,183,752 5,211,078 4,499,416 77,270,682 144,000 111,308,928 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั 8,000,000 15,131,307 4,620,588 2,888,508 5,645,787 2,134,000 38,420,190 

ภายใตส้ญัญาเช่า -     -     -     -     72,518,056 -     72,518,056 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 8,000,000 15,131,307 4,620,588 2,888,508 78,163,843 2,134,000 110,938,246 

งบการเงินรวม
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บาท

อุปกรณ์ อุปกรณ์ สินทรัพยร์ะหว่าง
ท่ีดิน อาคาร จดังาน ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้างและติดตั้ง รวม

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 8,000,000 22,595,234 4,733,795 12,321,589 74,208,839 -                     121,859,457 
ซ้ือ / โอนเขา้ -     500,831 2,837,661 1,446,785 28,000,883 -                     32,786,160 
จ าหน่าย / โอนออก -     -     (629,673) (917) (753,633) -                     (1,384,223)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 8,000,000 23,096,065 6,941,783 13,767,457 101,456,089 -     153,261,394 
ซ้ือ / โอนเขา้ -     200,113 4,263,660 597,681 15,388,782 1,990,000          22,440,236 
จ าหน่าย / โอนออก -     -     (335,365) (579,119) -     -                     (914,484)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 8,000,000 23,296,178 10,870,078 13,786,019 116,844,871 1,990,000 174,787,146 

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -     5,777,899 849,540 7,322,064 14,547,841 -                     28,497,344 
ค่าเส่ือมราคา -     1,134,414 1,151,518 1,946,870 10,391,197 -                     14,623,999 
จ าหน่าย / โอนออก -     -     (270,353) (893) (753,631) -                     (1,024,877)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 -     6,912,313 1,730,705 9,268,041 24,185,407 -     42,096,466 
ค่าเส่ือมราคา -     1,252,558 3,143,427 1,896,502 14,495,621 -                     20,788,108 
จ าหน่าย / โอนออก -     -     (100,848) (267,032) -     -                     (367,880)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 -     8,164,871 4,773,284 10,897,511 38,681,028 -     62,516,694 

ค่าเผือ่การด้อยค่า

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 -     -     -     -     -     -     -     
ขาดทนุจากการดอ้ยค่า -     -     1,476,206 -     -     -     1,476,206 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 -     -     1,476,206 -     -     -     1,476,206 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั 8,000,000 16,183,752 5,211,078 4,499,416 5,320,300 -     39,214,546 
ภายใตส้ญัญาเช่า -     -     -     -     71,950,382 -     71,950,382 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 8,000,000 16,183,752 5,211,078 4,499,416 77,270,682 -     111,164,928 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั 8,000,000 15,131,307 4,620,588 2,888,508 5,645,787 1,990,000 36,286,190 
ภายใตส้ญัญาเช่า -     -     -     -     72,518,056 -     72,518,056 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 8,000,000 15,131,307 4,620,588 2,888,508 78,163,843 1,990,000 110,794,246 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2564 2563 2564 2563
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม
มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแต่ยงัคงใชง้าน 6,309,707        7,937,391        6,309,707        7,937,391        

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

รำยกำรเปล่ียนแปลงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งรับรู้เป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 
2563 แสดงดงัน้ี 

บาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 53,472,786                 
เพ่ิมข้ึน 27,570,000                 
หัก ค่าตดัจ าหน่าย (9,092,404)                 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 71,950,382                 

เพ่ิมข้ึน 13,552,593                 
หัก ค่าตดัจ าหน่าย (12,984,919)               

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 72,518,056                 
 

กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำยำนพำหนะกบักิจกำรอ่ืนหลำยแห่ง กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชต้ำมสัญญำเช่ำ เป็นส่วน
หน่ึงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัจดจ ำนองท่ีดินและอำคำรเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (ดู
หมำยเหตุ 17 และ 21) ซ่ึงท่ีดินและอำคำรติดภำระหลกัประกนัแสดงมลูค่ำสุทธิทำงบญัชี ดงัน้ี 

บาท

2564 2563
ท่ีดิน 8,000,000                 8,000,000                 
อาคาร 15,131,307               16,183,752               
รวม 23,131,307               24,183,752               

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำแสดงรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

บาท
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา -                               
บวก  ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 1,476,206                     
ยอดคงเหลือ 1,476,206                     

 

14. สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 แสดงดงัน้ี 

บาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -                                   
บวก ท  าสญัญาเช่า 3,460,437                        
หัก   ค่าตดัจ าหน่าย (709,213)                          
หัก   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (1,347,587)                       

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 1,403,637                        
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 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำแสดงรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

บาท
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดยกมา -                               
บวก  ขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพย์ 1,347,587                     
ยอดคงเหลือ 1,347,587                     

 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย
บาท

2564 2563
จ านวนเงินตอ้งจ่ายตามสญัญเช่า 63,535,021 58,847,622 
หัก ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (6,451,973) (4,644,989)

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 57,083,048 54,202,633 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (20,384,571) (13,799,962)
หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่า 36,698,477 40,402,671 

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รำยกำรเปล่ียนแปลงหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงดงัน้ี 

บาท

2564 2563
ยอดยกมา 54,202,633          34,779,266          
ท าสญัญาเช่า 15,662,989          25,766,355          
ดอกเบ้ียตดัจ าหน่าย 4,419,274            3,093,267            
จ่ายช าระหน้ี (17,201,848)         (9,436,255)           
ยอดคงเหลือ 57,083,048          54,202,633          

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำแสดงตำมระยะเวลำครบก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหน้ี ดงัน้ี 

บาท

ดอกเบ้ียรอ

ก าหนดการจ่ายช าระหน้ี มูลค่าปัจจุบนั ตดัจ าหน่าย ค่าเช่าขั้นต ่า

2564

ภายใน 1 ปี 20,384,571              3,617,710                24,002,281              
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 36,698,477              2,834,263                39,532,740              
รวม 57,083,048              6,451,973                63,535,021              
2563

ภายใน 1 ปี 13,799,962              3,043,603                16,843,565              
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 40,402,671              1,601,386                42,004,057              
รวม 54,202,633              4,644,989                58,847,622              

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 
กรรมกำรบริษทั ค ้ำประกนัหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (หมำยเหตุ 4)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัแสดงจ ำนวนเงินขั้นต ่ำต้องจ่ำยในอนำคตภำยใต้สัญญำเช่ำระยะสั้น 
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมลูค่ำต ่ำ และสญัญำบริกำรบอกเลิกไม่ไดน้อกเหนือจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ดงัน้ี 

บาท

2564 2563
ภายใน 1 ปี 41,409 64,800 
เกิน 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 10,700 48,700 
รวม 52,109 113,500 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าหนดจ่ายช าระ

งบการเงินรวมและ
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15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงดงัน้ี 

บาท

โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ระหว่างพฒันา รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 5,260,651 3,054,287 8,314,938 
ซ้ือ / โอนเขา้ 20,000 1,600,000 1,620,000 
จ าหน่าย / โอนออก -     -     -     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 5,280,651 4,654,287 9,934,938 
ซ้ือ / โอนเขา้ 8,200,000 500,000 8,700,000 
จ าหน่าย / โอนออก -     (5,154,287) (5,154,287)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 13,480,651 -     13,480,651 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,771,175 -     2,771,175 
ค่าตดัจ าหน่าย 1,540,172 -     1,540,172 
จ าหน่าย / โอนออก -     -     -     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 4,311,347 -     4,311,347 
ค่าตดัจ าหน่าย 1,420,017 -     1,420,017 
จ าหน่าย / โอนออก -     -     -     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 5,731,364 -     5,731,364 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 969,304 4,654,287 5,623,591 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 7,749,287 -     7,749,287 

งบการเงินรวม
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บาท

โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ระหว่างพฒันา รวม

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 5,165,352 3,054,287 8,219,639 
ซ้ือ / โอนเขา้ 20,000 1,600,000 1,620,000 
จ าหน่าย / โอนออก -     -     -     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 5,185,352 4,654,287 9,839,639 
ซ้ือ / โอนเขา้ 8,200,000 500,000 8,700,000 
จ าหน่าย / โอนออก -     (5,154,287) (5,154,287)
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 13,385,352 -     13,385,352 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,765,445 -     2,765,445 
ค่าตดัจ าหน่าย 1,530,643 -     1,530,643 
จ าหน่าย / โอนออก -     -     -     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 4,296,088 -     4,296,088 
ค่าตดัจ าหน่าย 1,410,487 -     1,410,487 
จ าหน่าย / โอนออก -     -     -     
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 5,706,575 -     5,706,575 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 889,264 4,654,287 5,543,551 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 7,678,777 -     7,678,777 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 21,706,001   21,704,501   21,700,298   21,700,298   
เงินมดัจ าและเงินประกนั 6,416,200     1,185,950     6,416,200     1,185,950     
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ -                119,079        -                119,079        
รวม 28,122,201   23,009,530   28,116,498   23,005,327   

 



 
60 

 

17. เงนิเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

กลุ่มบริษทัแสดงวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี 

ล้านบาท ร้อยละ

อา้งอิงอตัรา การจ่ายช าระ

ประเภทสินเช่ือ 2564 2563 ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย ก าหนดจ่ายช าระหน้ี
เงินเบิกเกินบญัชี 8 8 MOR ทกุส้ินเดือน ภายใน 1 ปี

8 8 MOR ทกุส้ินเดือน ภายใน 1 ปี
3 3 MOR ทกุส้ินเดือน ภายใน 1 ปี

1.16 - MOR ทกุส้ินเดือน ภายใน 1 ปี
เงินกูย้ืมระยะสั้น - 8 MOR ทกุส้ินเดือน ภายใน 1 ปี
หนงัสือค ้าประกนั 10 10 ร้อยละ 15 - -

5 5 - - -

วงเงิน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หลกัประกนั 

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้ำง (ดูหมำยเหตุ 13)  

เงินฝำกธนำคำรประเภทประจ ำ จ ำนวนเงิน 1.5 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั (ดูหมำยเหตุ 9) 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินมีกำรระบุขอ้ตกลงในกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรด ำรง
สดัส่วนทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debe to Equity Ratio) ตอ้งไม่ต  ่ากว่า 0
ความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) ไม่นอ้ยกว่า 2 เทา่
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18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

บาท

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
เจา้หน้ีการคา้ 4 32,396,222  48,926,017  32,396,222  48,979,517  

เจา้หน้ีอ่ืน
เงินรับแทน 4 529,500       -               529,500       -               
ซ้ือสินทรัพย์ 4,280,000    -               4,280,000    -               
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,738,056    3,074,120    5,717,883    3,013,726    
เจา้หน้ีเงินลงทนุ 4 -               -               1,200,000    3,749,985    
อ่ืน ๆ 523,682       -               520,120       -               

รวม 43,467,460  52,000,137  44,643,725  55,743,228  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
19. ประมำณกำรหนีสิ้น 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

บาท

คดีความฟ้องร้อง
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -     
เพ่ิมข้ึน 7,334,766 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 7,334,766 

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

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2564 บริษทัยื่นอุทธรณ์คดัคำ้นค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้และขอใหศ้ำลอุทธรณ์พิพำกษำกลบัและแกค้ ำ
พิพำกษำของศำลชั้นตน้ใหโ้จทกรั์บผิดชดใชค่้ำเสียหำยใหแ้ก่บริษทัตำมฟ้องแยง้ของบริษทั และพิพำกษำยกฟ้องของโจทก ์

ศำลอุทธรณ์มีก ำหนดนดัฟังค ำพิพำกษำล่วงหนำ้ในวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2565 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัตั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกผลเสียหำยของคดีควำมฟ้องร้อง จ ำนวนเงิน 7.33 ลำ้นบำท 
(แสดงภำยใตห้น้ีสินหมุนเวียน) ซ่ึงผูบ้ริหำรเช่ือวำ่เพียงพอส ำหรับผลเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

ฝ่ำยบริหำรและทีมกฎหมำยมีควำมเห็นว่ำกำรวินิจฉัยขอ้เท็จจริงยงัมีควำมคลำดเคล่ือนในประเด็นระหว่ำงสัญญำซ้ือขำย
สินคำ้กบัสัญญำฝำกขำยสินคำ้ ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรและทีมกฎหมำยประเมินว่ำบริษทัมิไดเ้ป็นฝ่ำยผิดขอ้ตกลงร่วมกนัและ
บริษทัจะเป็นฝ่ำยชนะคดีควำมฟ้องร้องและบริษทัจะไดรั้บเงินค่ำสินคำ้และค่ำเสียหำยตำมฟ้องแยง้ 

20. หนีสิ้นหมุนเวยีนอื่น 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

บาท

2564 2563 2564 2563
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 664,152 852,856 664,069 852,462 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอน าส่ง 7,675,926 5,269,417 7,669,384 5,259,769 
เงินรับล่วงหน้า 2,992,249 6,912,852 2,992,249 6,912,852 
อ่ืน ๆ 62,630 67,215 62,630 67,216 
รวม 11,394,957 13,102,340 11,388,332 13,092,299 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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21. เงนิกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงนิ 

เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

บาท

ร้อยละ

อา้งอิงอตัรา การจ่ายช าระ ระยะเวลา ก าหนดการจ่าย
สถาบนัการเงิน 2564 2563 2564 2563 ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย การจ่ายช าระหน้ี ช าระหน้ี
บริษทั

ธนาคารพาณิชย์ 6,000,000   6,000,000   213,088      726,768      MLR ทกุส้ินเดือน มิ.ย. 56 - เม.ย. 65 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รายเดือน จ านวนเงิน
0.09 ลา้นบาท

4,000,000   4,000,000   -              534,732      MLR ทกุส้ินเดือน มิ.ย. 56 - พ.ย. 64 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รายเดือน จ านวนเงิน
0.06 ลา้นบาท

7,000,000   7,000,000   2,052,168   2,884,857   MLR ทกุส้ินเดือน ธ.ค. 58 - ต.ค. 66 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รายเดือน จ านวนเงิน
0.10 ลา้นบาท 

5,000,000   5,000,000   2,054,007   2,317,719   MLR ทกุส้ินเดือน ธ.ค. 59 - พ.ค. 66 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รายเดือน จ านวนเงิน
0.10 ลา้นบาท 

5,000,000   5,000,000   858,314      1,630,153   4% ทกุส้ินเดือน ม.ค. 59 - ม.ค. 66 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รายเดือน จ านวนเงิน
0.07 ลา้นบาท 

มูลหน้ีวงเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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บาท

ร้อยละ

อา้งอิงอตัรา การจ่ายช าระ ระยะเวลา ก าหนดการจ่าย
สถาบนัการเงิน 2564 2563 2564 2563 ดอกเบ้ีย ดอกเบ้ีย การจ่ายช าระหน้ี ช าระหน้ี
บริษทั

  ธนาคารพาณิชย์ 5,000,000    5,000,000    2,078,800    2,663,572    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

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

10,000,000  10,000,000  8,990,979    10,000,000  MLR ทกุส้ินเดือน พ.ค. 63 - ก.พ. 70 เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย รายเดือน จ านวนเงิน
0.17 ลา้นบาท 
งวดสุดทา้ย ช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียส่วนท่ีเหลือ

8,000,000    8,000,000    8,000,000    -              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 44,247,356  40,757,801  
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (9,684,525)  (5,567,139)  

หัก ส่วนท่ีจ่ายเงินคืนเม่ือทวงถาม -              (1,529,020)  

เงนิกู้ระยะยาว 34,562,831  33,661,642  

มูลหน้ีวงเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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กำรเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงดงัน้ี 

บาท

2564 2563
ยอดยกมา 40,757,801 31,093,830 
เพ่ิมข้ึน 8,000,000 30,000,000 
จ่ายช าระหน้ีคืน (4,510,445) (20,336,029)
ยอดคงเหลือ 44,247,356 40,757,801 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

หลกัประกนั 

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้ำง (ดูหมำยเหตุ 13)  

หนงัสือค ้ำประกนัของบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดยอ่ม 

กรรมกำรบริษทัค ้ำประกนัวงเงินกูย้ืม (ดูหมำยเหตุ 4) 

วงเงินเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินมีกำรระบุขอ้ตกลงในกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรด ำรงสดัส่วนทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debe to Equity Ratio) ตอ้งไม่ต  ่ากว่า 0
ความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) ไม่นอ้ยกว่า 1.25 เทา่ และ 2 เทา่

 
กำรด ำรงอตัรำส่วนตำมสญัญำ 

ปี 2563 

กลุ่มบริษทัด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงิน ท ำใหบ้ริษทัจดัประเภท
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวนเงิน 1.53 ลำ้นบำท เป็นเงินกูย้ืมส่วนท่ีจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม ซ่ึง
เป็นหน้ีสินหมุนเวียนภำยใตบ้ญัชี “เงินกูย้ืมส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี” ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน แสดงตำมระยะเวลำครบก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหน้ี ดงัน้ี 

บาท

2564 2563
ครบก าหนดจ่ายช าระหน้ี
ภายใน 1 ปี 9,684,525 7,096,159 
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 31,512,410 31,492,996 
เกิน 5 ปี 3,050,421 2,168,646 

รวม 44,247,356 40,757,801 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

 
22. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

บาท

2564 2563
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 8,384,164 7,590,316 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 8,384,164 7,590,316 
หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -     -     
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 8,384,164 7,590,316 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ
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กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 
2563 แสดงดงัน้ี 

บาท

2564 2563
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,590,316         11,024,189       
ส่วนรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ:
     ตน้ทนุบริการปัจจุบนั 648,873            1,094,829         
     ตน้ทนุดอกเบ้ีย 144,975            213,869            
ส่วนรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:
     (ก าไร)ขาดทนุจากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
         เกิดจากการเปล่ียนแปลง
          - สมมติฐานดา้นประชากรศาสตร์ -                    3,330                
          - สมมติฐานทางการเงิน -                    (4,770,870)        
          - ประสบการณ์ในอดีต -                    24,969              
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 8,384,164         7,590,316         

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

 
ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงดงัน้ี 

ร้อยละ

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อตัราคิดลด 1.91

อตัราการข้ึนเงินเดือน 2

อตัราการหมุนเวียนพนักงาน 2.39 - 28.65

อตัรำคิดลดเป็นอตัรำผลตอบแทนในทอ้งตลำดของพนัธบตัรรัฐบำลส ำหรับเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำน 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนข้ึนอยูก่บันโยบำยของฝ่ำยบริหำร 

อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำนข้ึนอยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนของพนกังำน 
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อตัรำมรณะอำ้งอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2560 ประเภทสำมญั (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของ
พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงดงัน้ี 

บาท

เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,204,218) 1,430,631 (1,153,218) 1,382,657 

อตัราการข้ึนเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,504,356 (1,279,674) 1,361,539 (1,158,504)

อตัราการลาออก (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (1,049,325) 1,207,477 (948,235) 1,089,581 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563

 
กลุ่มบริษทัแสดงค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

บาท

2564 2563
ค่าใชจ่้ายในการขาย 79,888 57,587 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 127,430 277,774 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 441,555 759,467 
ตน้ทนุทางการเงิน 144,975 213,869 
รวม 793,848 1,308,697 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

 

23. สัญญำส ำคัญ 

สัญญำโอนสิทธิกำรให้บริกำร 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2564 บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั  เป็นผูอ้อกจ ำหน่ำยเหรียญสินทรัพยดิ์จิทลั (เหรียญเอม็
วีพี) จ ำนวน 1,000,000,000 เหรียญเอ็มวีพี ซ่ึงเป็นโทเคนดิจิทลัเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ (Utility Token) เพ่ือให้สิทธิแก่ผูถื้อ
เหรียญส ำหรับใชป้ระโยชน์ซ้ือสินคำ้และบริกำรของบริษทัผูอ้อก เปรียบเสมือนเป็นคูปองอิเลก็ทรอนิกส์ ล่วงหนำ้บนระบบ
บลอ็กเชน โดยอำศยัเทคโนโลยีบลอ็กเชนและควำมสำมำรถของสัญญำอจัฉริยะ (Smart Contract) เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
และเดินทำงในประเทศผำ่นกำรใชบ้ริกำรของบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั  
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สิทธิประโยชนใ์นสินทรัพยดิ์จิทลั (เหรียญเอม็วีพี) ส ำหรับเดือนมิถุนำยน 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 ำหรับตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ถึงตุลำคม 2564 ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม 
ไดแ้ก่ 

1)  ท่ีพกัรถคำรำวำน 2) จกัรยำนยนตไ์ฟฟ้ำ 3) อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

สิทธิประโยชนใ์นสินทรัพยดิ์จิทลั (เหรียญเอม็วีพี) ส ำหรับเดือนพฤศจิกำยน ถึงธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม ไดแ้ก่ 

1) ท่ีพกัรถคำรำวำน 2) จกัรยำนยนตไ์ฟฟ้ำ 3) อำหำรและเคร่ืองด่ืม 4) ท่ีพกัโรงแรม 5) รถยนตไ์ฟฟ้ำ 

สิทธิประโยชนใ์นเหรียญเอม็วีพีจะหมดทุก 6 เดือน ซ่ึงจะแจง้ล่วงหนำ้ 2 สปัดำห์ เก่ียวกบักำรใชง้ำนเหรียญ และหำกบริษทัผู ้
ออกเหรียญจะยกเลิกเหรียญตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ 6 เดือน 

เหรียญเอม็วีพี แสดงรำยละเอียดกำรจดัสรร 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

 
ระหว่ำงวนัท่ี 7 – 14 มิถุนำยน 2564 บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกดั เร่ิมเสนอขำยเหรียญเอ็มวีพี ในรอบเปิดตวั 
จ ำนวน 390,000,000 เอ็มวีพี รำคำเสนอขำย 0.30 บำทต่อเหรียญ หลงัจำกนั้นบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกดั 
จ ำหน่ำยเหรียญเอ็มวีพีเพ่ิมเติมและรับคืนเหรียญเอ็มวีพีจำกลูกคำ้ ดงันั้น ณ วนัท่ี 15 กนัยำยน 2564 มูลค่ำท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำร
จ ำหน่ำยเหรียญเอม็วีพี จ ำนวนเงิน 82.62 ลำ้นบำท (รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิม) 

ตั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนำยน ถึงวนัท่ี 15 กนัยำยน 2564 เป็นช่วงระยะเวลำก่อนบริษทัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัและ
บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั บนัทึกรำยกำรจ ำหน่ำยและจดัสรรเหรียญสินทรัพยดิ์จิทลั (เหรียญเอม็วีพี)เป็นรำยได้
รับล่วงหน้ำโดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และจะรับรู้เป็นรำยไดบ้ริกำรเม่ือได้
ใหบ้ริกำรหรือสิทธิประโยชนห์มดอำยุภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

บริษทัท ำสัญญำโอนสิทธิกำรใหบ้ริกำรกบับริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั ก ำหนดระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 
2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มูลค่ำบริกำรรวม จ ำนวนเงิน 308.14 ลำ้นบำท และตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ถึงธนัวำคม 2564 
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ปรับลดค่ำบริกำร มลูค่ำบริกำรรวมคงเหลือ จ ำนวนเงิน 191.99 ลำ้น ทั้งน้ี บริษทัท ำสญัญำโอนสิทธิกำรใหบ้ริกำรเพ่ือก ำหนด
มลูค่ำสิทธิรำยเดือนส ำหรับจ่ำยช ำระค่ำสิทธิกำรใหบ้ริกำร ดงัน้ี 

ล้านบาท

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

พฤศจิกายน 25.08
ธันวาคม 25.89
รวม 191.99

 
ตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยำยน 2564 เป็นตน้ไป ภำยหลงับริษทัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทับนัทึกรับรู้รำยไดจ้ำกกำรโอน
สิทธิกำรใหบ้ริกำรตลอดระยะเวลำตำมสัญญำโอนสิทธิกำรใหบ้ริกำรรำยเดือนตำมสัญญำ ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ถึงธนัวำคม 
2564 

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

เม่ือวนัท่ี 19 กมุภำพนัธ์ 2565 ถึงวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2565 บริษทัไดรั้บช ำระรำยไดค่้ำโอนสิทธิกำรใหบ้ริกำรจำกบริษทั มลัติ
เทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั ส ำหรับเดือนสิงหำคม ถึงตุลำคม 2564 ดว้ยตวัเงิน จ ำนวนเงิน 1.87 ลำ้นบำท และเหรียญเอม็วีพี 
จ ำนวน 48 ลำ้นเหรียญ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 37.44 ลำ้นบำท บริษทัรับรู้รำยไดค่้ำโอนสิทธิกำรใหบ้ริกำร ส ำหรับเดือนสิงหำคม 
ถึงตุลำคม 2564 ดว้ยจ ำนวนเดียวกนั 

เม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 บริษทัท ำสัญญำโอนสิทธิกำรให้บริกำรกับบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกดั ก ำหนด
ระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มูลค่ำบริกำร จ ำนวนเงิน 14.67 ลำ้นบำท และตั้งแต่วนัท่ี 1
เมษำยน 2565 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 มูลค่ำบริกำร จ ำนวนเงิน 15.01 ลำ้นบำท บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั 
(“ผูรั้บโอนสิทธิ”) จะตอ้งใชสิ้ทธิใหค้รบตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดหรือไม่มำกกว่ำท่ีก ำหนดสิทธิ หำกผูรั้บโอนสิทธิใชสิ้ทธินอ้ย
กวำ่ท่ีก ำหนด สิทธิกำรใหบ้ริกำรจะหมดอำยทุนัทีเม่ือครบก ำหนด 

บริษทัสำมำรถใชสิ้ทธิกำรใหบ้ริกำรของบริษทัไดเ้หมือนกบัผูรั้บโอนโดยไม่ตอ้งช ำระค่ำบริกำรใหแ้ก่ผูรั้บโอน  
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24. รำยได้จำกสัญญำท ำกบัลูกค้ำ 

กำรจ ำแนกรำยได้ 

บาท

2564 2563 2564 2563
ประเภทของสินค้าหรือบริการ

ธุรการจดังาน 117,653,374 138,617,988 192,239,563 138,617,989 
ธุรกิจงานโฆษณา และเอเจนซ่ี 104,654,953 65,837,034 104,654,953 65,743,576 
ธุรกิจพาณิชย์ 18,718,996 1,737,266 18,718,996 1,737,266 
รวม 241,027,323 206,192,289 315,613,512 206,098,831 

รายไดค้่าธรรมเนียม 222,946 -     2,021,959 -     
รายไดอ่ื้น 1,182,245 2,865,681 1,121,340 2,837,494 
รวม 1,405,191 2,865,681 3,143,299 2,837,494 

รวมทั้งหมด 242,432,514 209,057,970 318,756,811 208,936,325 

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 20,124,187 4,602,947 21,862,295 4,574,760 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 222,308,327 204,455,022 296,894,516 204,361,565 
รวม 242,432,514 209,057,970 318,756,811 208,936,325 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  
25. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทัส ำหรับผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจจดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน โดยพิจำรณำจำกก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ด 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
 

รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำนถกูตดัออกจำกงบกำรเงินรวม 
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ส่วนงำนด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงดงัน้ี  

บาท

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

รายได้

จงัหวะเวลาการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง -                  -                  -                  -                  18,718,996      1,737,266        18,718,996      1,737,266        

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง 117,653,374    138,617,989    104,654,953    65,837,034      -                  -                  222,308,327    204,455,023    

รวม 117,653,374    138,617,989    104,654,953    65,837,034      18,718,996      1,737,266        241,027,323    206,192,289    

ตน้ทุนขายและบริการ (100,204,738)  (132,664,773)  (40,372,984)    (44,106,861)    (19,925,762)    (2,645,452)      (160,503,484)  (179,417,086)  

ก าไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 17,448,636      5,953,216        64,281,969      21,730,173      (1,206,766)      (908,186)         80,523,839      26,775,203      

ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี ธุรกิจพาณิชย์ รวมธุรกิจจดังาน
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ส่วนงำนภูมศิำสตร์  

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ไม่มีรำยไดจ้ำกต่ำงประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่ำงประเทศท่ีมี
สำระส ำคญั ดงันั้น รำยไดแ้ละสินทรัพยแ์สดงอยูใ่นงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์ 

ลูกค้ำรำยใหญ่ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563  

กลุ่มบริษทัแสดงรำยไดจ้ำกลกูคำ้รำยใหญ่ ดงัน้ี 

บาท

2564 2563
123,875,549         62,316,450           

ลูกคา้รายใหญ่ (ราย) 3 2

รายได้

 

26. ทุนเรือนหุ้น 

รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงดงัน้ี 

บาท บาท

มูลค่าหุ้น
ท่ีตราไว้ จ  านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั

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

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

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 0.50 300,000,000 150,000,000 200,000,000 100,000,000 

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

หุ้นสามญั

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

เพ่ิมทนุ 0.50 43,165,923 24,205,850 -     -     

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 0.50 243,165,923 124,205,850 200,000,000 100,000,000 

2564 2563

 
ผูถื้อหุน้สำมญัไดรั้บสิทธิรับเงินปันผลจำกกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลและสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง
ส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 มีมติพิเศษอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 100 ลำ้น
บำท (หุน้สำมญั 200,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท) เป็นจ ำนวนเงิน 150 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 300,000,000 
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท) โดยออกหุน้สำมญั จ ำนวนเงิน 50 ลำ้นบำท (100,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
0.50 บำท) เพ่ือรองรับกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญั 

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2564 

เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั จ ำนวน 43,049,350 หน่วย (ดูหมำย
เหตุ 29) รำคำใชสิ้ทธิ 1.20 บำทต่อหุ้น จ ำนวนเงิน 51.66 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย หุ้นสำมญั จ ำนวน 43,049,350 หุ้น มูล
ค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท จ ำนวนเงิน 21.53 ลำ้นบำท และส่วนเกินมลูค่ำหุน้สำมญั จ ำนวนเงิน 30.14 ลำ้นบำท 

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 5 ตุลำคม 2564 

เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวำคม 2564 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั จ ำนวน 5,362,350 หน่วย (ดูหมำย
เหตุ 29) รำคำใชสิ้ทธิ 1.20 บำทต่อหุน้ จ ำนวนเงิน 6.43 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย หุน้สำมญั จ ำนวน 5,362,350 หุน้ มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท จ ำนวนเงิน 2.68 ลำ้นบำท และส่วนเกินมลูค่ำหุน้สำมญั จ ำนวนเงิน 3.75 ลำ้นบำท  

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 

27. ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมญั 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีบริษทัเสนอขำยหุน้สูงกวำ่มูลค่ำหุ้นจด
ทะเบียน บริษทัตอ้งน ำค่ำหุน้ส่วนเกินตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมลูค่ำหุน้สำมญั”) ส่วนเกินมลูค่ำหุน้น ำไปจ่ำยเป็นเงินปัน
ผลไม่ได ้

28. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริษทัตอ้งจดัสรรทุนส ำรอง (“ส ำรองตำม
กฎหมำย”) ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองมีจ ำนวนไม่นอ้ย
กวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ำรองน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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29. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 มีมติอนุมติักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัแก่ผูถื้อ
หุน้เดิมบริษทั 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญั คร้ังท่ี 1 (MVP-W1) แสดงรำยละเอียด ดงัน้ี 

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

ชนิดใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบช่ืุอผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได้
จ  านวนหน่วยเสนอขาย: : 100,000,000 หน่วย
จดัสรร : จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมบริษทั ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิม 

ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่คิดมูลค่า
จ  านวนหุ้นออกเพ่ือรองรับ : 99,999,969 หุ้น
อายุใบส าคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
วนัท่ีก าหนดสิทธิ : วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564
วนัท่ีออก : วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564
อตัราใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 1 หุ้น 
ราคาใชสิ้ทธิ : 1.20 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาใชสิ้ทธิ : คร้ังแรก คือ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท าการสุดทา้ยของเดือน 

มิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย : วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2566
วนัหมดอายุ : วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2566

 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญั (MVP-W1) แสดงรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วย

ใบส าคญั จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั

แสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ีมี แสดงสิทธิคงเหลือ
วนัท่ี ออกทั้งหมด การใชสิ้ทธิแลว้ 31 ธันวาคม 2564

คร้ังท่ี 1 30 กนัยายน 2564 99,999,969               43,049,350                  56,950,619                  
คร้ังท่ี 2 30 ธันวาคม 2564 56,950,619               5,362,350                    51,588,269                  
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทัเปล่ียนแปลงในระหวำ่งปี ดงัน้ี 

จ านวนคงเหลือ จ านวนคงเหลือ 

ประเภท วนัท่ี 31 ธันวาคม จ านวน จ านวน จ านวน วนัท่ี 31 ธันวาคม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 2563 ท่ีออก การใชสิ้ทธิ หมดอายุ 2564

MVP-W1 -                      99,999,969         (48,411,700)        -                      51,588,269         

หน่วย

 
30. ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 

ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชนพ์นกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงดงัน้ี 

บาท

2564 2563
เงินเดือนและค่าแรง 27,941,942           38,264,403           
โครงการผลประโยชน์ก าหนดไว ้ 793,848                1,308,697             
โครงการสมทบเงินก าหนดไว้ 258,658                793,247                
รวม 28,994,448           40,366,347           

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัและพนกังำนร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังำนของกลุ่มบริษทัตำมพระรำชบญัญติักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ประกอบดว้ย พนกังำนจ่ำยเงินสะสมและบริษทัจ่ำยเงินสมทบทุกเดือนและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
จ่ำยเงินใหพ้นกังำนในกรณีออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ปัจจุบนั กองทุนส ำรองเล้ียงชีพบริหำร
โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวมบวัหลวง จ ำกดั  

บาท

2564 2563 2564 2563
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม
จ่ายเงินสมทบเขา้กองทนุส ารองเล้ียงชีพ 258,658 793,096 258,658 793,096 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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31. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงดงัน้ี 

บาท

2564 2563 2564 2563
การเปล่ียนแปลงสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า    (10,830,831)           896,962    (10,830,831)           896,962
ตน้ทนุจดังาน โฆษณาและเอเจนซ่ี    113,928,568    157,091,890    113,928,568    157,191,890
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย      23,327,980      16,163,980      23,317,695      16,154,453
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนักงาน      28,994,448      40,366,347      28,994,448      40,366,347
ค่าจา้งและบริการ        2,531,152        4,368,151        2,008,218        4,362,092
ตน้ทนุบริการรถคาราวาน      11,337,760        9,208,184      11,337,760        9,208,184

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

32. ภำษเีงินได้ 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของกลุ่มบริษทั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ค ำนวณข้ึนในอตัรำก ำหนดโดย
กรมสรรพำกรจำกก ำไรทำงบญัชีหลงัปรับปรุงเง่ือนไขบำงประกำรตำมระบุในประมวลรัษฎำกร กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลเป็นค่ำใชจ่้ำยทั้งจ ำนวนในแต่ละปีบญัชีและบนัทึกภำระส่วนท่ีคำ้งจ่ำยเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงดงัน้ี 

บาท

2564 2563 2564 2563
ภาษเีงนิได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

ภาษเีงนิได้ปีปัจจุบัน

ส าหรับปีปัจจุบนั (7,715,878)    -                (7,715,878)    -                

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

การเปล่ียนแปลงผลต่างชัว่คราว   (8,604,114)    618,241        (8,604,114)    618,241        

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ทางภาษีเงินได้ (16,319,992)  618,241        (16,319,992)  618,241        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
  



 
79 

 

รำยไดภ้ำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 แสดงดงัน้ี 

บาท

ก่อน รายได้ สุทธิจาก

ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
ภาษเีงนิได้ 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ขาดทนุจากประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,742,571)        948,514             (3,794,057)        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ
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บาท
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษเีงนิได้แท้จริง

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

อตัราภาษี อตัราภาษี อตัราภาษี อตัราภาษี
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 21,896,747    (44,315,502)   59,590,812    (43,120,993)   
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 (4,379,349)    20 8,863,100       20 (11,918,162)  20 8,624,199       
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม 8,715,113      (40,380)          -                -                 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี (9,633,373)    (2,350,415)     (9,602,431)    (2,281,576)     
ค่าใชจ่้ายมีสิทธิหักไดเ้พ่ิม 339,692         523,342          339,692         522,322          
ผลขาดทนุบริษทัย่อย (16,222,984)  (130,706)        -                -                 
ผลขาดทนุสะสมทางภาษี 13,465,023    (6,864,941)     13,465,023    (6,864,945)     
ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดปัจจุบนั 35 (7,715,878)    -             -                 13 (7,715,878)    -             -                 
การเปล่ียนแปลงผลแตกต่างชัว่คราว (8,604,114)    618,241          (8,604,114)    618,241          
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษเีงนิได้ 15 (16,319,992)  1 618,241          27 (16,319,992)  1 618,241          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 2563 2564 2563
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ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

บาท

2564 2563

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี -                   8,604,114        

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ
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กำรเปล่ียนแปลงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี แสดงดงัน้ี 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
1 มกราคม ก าไร ขาดทนุ 31 ธนัวาคม ก าไร 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2563 (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 2563 (ขาดทนุ) 2564
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 65,030           1,418,755       -                 1,483,785       (1,483,785)      -                      

สินคา้คงเหลือ 7 217,501          80,043           -                 297,544          (297,544)         -                      

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 22 2,204,838       261,739          (948,514)        1,518,063       (1,518,063)      -                      

ขาดทนุสะสมทางภาษี 7,122,401       -                 -                 7,122,401       (7,122,401)      -                      
รวม 9,609,770       1,760,537       (948,514)        10,421,793     (10,421,793)    -                      

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 (646,997)        (1,104,385)     -                 (1,751,382)     1,751,382       -                      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 (28,386)          (37,911)          -                 (66,297)          66,297            -                      
รวม (675,383)        (1,142,296)     -                 (1,817,679)     1,817,679       -                      

บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวซ่ึงไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2564 แสดง ดงัน้ี 

บาท

งบการเงินรวม
และงบเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

เงินลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 709,423                              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,784,086                           
สินคา้คงเหลือ 824,753                              
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 1,676,833                           
หนี้สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,885,559)                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (202,370)                            

รวม 6,907,166                           
 

กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลแตกต่ำงชัว่ครำว และรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวยงัไม่หมดอำยุภำยใตก้ฎหมำยภำษีปีปัจจุบนัเป็น
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกยงัไม่มีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอจะ
ใชป้ระโยชนท์ำงภำษีส ำหรับรำยกำรดงักล่ำว 

บริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลแตกต่ำงชัว่ครำวเก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
เน่ืองจำกยงัมีควำมไม่แน่นอนและไม่สำมำรถประมำณระยะเวลำกำรใชป้ระโยชนใ์นอนำคต 
 

33. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ค ำนวณจำกก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปีหำร
ดว้ยส่วนของผูถื้อหุน้สำมญัของกลุ่มบริษทัตำมจ ำนวนหุน้สำมญัออกจ ำหน่ำยระหวำ่งปีดว้ยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั  
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงกำรค ำนวณดงัน้ี 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี
ส่วนของบริษทัใหญ่ 45,303,461       (43,460,310)      43,270,820       (42,502,752)      
หุ้นสามัญตามวธีิถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (หุ้น)
หุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 200,000,000     200,000,000     200,000,000     200,000,000     
ออกหุน้สามญัจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 10,998,121       -                   10,998,121       -                       
หุน้สามญัตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 210,998,121     200,000,000     210,998,121     200,000,000     

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.215                (0.217)              0.205                (0.213)              
 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

ก ำไรต่อหุน้ปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีกบัส่วนของผูถื้อหุน้สำมญัดว้ยผลรวมของจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัออกจ ำหน่ำยระหวำ่งปีบวกจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัซ่ึงกลุ่มบริษทัอำจตอ้งออกเพ่ือแปลงสภำพหุ้น
สำมญัเทียบเท่ำปรับลดให้เป็นหุ้นสำมญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทน และสมมติว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิแปลงหุน้
สำมญัเทียบเท่ำปรับลดเป็นหุน้สำมญัเม่ือรำคำตำมสิทธิต ่ำกวำ่มลูค่ำยติุธรรมของหุน้สำมญั  

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ก ำไรต่อหุน้ปรับลดแสดงกำรค ำนวณดงัน้ี 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรส าหรับปี
ส่วนของบริษทัใหญ่ 45,303,461                     43,270,820                     

หุ้นสามัญเทยีบเท่าปรับลด (หุ้น)
หุน้สามญัถัว่เฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 210,998,121                   210,998,121                   
ใบส าคญัแสดงสิทธิแปลงสภาพหุน้สามญั 27,092,501                     27,092,501                     
หุน้สามญัเทียบเทา่ปรับลด 238,090,622                   238,090,622                   

ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.190                              0.182                              
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34. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

ภำระผูกพนั 

ก) ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัในนำมบริษทัเก่ียวกบัภำระผกูพนัตำมสัญญำ ดงัน้ี 

บาท

2564 2563
หนังสือค ้าประกนั
การปฏิบติังานตามสญัญา 5,574,046 5,676,038 
การใชไ้ฟฟ้า 54,000 54,000 

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

 
ข) บริษทัมีภำระผกูพนัตำมสญัญำ มีดงัน้ี 

บาท

2564 2563
อัตราค่าบริการต่อเดอืน

ค่าใชจ่้ายตามสญัญาเช่า 27,178 105,414 
ค่าท่ีปรึกษา 21,400 21,400 

มูลค่าคงเหลือ

สญัญาบริการ 4,607,955 -     

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ

  

35. เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

เคร่ืองมือทำงกำรเงิน หมำยถึง สัญญำท ำให้สินทรัพยท์ำงกำรเงินของกิจกำรหน่ึง และหน้ีสินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุน
ของอีกกิจกำรหน่ึงเพ่ิมข้ึน 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินส ำคญัของกลุ่มบริษทัแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินฝำกธนำคำร ลกูหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน และหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำ 
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นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย และควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือจำกคู่สัญญำจะไม่ปฏิบติัตำม
สัญญำ กลุ่มบริษทัใชต้รำสำรอนุพนัธ์ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำเหมำะสมเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว 
นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีนโยบำยในกำรเขำ้ท ำสัญญำกบัคู่สัญญำท่ีมีฐำนะกำรเงินมัน่คง ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่คำดว่ำจะ
ไดรั้บควำมเสียหำยอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกคู่สญัญำไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผกูพนัซ่ึงระบุในสญัญำเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ก) ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย  

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย คือ ควำมเส่ียงเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในอนำคต ซ่ึงอำจจะส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม เงินกูย้ืมจำก
สถำบนักำรเงิน อยำ่งไรกต็ำม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือ
อตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในปัจจุบนั กลุ่มบริษทัมิไดใ้ชต้รำสำรอนุพนัธ์เพ่ือบริหำรควำมเส่ียงจำก
อตัรำดอกเบ้ีย 

บาท

อตัราดอกเบ้ียผนัแปร อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ียผนัแปร อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร 10,449,257              -                          10,267,642              -                          

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน -                          35,000                     -                          35,000                     

เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 1,500,000                -                          1,500,000                -                          

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 44,247,356              -                          44,247,356              -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                          57,083,048              57,185,564              

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินฝากธนาคาร 4,405,442                -                          4,374,008                -                          
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 3,500,000                -                          3,500,000                -                          

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 40,757,801              -                          40,757,801              -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -                          54,202,633              -                          54,202,633              

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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ข) ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ  

 ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ คือ ควำมเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บควำมเสียหำยทำงกำรเงินเน่ืองจำกคู่สัญญำของกลุ่ม
บริษทัไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทัมีกำร
ควบคุมควำมเส่ียงโดยกำรพิจำรณำก ำหนดวงเงินสินเช่ือใหก้บัลูกคำ้หรือคู่สัญญำแต่ละรำยอยำ่งเหมำะสม และทบทวน
ฐำนะทำงกำรเงินของลูกคำ้หรือคู่สญัญำอยำ่งสม ่ำเสมอ กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บผลกระทบจำกควำมเส่ียงดำ้นกำรให้
สินเช่ือไม่มำกนกัและอำจสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือสูงสุดคือมูลค่ำตำมบญัชีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัก ำหนดนโยบำยกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีอ่ืนโดยใชโ้มเดลผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดว่ำจะเกิดข้ึน ซ่ึงกลุ่มบริษทัจดัท ำและทบทวนโมเดลผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนแลว้อย่ำงเหมำะสม 
ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงสอบทำนตวัเลขและขอ้มลูน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ค) ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง คือ ควำมเส่ียงกลุ่มบริษทัอำจไดรั้บควำมเสียหำยเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถเปล่ียน
สินทรัพยเ์ป็นเงินสดและหรือไม่สำมำรถจดัหำเงินทุนเพียงพอตำมควำมตอ้งกำรและทนัต่อเวลำกลุ่มบริษทัตอ้งน ำไป
ช ำระภำระผกูพนัเม่ือครบก ำหนด 

 ระยะเวลำวนัครบก ำหนดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนบัจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
และ 2563 แสดงดงัน้ี  
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บาท

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -               169,362,522 -     -     -     169,362,522 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บคุคลอ่ืน 35,000 -     -     -     35,000 

หนี้สินทางการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 24,987,537 18,479,923 -     -     -     43,467,460 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน -     9,684,525 31,512,410 3,050,421 -     44,247,356 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -     20,384,571 36,698,477 -     -     57,083,048 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -               169,339,802 -     -     -     169,339,802 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บคุคลอ่ืน -     35,000 -     -     -     35,000 

หนี้สินทางการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 26,187,537 18,456,188 -     -     -     44,643,725 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน -     9,684,525 31,512,410 3,050,421 -     44,247,356 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -     20,384,571 36,698,477 -     -     57,083,048 

งบการเงินรวม
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564
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บาท

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     90,537,587 -     -     -     90,537,587 

หนี้สินทางการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 25,587,537 26,412,600 -     -     -     52,000,137 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน -     7,096,159 31,492,996 2,168,646 -     40,757,801 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -     13,799,962 40,402,671 -     -     54,202,633 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงนิ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -     90,444,840 -     -     -     90,444,840 

หนี้สินทางการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 29,337,522 26,405,706 -     -     -     55,743,228 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน -     7,096,159 31,492,996 2,168,646 -     40,757,801 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า -     13,799,962 40,402,671 -     -     54,202,633 

งบการเงินรวม
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

 

ง)  ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน 

ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียน คือ ควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกกำร
เปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

จ)  มลูค่ำยติุธรรม 

มลูค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมลูค่ำยุติธรรม ดงันั้น มลูค่ำยติุธรรมประมำณ
ข้ึนซ่ึงเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินไม่จ ำเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจ ำนวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลำดแลกเปล่ียนใน
ปัจจุบนั กำรใชข้อ้สมมติฐำนทำงกำรตลำดและ/หรือวิธีกำรประมำณแตกต่ำงกนัอำจมีผลกระทบท่ีมีสำระส ำคญัต่อ
มลูค่ำยติุธรรมประมำณข้ึน  
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กำรแสดงขอ้มูลมูลค่ำยุติธรรมไม่รวมมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินวดัมูลค่ำดว้ย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหำกมลูค่ำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบัมลูค่ำยติุธรรมอยำ่งสมเหตุสมผล 

 

ระดบั 1 :  ขอ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง (ตลำดหลกัทรัพย)์ ส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยำ่งเดียวกนั และกลุ่มบริษทัสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูค่ำ 

ระดบั 2 :  ขอ้มลูอ่ืนสำมำรถสังเกตไดไ้ม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน นอกเหนือจำกรำคำ
เสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 

ระดบั 3 : ขอ้มูลไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตซ่ึงกลุ่มบริษทั
ประมำณข้ึน 

 

36. กำรจดัประเภทรำยกำร 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทรำยกำรใหม่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรแสดง 
รำยกำรในงบกำรเงินงวดปัจจุบนัดงัน้ี 

 

พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
จดัประเภท จดัประเภท
รายการ รายการ 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 116,495,245 (25,957,658) 90,537,587 116,384,296 (25,939,456) 90,444,840 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,263,157     29,822,224   37,085,381 6,857,992     29,804,022   36,662,014 

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 21,704,501   (21,704,501) -              21,700,298   (21,700,298) -              

เงินมดัจ าและเงินประกนั 1,185,950     (1,185,950)   -              1,185,950     (1,185,950)   -              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                23,009,530   23,009,530 -                23,005,327   23,005,327 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 59,837,719   (7,837,582)   52,000,137 59,831,219   (4,087,991)   55,743,228 

เจา้หน้ีเงินลงทนุ -                -               -              3,749,985     (3,749,985)   -              

เงินกูย้ืมส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,281,108     1,815,051     7,096,159   5,281,108     1,815,051     7,096,159   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,178,395     7,923,945     13,102,340 5,167,960     7,924,339     13,092,299 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 35,476,693   (1,815,051)   33,661,642 35,476,693   (1,815,051)   33,661,642 

หน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่า 36,505,389   3,897,282     40,402,671 36,505,389   3,897,282     40,402,671 

หลงัก่อนหลงัก่อน
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37. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2565 มีมติอนุมติัใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้เพ่ือ 

ก) กำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิม จ ำนวนเงิน 150 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวนเงิน 172.50 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมญั จ ำนวน 
45 ลำ้นหุน้ มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

ข) กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนแบบเฉพำะเจำะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั จ ำนวน 45 ลำ้นหุน้ รำคำเสนอขำยหุน้ละ 4.20 
บำท จ ำนวนเงิน 189 ลำ้นบำท 

 

 


