
 

 

 
 
 
 
 
 

บริษัท เอ็ม วช่ัิน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
และ 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 



 

 
 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั เอม็ วิชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

ข้าพเจ้าไ ด้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท  เอ็ม วิชั่น  จํากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย  
และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั เอ็ม วิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อและหมายเหตุประกอบข้อมูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนอข้อมูล 
ทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  
โ ดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวประกอบด้วย การใ ช้วิธี 
การสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอื่น  
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบ
เร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงิน 
ระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํ
ข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอ็ม วิชัน่ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัย่อย ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่น ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข  
ตามรายงานลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ของ
บริษทั เอ็ม วิชั่น จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ท่ีแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอื่น โดยใหข้อ้สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว
ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ตามรายงานลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 
2564 

 

 

นายโกมินทร์   ลิ้นปราชญา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3675 
 
บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 
วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บริษทั เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย " Draft"

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย:พนับาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "สอบทานแลว้"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 178,609                    10,500                      178,397                    10,317                      

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 14,010                      2                               14,010                      2                               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 5 160,683                    169,363                    160,661                    169,340                    

สินคา้คงเหลือ 6 59,651                      15,688                      59,651                      15,688                      

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 20                             35                             20                             35                             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 62,118                      57,111                      62,102                      57,095                      

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 475,091                    252,699                    474,841                    252,477                    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 1,500                        1,500                        1,500                        1,500                        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                           -                           1,513                        1,513                        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 739                           740                           740                           740                           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 115,724                    110,938                    115,580                    110,794                    

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 1,244                        1,404                        1,244                        1,404                        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 7,314                        7,749                        7,246                        7,679                        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24 750                           -                           750                           -                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14 8,000                        28,122                      7,994                        28,116                      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 135,271                    150,453                    136,567                    151,746                    

รวมสินทรัพย์ 610,362                    403,152                    611,408                    404,223                    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 3



บริษทั เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย " Draft"

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย:พนับาท)

31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "สอบทานแลว้"

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 16 44,193                      43,467                      45,373                      44,644                      

เงินกูย้ืมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 11,036                      9,685                        11,036                      9,685                        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงกาํหนด

      ชาํระภายในหน่ึงปี 12 21,950                      20,385                      21,950                      20,385                      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,954                        1,954                        1,954                        1,954                        

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 20 119                           -                           119                           -                           

ประมาณการหน้ีสิน 17 7,544                        7,335                        7,544                        7,335                        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18 23,308                      11,395                      23,303                      11,388                      

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 110,104                    94,221                      111,279                    95,391                      

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19 31,725                      34,563                      31,725                      34,563                      

หน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่า 12 36,534                      36,698                      36,534                      36,698                      

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 20 7,496                        8,384                        7,496                        8,384                        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 75,755                      79,645                      75,755                      79,645                      

รวมหนีสิ้น 185,859                    173,866                    187,034                    175,036                    

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามญั 23 146,706                    124,206                    146,706                    124,206                    

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 288,490                    121,990                    288,490                    121,990                    

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

    สาํรองตามกฎหมาย 1,000                        1,000                        1,000                        1,000                        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (11,175)                    (17,385)                    (11,822)                    (18,009)                    

ส่วนของบริษทัใหญ่ 425,021                    229,811                    424,374                    229,187                    

ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม (518)                         (525)                         -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 424,503                    229,286                    424,374                    229,187                    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 610,362                    403,152                    611,408                    404,223                    

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย " Draft" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         "สอบทานแล้ว"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565

(หน่วย:พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้จากการขายและบริการ 71,463                 32,023                 71,463                 32,023                 
ตน้ทุนขายและบริการ (34,917)                (14,865)                (34,917)                (14,865)                
กําไรขั้นต้น 36,546                 17,158                 36,546                 17,158                 
รายไดอ่ื้น 740                      148                      740                      118                      
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,589)                  (1,641)                  (1,589)                  (1,641)                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (27,199)                (10,153)                (27,200)                (10,126)                
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน 8,498                   5,512                   8,497                   5,509                   
รายไดท้างการเงิน 1                          -                       1                          -                       
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (196)                     -                       (226)                     -                       
ตน้ทุนทางการเงิน (1,456)                  (2,379)                  (1,456)                  (2,379)                  
ส่วนแบ่งขาดทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 9 (1)                         (2)                         -                       -                       
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 6,846                   3,131                   6,816                   3,130                   
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 27 (1,399)                  (656)                     (1,399)                  (649)                     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 5,447                   2,475                   5,417                   2,481                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 962                      -                       962                      -                       

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (192)                     -                       (192)                     -                       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 770                      -                       770                      -                       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,217                   2,475                   6,187                   2,481                   

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนของบริษทัใหญ่ 5,440                   2,473                   5,417                   2,481                   
ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม 7 2 -     -     

5,447                   2,475                   5,417                   2,481                   

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่ 6,210                   2,473                   6,187                   2,481                   

ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม 7                          2 -     -     

6,217                   2,475                   6,187                   2,481                   

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 26

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.02                     0.01                     0.02                     0.01                     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 252,412                200,000               252,412                200,000                

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 0.02                     0.02                     

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 291,770                291,770                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 5



บริษทั เอม็ วชิั่น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย "Draft" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น         "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565

(หน่วย:พนับาท)

กาํไร(ขาดทุน)สะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลกาํไร(ขาดทุน) จากการ รวมส่วนของ

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ วดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์ ผูถ้ือหุน้ ส่วนไดเ้สียไม่มี

หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร พนกังานที่กาํหนดไว้ ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 124,206                   121,990                   1,000                    (17,385)             -                                                      229,811                   (525)                        229,286                   

เพิ่มทุนหุน้สามญั 23 22,500                     166,500                   -                        -                     -                                                      189,000                   -                          189,000                   

โอนไปกาํไร(ขาดทุน)สะสม -                          -                          -                        770                    (770)                                                    -                          -                          -                          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                        5,440                 770                                                      6,210                       7                              6,217                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2565 146,706                   288,490                   1,000                    (11,175)             -                                                      425,021                   (518)                        424,503                   

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 100,000                   88,102                     1,000                    (62,689)             -                                                      126,413                   (450)                        125,963                   

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                        2,473                 -                                                       2,473                       2                              2,475                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2564 100,000                   88,102                     1,000                    (60,216)             -                                                      128,886                   (448)                        128,438                   

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้ 6



บริษัท เอม็ วชิั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "Draft" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น         "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565

(หน่วย:พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลกาํไร(ขาดทุน) จากการ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ วดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร พนกังานที่กาํหนดไว้  รวม

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 124,206                       121,990                       1,000                           (18,009)                        -                                                      229,187                  

เพิม่ทุนหุน้สามญั 23 22,500                         166,500                       -                               -                               -                                                      189,000                  
โอนไปกาํไร(ขาดทุน)สะสม -                               -                               -                               770                              (770)                                                    -                          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               5,417                           770                                                      6,187                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2565 146,706                       288,490                       1,000                           (11,822)                        -                                                      424,374                  

ยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 100,000                       88,102                         1,000                           (61,280)                        -                                                      127,822                  

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               2,481                           -                                                      2,481                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564 100,000                       88,102                         1,000                           (58,799)                        -                                                      130,303                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้ 7



บริษัท เอม็ วิช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด         "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

 (หน่วย : พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 6,846                3,131                6,816                3,130                

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 5,475                5,063                5,473                5,061                

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) 196                   (30) 226                   -                   

ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 1                       2                       -                   -                   

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ (136)                 (23) (136)                 (23)

กลบัรายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง -                   (1,358) -                   (1,358)

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 193                   199                   193                   199                   

ประมาณการหน้ีสิน 209                   -                   209                   -                   

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (9)                     -                   (9)                     -                   

ขาดทุนจากการตดับญัชีภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 5,410                -                   5,410                -                   

ดอกเบ้ียรับ (1)                     -                   (1)                     -                   

ตน้ทุนทางการเงิน 1,456                2,379                1,456                2,379                

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์

และหนีสิ้นดําเนินงาน 19,640              9,363                19,637              9,388                

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8,483                11,797              8,453                11,764              

สินคา้คงเหลือ (43,963)            1,173                (43,963)            (675)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,583)              1,287                (4,583)              1,289                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,327                -                   6,327                -                   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 725                   (11,837) 729                   (11,842)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11,914              (676) 11,914              (676)

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (1,457)              11,107              (1,486)              9,248                

รับดอกเบ้ีย 1                       -                   1                       -                   

จ่ายภาษีเงินได้ (2,361)              (1,042) (2,361)              (1,040)

รับคืนภาษีเงินได้ 8,405                -                   8,405                -                   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 4,588                10,065              4,559                8,208                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 8



บริษัท เอม็ วิช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด         "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2565

 (หน่วย : พนับาท)

2565 2564 2565 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 180,001           -                   180,001           -                   

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (194,000)          (3,763) (194,000)          (1,919)

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (3,124)              (5,611) (3,124)              (5,611)

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                   (500) -                   (500)

ขายอุปกรณ์ 136                   322                   136                   322                   

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 15                     -                   15                     -                   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (16,972)            (9,552)              (16,972)            (7,708)              

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน -                   184                   -                   184                   

จ่ายชาํระหน้ีคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (1,487)              (366) (1,487)              (366)

จ่ายชาํระหน้ีคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (5,564)              (1,574) (5,564)              (1,574)

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (1,456)              (2,458) (1,456)              (2,458)

รับชาํระค่าหุน้สามญั 189,000           -                   189,000           -                   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 180,493           (4,214)              180,493           (4,214)              

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 168,109           (3,701)              168,080           (3,714)              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 10,500              4,457                10,317              4,424                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 31 มีนาคม 178,609           756                   178,397           710                   

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

สาํหรับงวด 2565

- บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทางการเงิน ยานพาหนะ มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 6.54 ลา้นบาท

สาํหรับงวด 2564  

- บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทางการเงิน ยานพาหนะ มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 6.80 ลา้นบาท

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 9



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                         
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ           
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั เอม็ วิชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและสาํนกังานจดทะเบียน ตั้งอยูเ่ลขท่ี  
11/1 ซอยรามคาํแหง 121 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561  

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกัให้บริการจดังานแสดงสินคา้โทรศพัท์มือถือ ไอที และสินคา้
เทคโนโลยีต่างๆ งานแข่งขนักีฬา งานท่องเท่ียว งานสัมมนา ตลอดจนผลิตและจาํหน่ายส่ือในรูปแบบส่ือออนไลน์และ
ออฟไลน์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นโรคติดต่ออนัตราย โดยสถานการณ์มี
แนวโนม้ลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงขยายวงกวา้งอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหมี้ผลกระทบต่อการให้บริการจดังานแสดงสินคา้
และจดังานกิจกรรมของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากภาครัฐมีมาตรการจาํกดัการเดินทางเขา้ประเทศของชาวต่างชาติและมาตรการ 
เพ่ือควบคุมและป้องกนัโรคติดเช้ือ และกาํลงัซ้ือภายในประเทศลดลง ทาํใหเ้กิดผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน 
ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดปัจจุบนัและอนาคตของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหนา้
ของสถานการณ์ดงักล่าวเพ่ือประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี หากสถานการณ์เปล่ียนแปลง ฝ่ายบริหารจะทบทวนดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ี
สาํคญั 

2. เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีซ่ึงประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี และขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

งบการเงินระหว่างกาลไม่ไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้ขอ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น การ
อ่านงบการเงินระหวา่งกาลจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นสกุลเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั
และนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงคข์องการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศไทยโดยจดัทาํเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

การจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใชก้ารประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการ
กาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อ
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สมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริหารมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์
แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อาจอาศยัขอ้มูลจากแหล่งอ่ืนและนาํไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัการกาํหนดจาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
นั้น ๆ ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการตั้งขอ้สมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ี
ประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีการประมาณการดังกล่าวไดรั้บการทบทวน หากการปรับประมาณการ
กระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบนั
และอนาคต 

เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วน
ไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

งบการเงินรวมจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีเดียวกนัสําหรับรายการบญัชีหรือเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือ
คลา้ยคลึงกนั 

 

จัดตั้งข้ึน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

บริษทั ในประเทศ ประเภทธุรกิจ 2565 2564

บริษัทย่อย

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั ไทย ให้คาํปรึกษาดา้นส่ือสารประชาสัมพนัธ์ 76 76

บริษัทร่วม

บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จาํกดั ไทย จัดแขง่ขนักีฬาแบบครบวงจร 40 40

ร้อยละ

สัดส่วนการถือหุ้น
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การตดัรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายยงัไม่เกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรยงัไม่เกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วม
และกิจการควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุน ขาดทุนยงัไม่
เกิดข้ึนถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรยงัไม่เกิดข้ึน แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

3. นโยบายการบัญชีสําคญั 

เกณฑ์การวดัค่าการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

4. รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัและบริษทัยอ่ยหรือถูกบริษทั
และบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงมีอิทธิพล
ต่อบริษทัและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีอาํนาจการวางแผนและ
ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดกับบุคคลและกิจการซ่ึงบุคคล
ดงักล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

รายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
และ 2564 มีดงัน้ี 

พันบาท

2565 2564 2565 2564

รายไดจ้ากการบริการ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,234          -               25,234          -               

รายไดอ่ื้น

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 104              -               104              -               
ตน้ทุนบริการ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,931           -               3,931           -               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ประกอบดว้ย 

พันบาท

2565 2564 2564 2563

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 1,864           5,725           1,864           5,725           

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 117              110              117              110              

รวม 1,981           5,835           1,981           5,835           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประโยชน์จ่ายให้แก่กรรมการบริษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  
พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจ่ายให้กบักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของ 
กลุ่มบริษทั 

ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม  2565 และ  2564 จํานวนเงิน  0.45 ล้านบาท 
และ 0.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีมีสาระสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเ ก่ียวข้องกัน  ณ  31 มีนาคม  2565  
และ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

           พนับาท 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   หมายเหตุ  2565  2564  2565  2564 

ลูกหน้ีการคา้        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
  30,319           41,473   30,319              41,473  

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

 บริษทัยอ่ย  
  -  -  -               6,355  

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    72                     13   72   13  

เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินทดรองจ่าย        

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
  -                1,605   -                1,605  

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
  7,183                7,604   7,183                7,604  

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้        

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    400  -  400  - 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  
         

 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
  428                   734   428                   734  

เจา้หน้ีเงินลงทุน           
 บริษทัยอ่ย   8, 16   -                       -    1,200                1,200  
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การคํา้ประกันหนีสิ้นระหว่างกัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการคํ้าประกนัหน้ีสินระหว่างกนั ดงัน้ี 

กรรมการบริษัทคํ้ าประกันหน้ีสินตามสัญญาเช่า  (หมายเหตุ 12) และคํ้ าประกันวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  
(ดูหมายเหตุ 19) โดยไม่คิดผลตอบแทน 

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ช่ือ ประเทศ/สญัชาติ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะความสมัพนัธ์

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้ทางตรง

บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ทางตรง (อดีตบริษทัยอ่ยจนส้ินสุด

การควบคุมเม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2564)

บริษทั เอม็ว ีฟดูส์ จาํกดั ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั

บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สมาชิกในครอบครัวใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร

และกรรมการบริษทั

บริษทั คอมเซเวน่ จาํกดั (มหาชน) ไทย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุน้ร่วมกนั

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไทย บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการกลุ่มบริษทัและผูถื้อหุน้
 

หลักเกณฑ์การคดิรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

นโยบายการกาํหนดราคา
มูลค่าการใหบ้ริการ มูลค่าตกลงกนัตามสญัญา
มูลค่าการรับบริการ มูลค่าตลาดและมูลค่าตกลงกนัตามสญัญา
รายไดอ่ื้น มูลค่าตกลงกนัตามสญัญา  
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

พันบาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
2565 2564 2565 2564

ลูกหน้ีการคา้ 148,441        168,192        148,316        168,037        
รายไดค้า้งรับ 45,233          28,686          45,233          28,686          
รวม 193,674        196,878        193,549        196,723        
หัก  คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (34,271)         (34,075)         (34,146)         (33,920)         

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 159,403        162,803        159,403        162,803        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
   เงินทดรองจ่าย 72                6,368            72                6,368            
   อ่ืน ๆ 1,208            192               1,186            169               
   รวม 1,280            6,560            1,258            6,537            

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 160,683        169,363        160,661        169,340        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 ถึงวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 บริษทัได้รับชาํระหน้ีจากลูกหน้ีการค้า บริษทั มลัติเทคโนโลยี  
เอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั ดว้ยเหรียญเอม็วีพี จาํนวน 37.06 ลา้นเหรียญ คิดเป็นจาํนวนเงิน 25.23 ลา้นบาท 
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ           
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

พันบาท

2565 2564 2565 2564

ยอดยกมา 34,075            7,664              33,920            7,419              
บวก ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 226                -                 226                -                 

หัก   กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิต

        ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (30)                 (30)                 -                 -                 
ยอดคงเหลือ 34,271            7,634              34,146            7,419              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ โดยแยกตามจาํนวน
เดือนคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

พันบาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2565 2564 2565 2564

ลูกหนีก้ารค้า

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 41,888          21,226          41,888          21,226          

เกินกาํหนดชาํระ

น้อยกวา่ 3 เดือน 15,761          48,060          15,761          48,060          

มากกวา่ 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 27,019          45,028          27,019          45,028          

มากกวา่ 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน 36,742          28,024          36,742          28,025          

มากกวา่ 12 เดือน 27,031          25,854          26,906          25,698          

รวม 148,441        168,192        148,316        168,037        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                         
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ           
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
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พันบาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2565 2564 2565 2564

รายได้ค้างรับ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 38,515          21,336          38,515          21,336          

เกินกาํหนดชาํระ

น้อยกวา่ 3 เดือน 3,818            -               3,818            -               

มากกวา่ 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน 2,900            7,350            2,900            7,350            

รวม 45,233          28,686          45,233          28,686          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

6. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

พันบาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2565 2564

สินทรัพยดิ์จิทัลเหรียญเอม็วีพี 54,292 8,996 

วสัดุส้ินเปลือง 787 829 

ยานพาหนะและอุปกรณ์ 8,696 7,588 

งานระหวา่งทาํ -     2,399 

รวม 63,775 19,812 

หัก คา่เผ่ือการลดมูลคา่สินคา้ (4,124) (4,124)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 59,651 15,688 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

 
  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                         
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ           
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

 

 
19 

   

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  เหรียญดิจิตอล มีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 
 

พนัเหรียญเอ็มวพีี พนับาท

จาํนวน จาํนวนเงิน

ยอดยกมา 29,985 8,996 

ไดรั้บชาํระหน้ี 55,816 45,298 

ซ้ือสินคา้และบริการ (5) (2)

ยอดคงเหลือ 85,796 54,292 

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง -     -     

สุทธิ 85,796 54,292 
 

บริษทัซ้ือเหรียญเอ็มวีพี (Utility token) ซ่ึงออกจาํหน่ายโดยบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จาํกดั และรับชาํระหน้ีดว้ย
เหรียญเอ็มวีพีเพ่ือใชส้าํหรับแลกซ้ือสินคา้และบริการตามท่ีกาํหนดของบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จาํกดั หรือเป็นส่ิง
ตอบแทนให้กบับุคคลภายนอก 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย 

พันบาท

2565 2564

ตน้ทุนขาย 990 1,608 

การปรับปรุงคา่เผ่ือการลดมูลคา่สินคา้ -     (1,358)

สุทธิ 990 250 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

 
  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                         
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ           
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
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สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

พันบาท

2565 2564

ยอดยกมา 4,124          1,488 

หัก โอนกลบัจากการปรับมูลคา่ -     (1,358)

ยอดคงเหลือ 4,124 130 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

 

7. สินทรัพย์หมุนเวยีน 

สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2565 2564 2565 2564

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอใบกาํกบัภาษีและรอเครดิต 7,998              6,762              7,981              6,746              

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 8,838              5,405              8,839              5,405              

เงินจ่ายล่วงหนา้ 38,026            36,834            38,026            36,834            

เงินทดรองจ่าย 7,149              8,003              7,149              8,003              

เงินมดัจาํ 157                 157                 157                 157                 

รวม 62,168            57,161            62,152            57,145            
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสินทรัพย์ (50)                  (50)                  (50)                  (50)                  

สินทรัพย์หมุนเวยีน - สุทธิ 62,118            57,111            62,102            57,095            

 
  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท เอ็ม วชิั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                         
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ           
วนัที่ 31 มีนาคม 2565  
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 

ร้อยละ พันบาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

บริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564
บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั 5,000              5,000         76 76 3,800        3,800        2,287        2,287        1,513          1,513           
รวม 3,800        3,800        2,287        2,287        1,513          1,513           

มูลคา่สุทธิทางบัญชีคา่เผื่อการดอ้ยคา่ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนการถือหุ้น ราคาทุน

บริษทัยงัไม่ไดจ้่ายชาํระค่าหุน้สามญัของบริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั จาํนวนเงิน 1.2 ลา้นบาท 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท เอ็ม วชิั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                         
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ           
วนัที่ 31 มีนาคม 2565  
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9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ดงันี้ 

พันบาท

ร้อยละ

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

บริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จาํกดั 40 40 2,000           2,000           1,260           1,260           740             740             739              740              

มูลคา่ตามบัญชี

ตามวิธีส่วนไดเ้สียสัดส่วนการถือหุ้น ราคาทุน คา่เผื่อการดอ้ยคา่ มูลคา่ตามบัญชีสุทธิ

 
 
 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                         
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ           
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
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10. เงินลงทุนระยะยาว 

เงินลงทุนระยะยาวแสดงในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ดงัน้ี 

 

ร้อยละ พันบาท

บริษทั หมายเหตุ สัดส่วนการถือหุ้น ราคาทุน คา่เผื่อการดอ้ยคา่ มูลคา่สุทธิทางบัญชี

บริษทั มัลติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั 8 17 850                (850)                  -                     
 

 

11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 110,938 110,794 
ซ้ือ 9,666 9,666 
คา่เส่ือมราคา (4,880) (4,880)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 115,724 115,580 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ภายใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 38,420 38,276 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 41,259 41,115 

ภายใตสั้ญญาเชา่
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 72,518 72,518 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 74,465 74,465 
 

  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                         
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ           
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
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รายการเป ล่ียนแปลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ ซ่ึ ง รับ รู้ เ ป็นท่ี ดิน  อาคารและอุปกรณ์  สําหรับงวดสามเ ดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท
งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 72,518                            
เพ่ิมข้ึน 7,502                             
หัก คา่ตดัจาํหน่าย (3,250)

หัก สินทรัพยท่ี์สัญญาเชา่ส้ินสุด (2,305)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 74,465                            
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัจดจาํนองท่ีดินและอาคารเป็นหลกัประกันวงเงินกูย้ืมจากสถาบัน
การเงิน (ดูหมายเหตุ 15 และ 19) ซ่ึงท่ีดินและอาคารติดภาระหลกัประกนัแสดงมูลค่าสุทธิทางบญัชีรวม 24.74 ลา้นบาท  

12. สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,404 

หัก คา่ตดัจาํหน่าย (160)

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 1,244 

  
  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                         
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ           
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
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หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

พันบาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2565 2564

หน้ีสินตามสัญญาเชา่ 64,706 63,535 

หัก ดอกเบ้ียรอตดัจาํหน่าย (6,222) (6,452)

สุทธิ 58,484 57,083 

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (21,950) (20,385)

หนีสิ้นระยะยาวตามสัญญาเช่า 36,534 36,698 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

 
รายการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตามสญัญาเช่าสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

พันบาท

2565 2564

ยอดยกมา 57,083                       50,305                          

เพิ่มข้ึน 6,965                         5,795                            

ดอกเบ้ียตดัจาํหน่าย 1,087                         1,767                            

จ่ายชาํระหน้ี (6,651) (3,341)

ยอดคงเหลือ 58,484                       54,526                          

งบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 หน้ีสินตามสญัญาเช่าแสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระหน้ี มีดงัน้ี 

พันบาท

ดอกเบ้ียรอ

กาํหนดการจ่ายชาํระหน้ี มูลคา่ปัจจุบัน ตดัจาํหน่าย คา่เชา่ขั้นต ํา่

ภายใน 1 ปี 21,951                             3,557                               25,508                             

เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 36,533                             2,665                               39,198                             

รวม 58,484                             6,222                               64,706                             

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

 
กรรมการบริษทัคํ้าประกนัหน้ีสินตามสญัญาเช่า (ดูหมายเหตุ 4) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั้น และสาํหรับสินทรัพยอ์า้งอิง
มูลค่าตํ่า ดงัน้ี 

พันบาท

งบการเงินรวมและ

กาํหนดจ่ายชาํระ งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน 1 ปี 64 

เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 91 
รวม 155 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการ เป ล่ียนแปลงของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตน  สําหรับงวดสามเ ดือนส้ินสุดวัน ท่ี  31 มีนาคม  2565  สรุปได้ดัง น้ี

พันบาท

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 7,749 7,679 
คา่ตดัจาํหน่าย (435) (433)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 7,314 7,246 

 

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

2565 2564 2565 2564

ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 7,911                  21,706                7,905                  21,700                

เงินมดัจาํและเงินประกนั 73                       6,416                  73                       6,416                  

ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ 16                       -                          16                       -                          

รวม 8,000                  28,122                7,994                  28,116                
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15. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

หลักประกัน 

บริษทัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ดูหมายเหตุ 11)  

เงินฝากธนาคารประเภทประจาํ จาํนวนเงิน 1.5 ลา้นบาท คํ้าประกนัวงเงินหนงัสือคํ้าประกนั (ดูหมายเหตุ 11) 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีการระบุขอ้ตกลงในการปฏิบติัตามเง่ือนไขการดาํรงสดัส่วน
ทางการเงิน ดงัน้ี 

หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debe to Equity Ratio) ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 0

ความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) ไม่นอ้ยกวา่ 2 เท่า
 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย  

พันบาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

เจ้าหน้ีการคา้ 4 32,107 32,396 32,107 32,396 

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

เงินรับแทน 4 152 530 152 530 

ซ้ือสินทรัพย์ 4,200 4,280 4,200 4,280 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย  5,160 5,738 5,155 5,718 

เจ้าหน้ีเงินลงทุน 4 -     -     1,200 1,200 

อ่ืนๆ 2,574 523 2,559 520 

รวม 44,193 43,467 45,373 44,644 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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17. ประมาณการหนีสิ้น 

รายการเปล่ียนแปลงของประมาณการหน้ีสินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565สรุปไดด้งัน้ี 

พันบาท

คดีความฟ้องร้อง

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 7,335 

เพ่ิมข้ึน 209 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 7,544 

 
คดีฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2561 บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกทรัพยคื์นและเรียกค่าเสียหายฐานไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนั ทุนทรัพย ์
จาํนวนเงิน 9.25 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 บริษทัยื่นคาํให้การและฟ้องแยง้เรียกเงินค่าซ้ือสินคา้และค่าเสียหาย ทุนทรัพย ์จาํนวนเงิน 106.25  
ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ศาลชั้นตน้พิพากษาให้ 1) บริษทัรับมอบสินคา้กลบัคืน และบริษทัจ่ายชาํระค่าสินคา้ให้แก่โจทก ์จาํนวน
เงิน 6.17 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้อง และ 2) โจทกจ่์ายชาํระเงินค่าขายสินคา้แก่บริษทัจาํนวนเงิน 
0.30 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ีฟ้องแยง้  

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 โจทก์ยื่นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาศาลชั้นตน้และขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแกค้าํพิพากษาศาล
ชั้นตน้ใหบ้ริษทัคืนเงินแก่โจทกเ์พ่ิมเป็นจาํนวนเงิน 9.25 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 บริษทัยืน่อุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาศาลชั้นตน้และขอใหศ้าลอุทธรณ์พิพากษากลบัและแกค้าํพิพากษา
ของศาลชั้นตน้ใหโ้จทกรั์บผดิชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่บริษทัตามฟ้องแยง้ของบริษทั และพิพากษายกฟ้องของโจทก ์

ศาลอุทธรณ์มีกาํหนดนดัฟังคาํพิพากษาล่วงหนา้ในวนัท่ี 21 มิถุนายน 2565 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัตั้งประมาณการหน้ีสินจากผลเสียหายของคดีความฟ้องร้อง จาํนวนเงิน 7.54 ลา้นบาท (แสดงภายใต้
หน้ีสินหมุนเวียน) ซ่ึงผูบ้ริหารเช่ือวา่เพียงพอสาํหรับผลเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ฝ่ายบริหารและทีมกฎหมายมีความเห็นว่าการวินิจฉยัขอ้เทจ็จริงยงัมีความคลาดเคล่ือนในประเด็นระหว่างสัญญาซ้ือขายสินคา้กบั
สัญญาฝากขายสินคา้ ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารและทีมกฎหมายประเมินว่าบริษทัมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดขอ้ตกลงร่วมกนัและบริษทัจะเป็นฝ่ายชนะ
คดีความฟ้องร้องและบริษทัจะไดรั้บเงินค่าสินคา้และค่าเสียหายตามฟ้องแยง้ 
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18. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

พันบาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2565 2564 2565 2564

ภาษีเงินไดหั้ก ณ ท่ีจ่ายรอนาํส่ง 728 664 723 664 

ภาษีมูลคา่เพ่ิมรอนาํส่ง 12,731 7,676 12,731 7,669 

เงินรับลว่งหน้า 9,788 2,992 9,788 2,992 

อื่น ๆ 61 63 61 63 

รวม 23,308 11,395 23,303 11,388 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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19. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน วนัที่ 31 มีนาคม 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 
 

พันบาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม ร้อยละ

สถาบันการเงิน 2565 2564 2565 2564 อา้งอิงอตัราดอกเบี้ย การจ่ายชาํระ ระยะเวลา กาํหนดการจ่าย
บริษทั

ธนาคารพาณิชย์ 6,000           6,000           29               213             MLR ทุกสิ้นเดือน มิ.ย. 56 - เม.ย. 65 เงินตน้พร้อมดอกเบี้ย รายเดือน จาํนวนเงิน
0.09 ลา้นบาท

-              4,000           -              -              MLR ทุกสิ้นเดือน มิ.ย. 56 - พ.ย. 64 เงินตน้พร้อมดอกเบี้ย รายเดือน จาํนวนเงิน
0.06 ลา้นบาท

7,000           7,000           1,773           2,052           MLR ทุกสิ้นเดือน ธ.ค. 58 - ต.ค. 66 เงินตน้พร้อมดอกเบี้ย รายเดือน จาํนวนเงิน
0.10 ลา้นบาท 

500             5,000           1,785           2,054           MLR ทุกสิ้นเดือน ธ.ค. 59 - พ.ค. 66 เงินตน้พร้อมดอกเบี้ย รายเดือน จาํนวนเงิน
0.10 ลา้นบาท 

5,000           5,000           658             859             4% ทุกวนัที่ 21 ม.ค. 59 - ม.ค. 66 เงินตน้พร้อมดอกเบี้ย รายเดือน จาํนวนเงิน
0.07 ลา้นบาท 

มูลหนี้วงเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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พันบาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม ร้อยละ

สถาบันการเงิน 2565 2564 2565 2564 อา้งอิงอตัรา การจ่ายชาํระ ระยะเวลา กาํหนดการจ่าย
บริษัท
  ธนาคารพาณิชย์ 5,000           5,000           1,915           2,079           ปีที่ 1- 3 : 3% ทุกวนัที่ 7 มิ.ย. 60 - มิ.ย. 67 เงินตน้พร้อมดอกเบี้ย รายเดือน จาํนวนเงิน

ปีที่ 4 -7 : MLR 0.07 ลา้นบาท 
งวดสุดท้าย ชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ

20,000         20,000         20,000         20,000         MLR ทุกสิ้นเดือน พ.ค. 63 - เม.ย. 68 เงินตน้พร้อมดอกเบี้ย รายเดือน จาํนวนเงิน
0.61 ลา้นบาท
งวดสุดท้าย ชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ

10,000         10,000         8,601           8,991           MLR ทุกสิ้นเดือน พ.ค. 63 - ก.พ. 70 เงินตน้พร้อมดอกเบี้ย รายเดือน จาํนวนเงิน
0.17 ลา้นบาท 
งวดสุดท้าย ชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ

8,000           8,000           8,000           8,000           ปีที่ 1- 2 : 2% ทุกสิ้นเดือน ส.ค. 64 - ก.ค. 71 เงินตน้พร้อมดอกเบี้ย รายเดือน จาํนวนเงิน
ปีที่ 3 -5 : 6% 0.16 ลา้นบาท 
ปีที่ 6 -7 : MRR งวดสุดท้าย ชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ

รวม 42,761         44,248         
หัก ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี (11,036)        (9,686)          
เงินกูย้ืมระยะยาว 31,725         34,562         

มูลหนี้วงเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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การเพ่ิมข้ึนและลดลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

พันบาท

2565 2564

ยอดยกมา 44,248 40,758 

หัก จ่ายชาํระหน้ีคืน (1,487) (366)

ยอดคงเหลือ 42,761 40,392 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

 
หลักประกัน 

บริษทัจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (ดูหมายเหตุ 11)  

หนงัสือคํ้าประกนัของบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อมและกรรมการบริษทั (ดูหมายเหตุ 4) คํ้าประกนัวงเงินกูย้ืม
ดงักล่าว 

วงเงินเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินมีการระบุขอ้ตกลงในการปฏิบติัตามเง่ือนไขการดาํรงสดัส่วนทางการเงิน ดงัน้ี 

หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debe to Equity Ratio) ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 0

ความสามารถในการชาํระหน้ี (DSCR) ไม่นอ้ยกวา่ 1.25 เท่า และ 2 เท่า
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20. ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  ประกอบดว้ย 

พันบาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2565 2564

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

มูลคา่ปัจจุบันของภาระผูกพนั 7,615 8,384 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 7,615 8,384 

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (119) -     

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 7,496 8,384 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มี
ดงัน้ี 

พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

มูลคา่ปัจจุบันของประมาณการหน้ีสิน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 8,384                            

ส่วนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:

     ตน้ทุนบริการ 142                               

     ตน้ทุนดอกเบ้ีย 51                                 

8,577                            

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ฯ (962)                              

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 7,615                            

งบการเงินรวมและ
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21. สัญญาสําคญั 

สัญญาโอนสิทธิการให้บริการ 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั  เป็นผูอ้อกจาํหน่ายเหรียญสินทรัพยดิ์จิทลั (เหรียญเอ็มวี
พี) จาํนวน 1,000,000,000 เหรียญเอ็มวีพี ซ่ึงเป็นโทเคนดิจิทลัเพ่ือการใชป้ระโยชน์ (Utility Token) เพ่ือให้สิทธิแก่ผูถื้อเหรียญ
สาํหรับใชป้ระโยชน์ซ้ือสินคา้และบริการของบริษทัผูอ้อก เปรียบเสมือนเป็นคูปองอิเลก็ทรอนิกส์ ล่วงหนา้บนระบบบลอ็กเชน 
โดยอาศยัเทคโนโลยบีลอ็กเชนและความสามารถของสญัญาอจัฉริยะ (Smart Contract) เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวและเดินทางใน
ประเทศผา่นการใชบ้ริการของบริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั  

สิทธิประโยชน์ในสินทรัพยดิ์จิทลั (เหรียญเอม็วีพี) สาํหรับเดือนมิถุนายน 2564 ประกอบดว้ย 8 กิจกรรม ไดแ้ก่ 

1)  ท่ีพกัรถคาราวาน 2) ซบับอร์ด 3) จกัรยาน 4) จกัรยานยนตไ์ฟฟ้า 5) ชมภาพยนตร์ 6) คอนเสิร์ตและดนตรี 7) การจดัเตรียม
งานแต่งงาน 8) อาหารและเคร่ืองด่ืม 

สิทธิประโยชน์ในสินทรัพยดิ์จิทลั (เหรียญเอม็วีพี) สาํหรับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงตุลาคม 2564 ประกอบดว้ย 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ 

1)  ท่ีพกัรถคาราวาน 2) จกัรยานยนตไ์ฟฟ้า 3) อาหารและเคร่ืองด่ืม 

สิทธิประโยชน์ในสินทรัพยดิ์จิทลั (เหรียญเอม็วีพี) สาํหรับเดือนพฤศจิกายน ถึงธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม ไดแ้ก่ 

1) ท่ีพกัรถคาราวาน 2) จกัรยานยนตไ์ฟฟ้า 3) อาหารและเคร่ืองด่ืม 4) ท่ีพกัโรงแรม 5) รถยนตไ์ฟฟ้า 

สิทธิประโยชน์ในเหรียญเอ็มวีพีจะหมดทุก 6 เดือน ซ่ึงจะแจง้ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ เก่ียวกบัการใชง้านเหรียญ และหากบริษทัผู ้
ออกเหรียญจะยกเลิกเหรียญตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 6 เดือน 

เหรียญเอม็วีพี แสดงรายละเอียดการจดัสรร ดงัน้ี 

เหรียญเอ็มวีพี

ผูรั้บการจัดสรร จาํนวน ระยะเวลา
ผูมี้อุปการะคุณ (Loyalty Customer) 10,000,000            ตั้งแตว่นัท่ี 27 พฤษภาคม 2564
ผูบ้ริหาร พนักงาน ท่ีปรึกษา และพนัธมิตร (Management Team) 100,000,000          ตั้งแตว่นัท่ี 27 พฤษภาคม 2564
กิจกรรมทางการตลาด (Marketing) 100,000,000          ตั้งแตว่นัท่ี 27 พฤษภาคม 2564
สาํรองไวใ้ชใ้นอนาคต (Company Reserve) 100,000,000          ตั้งแตว่นัท่ี 27 พฤษภาคม 2564
เพ่ือเสนอขายรอบเปิดตวั (Pre Sale) 390,000,000          ระหวา่งวนัท่ี 7 - 14 มิถุนายน 2564
เพ่ือเสนอขายท่ีตลาดรองคร้ังแรก (Listing) 300,000,000          อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ

 
ระหว่างวนัท่ี 7 – 14 มิถุนายน 2564 บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั เร่ิมเสนอขายเหรียญเอม็วีพี ในรอบเปิดตวั จาํนวน 
390,000,000 เอม็วีพี ราคาเสนอขาย 0.30 บาทต่อเหรียญ หลงัจากนั้นบริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั จาํหน่ายเหรียญเอม็
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วีพีเพ่ิมเติมและรับคืนเหรียญเอ็มวีพีจากลูกคา้ ดงันั้น ณ วนัท่ี 15 กนัยายน 2564 มูลค่าท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายเหรียญเอ็มวีพี 
จาํนวนเงิน 82.62 ลา้นบาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

ตั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนายน ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 เป็นช่วงระยะเวลาก่อนบริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัและ
บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั บนัทึกรายการจาํหน่ายและจดัสรรเหรียญสินทรัพยดิ์จิทลั (เหรียญเอม็วีพี)เป็นรายไดรั้บ
ล่วงหนา้โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรู้เป็นรายไดบ้ริการเม่ือไดใ้ห้บริการ
หรือสิทธิประโยชน์หมดอายภุายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

บริษทัทาํสัญญาโอนสิทธิการให้บริการกบับริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จาํกดั กาํหนดระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 
2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มูลค่าบริการรวม จาํนวนเงิน 308.14 ลา้นบาท และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงธนัวาคม 2564 ปรับ
ลดค่าบริการ มูลค่าบริการรวมคงเหลือ จาํนวนเงิน 191.99 ลา้น ทั้งน้ี บริษทัทาํสัญญาโอนสิทธิการให้บริการเพ่ือกาํหนดมูลค่า
สิทธิรายเดือนสาํหรับจ่ายชาํระค่าสิทธิการใหบ้ริการ ดงัน้ี 

ล้านบาท

สิทธิการให้บริการ มูลคา่สิทธิ
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 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไป ภายหลงับริษทัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทับนัทึกรับรู้รายไดจ้ากการโอน
สิทธิการใหบ้ริการตลอดระยะเวลาตามสญัญาโอนสิทธิการใหบ้ริการรายเดือนตามสญัญา ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงธนัวาคม 2564 

บริษทัได้รับชาํระเงินและรับรู้รายได้ค่าโอนสิทธิการให้บริการจากบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จาํกัด ตั้งแต่วนัท่ี 1 
มิถุนายน 2564 ถึงวนัท่ี 15 กนัยายน 2564 จาํนวนเงิน 82.68 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2565 บริษทัทาํสญัญาโอนสิทธิการให้บริการกบับริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั กาํหนดระยะเวลา
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มูลค่าบริการ จาํนวนเงิน 14.67 ลา้นบาท และตั้งแต่วนัท่ี 1เมษายน 2565 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 มูลค่าบริการ จาํนวนเงิน 15.01 ลา้นบาท บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จาํกดั (“ผูรั้บโอนสิทธิ”) 
จะตอ้งใชสิ้ทธิให้ครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดหรือไม่มากกว่าท่ีกาํหนดสิทธิ หากผูรั้บโอนสิทธิใชสิ้ทธินอ้ยกว่าท่ีกาํหนด สิทธิการ
ใหบ้ริการจะหมดอายทุนัทีเม่ือครบกาํหนด 

บริษทัสามารถใชสิ้ทธิการใหบ้ริการของบริษทัไดเ้หมือนกบัผูรั้บโอนโดยไม่ตอ้งชาํระค่าบริการใหแ้ก่ผูรั้บโอน  
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เ ม่ือวัน ท่ี  21 เมษายน  2565 ถึงวัน ท่ี  17 พฤษภาคม  2565 บริษัทได้รับชําระรายได้ค่ าโอนสิทธิการให้บ ริการจาก 
บ ริษัท  มัล ติ เทคโนโลยี  เ อ็ กซ์ เ พิ ร์ ต  จํากัด  สํ าห รับ เ ดือนพฤศ จิกายน  ถึ งธันว าคม  2564 ด้ว ย เห รี ยญ เอ็ม วี พี   
จํานวน  37 ล้ าน เห รี ยญ  คิ ด เ ป็ นจํานวน เ งิ น  25.23 ล้ านบาท  บ ริษัท รั บ รู้ ร า ย ได้ค่ า โ อน สิท ธิ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร  
สาํหรับเดือนดงักล่าวเขา้มาในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

  

22. ส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของกลุ่มบริษทัสาํหรับผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานเพ่ือใช้
ในการตดัสินใจจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุน
จากการดาํเนินงานตามส่วนงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน คือ คณะกรรมการบริษทั 

 

ส่วนงานธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจ ดงัน้ี 

บริษทั เอม็ วิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจงานเทคโนโลยี
ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี
ธุรกิจพาณิชย์

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั ธุรกิจงานเทคโนโลยี
ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซ่ี

บริษทั มัลติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั ธุรกิจงานเทคโนโลยี
 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวม 
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ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงันี้  

พันบาท

2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564

รายได้

จังหวะเวลาการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง -                   -                   -                   -                   1,190                1,922                1,190                1,922                

ตลอดชว่งเวลาหนึ่ง 59,590              8,703                10,683              21,398              -                   -                   70,273              30,101              

รวม 59,590              8,703                10,683              21,398              1,190                1,922                71,463              32,023              

ตน้ทุนขายและบริการ (31,501)             (11,109)             (2,426)               (3,506)               (990)                  (250)                  (34,917)             (14,865)             

กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน้ตามส่วนงาน 28,089              (2,406)               8,257                17,892              200                   1,672                36,546              17,158              

รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายไม่ไดป้ันส่วน:

รายไดอ้ื่น 740 148 
คา่ใชจ้่ายในการขาย (1,589) (1,641)
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร (27,199) (10,153)
รายไดท้างการเงิน 1 -     
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น (196) -     
ส่วนแบ่งผลขาดทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (1) (2)
ตน้ทุนทางการเงิน (1,456) (2,379)

กาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ 6,846 3,131 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได้ (1,399) (656)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 5,447 2,475 

ธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ ธุรกิจพาณิชย์ รวมธุรกิจงานเทคโนโลยี
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ส่วนงานภูมิศาสตร์  

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี
สาระสาํคญั ดงันั้น รายไดแ้ละสินทรัพยแ์สดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์ 

23. ทุนเรือนหุ้น 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

บาท พันบาท

มูลคา่หุ้น

ท่ีตราไว้ หมายเหตุ จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.50 300,000 150,000 200,000 100,000 

เพิ่มทุน 0.50 45,000 22,500 -     -     

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 0.50 345,000 172,500 200,000 100,000 

ทุนท่ีออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.50 248,412 124,206 200,000 200,000 

เพิ่มทุน 0.50 45,000 22,500 -     -     

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 0.50 293,412 146,706 200,000 200,000 

2565 2564

 
ผูถื้อหุ้นสามญัไดรั้บสิทธิรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียงสาํหรับ
การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2565 มีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวนเงิน 150 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 
300 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) เป็น 172.50 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 345 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) โดย
ออกหุน้สามญั จาํนวน 22.50 ลา้นบาท (หุน้สามญั 45 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่
บุคคลในวงจาํกดั ราคาเสนอขายหุน้ละ 4.20 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 189 ลา้นบาท 

บริษทัดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 
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24. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้น 
จดทะเบียน บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนาํไปจ่ายเป็นเงินปัน
ผลไม่ได ้

25. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 มีมติอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัแก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษทั 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั คร้ังท่ี 1 (MVP-W1) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั เอม็ วิชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
คร้ังท่ี 1 “ใบสาํคญัแสดงสิทธิ MVP-W1”

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได้
จาํนวนหน่วยเสนอขาย: : 100,000,000 หน่วย
การจัดสรร : จัดสรรให้แกผู่ถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม 

ตอ่ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายตอ่หน่วย : ไม่คิดมูลคา่
จาํนวนหุ้นออกเพ่ือรองรับ : 99,999,969 หุ้น
อายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นับตั้งแตว่นัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ
วนัท่ีกาํหนดสิทธิ : วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564
วนัท่ีออก : วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2564
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามัญ 1 หุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 1.20 บาท ตอ่หุ้น
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ : คร้ังแรก คือ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัทาํการสุดท้ายของเดือน 

มิถุนายน และ ธันวาคม ของแตล่ะปี ตลอดอายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิ
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดท้าย : วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2566
วนัหมดอายุ : วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2566

การปรับสิทธิของ MVP-W1
อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามัญ 1.0409 หุ้น 
ราคาการใชสิ้ทธิ : 1.1528 บาท ตอ่หุ้น
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัเปล่ียนแปลงในระหวา่งงวด ดงัน้ี 

จาํนวนคงเหลือ จาํนวนคงเหลือ 

ประเภท วนัท่ี 31 ธันวาคม จาํนวน จาํนวน จาํนวน วนัท่ี 31 มีนาคม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2564 ท่ีออก การใชสิ้ทธิ หมดอายุ 2565

MVP-W1 51,588,269          -                      -                         -                      51,588,269          

หน่วย

 

26. กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 คาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับ
งวดส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายระหว่างงวดตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือน แสดงไดด้งัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,440                  2,473                  5,417                  2,481                  
หุ้นสามญัตามวธีิถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนัก (พนัหุ้น)

หุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 210,998              200,000              210,998              200,000              

ผลกระทบจากการออกหุน้สามญั 41,414                -                      41,414                -                          

หุน้สามญัตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 252,412              200,000              252,412              200,000              

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน(บาท) 0.02                    0.01                    0.02                    0.01                    
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กําไรต่อหุ้นปรับลด 

กําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดกับส่วนของผู ้ถือหุ้นสามัญด้วยผลรวมของจํานวนหุ้นสามัญ 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหว่างงวดบวกจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัซ่ึงบริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงสภาพ
หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดให้เป็นหุ้นสามญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทน และสมมติว่าผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิจะใชสิ้ทธิแปลงหุ้น
สามญัเทียบเท่าปรับลดเป็นหุน้สามญัเม่ือราคาตามสิทธิตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,440                              5,417                            

หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด (หุ้น)

หุน้สามญัถัว่เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 252,412                          252,412                        

ใบสาํคญัแสดงสิทธิแปลงสภาพหุน้สามญั 39,358                            39,358                          

หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 291,770                          291,770                        

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 0.02                                0.02                              
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27. ภาษีเงินได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ดว้ยประมาณการท่ีดี
ท่ีสุด โดยอตัราภาษีเงินไดท่ี้ใชใ้นการคาํนวณเป็นอตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัทั้งปีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของรอบปีบญัชีนั้น 
บริษทัอาจปรับปรุงจาํนวนภาษีเงินไดค้า้งจ่ายในงวดระหว่างกาลต่อมาของรอบปีบญัชีเดียวกนั หากการประมาณการของอตัรา
ภาษีเงินไดป้ระจาํปีเปล่ียนแปลงไป 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564  มีดงัน้ี 

พนับาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2565 2564 2565 2564

ภาษีเงนิได้รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน

ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบัน

สาํหรับงวดปัจจุบนั (2,341)                 (7)                        (2,341)                 -                      

ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี

การเปล่ียนแปลงผลต่างชัว่คราว 942                     (649)                    942                     (649)                    

 รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ (1,399)                 (656)                    (1,399)                 (649)                    
 



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                         
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ           
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
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28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

ภาระผูกพนั 

ก) ธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัในนามบริษทัเก่ียวกบัภาระผกูพนัตามสญัญา ดงัน้ี 

พันบาท

31 มีนาคม 

2565

31 ธันวาคม

2564

หนังสือค ํ้าประกนั

การปฏิบัติงานตามสัญญา 5,049                5,574                 

การใชไ้ฟฟ้า 54                     54                     

งบการเงินรวม และ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ข) บริษทัมีภาระผกูพนัตามสญัญา มีดงัน้ี 

พันบาท

31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2565 2564

อัตราค่าบริการต่อเดือน

คา่ใชจ้่ายตามสัญญาเชา่ 5 27 

คา่ท่ีปรึกษา 21 21 

มูลค่าคงเหลือ

สัญญาบริการ 12,888 4,608 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวมและ

 
 

  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

บริษัท เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                                         
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ           
วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  
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29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาทาํให้สินทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึง และหน้ีสินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีก
กิจการหน่ึงเพ่ิมข้ึน 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินตาม
สญัญาเช่า 

มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดงันั้น มูลค่ายุติธรรมประมาณข้ึนซ่ึง
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจาํนวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาดแลกเปล่ียนใน
ปัจจุบนั การใชข้อ้สมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อมูลค่ายติุธรรม
ประมาณข้ึน  

30. เหตุการณ์ภายหลังวนัส้ินงวด 

30.1. ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 มีมติอนุมติัให้บริษทัเขา้ลงทุนในธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 
เหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) ในรัฐปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวงเงินไม่เกิน 160  
ล้านบาท โดยบริษัทจะต้องดําเนินการทําสัญญาจัดซ้ือกับทางบริษัท Vientiane Asset Management Sole Co., Ltd. 
ประเทศลาว เพ่ือเป็นการจดัหาเคร่ืองขดุบิตคอยน์ จาํนวนไม่เกิน 500 เคร่ือง ในวงเงิน 160 ลา้นบาท 

ปัจจุบนัสัญญาจดัซ้ือระหว่างบริษทักับ บริษทั Vientiane Asset Management Sole Co., Ltd. ประเทศลาว อยู่ระหว่าง
ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2565 บริษทัไดจ่้ายเงินสาํหรับซ้ือเคร่ืองขุดบิตคอยน์ให้กบัทางบริษทั Vientiane Asset Management 
Sole Co., Ltd. ประเทศลาว เป็นจาํนวนเงิน 160 ลา้นบาท 

30.2. เ ม่ือวันท่ี  29 เมษายน  2565 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทไ ด้มีมติอนุมัติใ ห้ เ พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก เดิม  
172.50 ลา้นบาท เป็น 173.55 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของใบสาํคญัแสดงสิทธิ โ ดยออกหุ้นสามญั
จาํนวน 2.11 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

31. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2565 
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