
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

วันที่ 30 มิถนุายน 2565 
และ 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 



 
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั เอม็ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเ งินรวมระหว่างกาลของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษทั เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จเฉพาะกิจการส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อและหมายเหตุประกอบขอ้มูล 
ทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูล  
ทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการให้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข                                             

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  
โดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธี  
การสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวิธีการสอบทานอื่น  
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบ
เร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน 
ระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้
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เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20.2 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 บริษทัได้ลงทุนเหมืองขุดบิตคอยน์ ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 472 เคร่ือง คิดเป็นเงิน 160 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษทัมีสินคา้คงเหลือ
จ านวน 2.05 ลา้นบาท และอุปกรณ์ จ านวน 156.32 ลา้นบาท แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน และ ไดบ้นัทึกรายไดจ้าก
เหมืองขุดเป็นจ านวนเงิน 8.42 ลา้นบาท ตน้ทุนบริการ 4.21 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ทั้งน้ี การด าเนินการเหมืองขดุนั้นบริษทัไดว่้าจา้งบริษทัแห่งหน่ึงในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ดูแลเหมืองขดุดงักล่าว และปัจจุบนับริษทัในต่างประเทศดงักล่าวก าลงัอยูร่ะหว่างปรับปรุงแกไ้ขและทดสอบ
ระบบขุดให้มีประสิทธิภาพ ท าให้ไม่สามารถมัน่ใจไดว่้าไดส่้งรายงานท่ีถูกตอ้งให้แก่บริษทัได ้ขา้พเจา้ไม่สามารถสอบทาน
เพื่อให้แน่ใจในความถูกตอ้งของบญัชีต่างๆดงักล่าวขา้งตน้ได ้ซ่ึงถือเป็นการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ 

 

ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ตามท่ีกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ี
เป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) และ บริษทัย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่น ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข  
ตามรายงานลงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษทั เอม็ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ส าหรับหกเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยให้ขอ้สรุปว่าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่า
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงิน 
ระหว่างกาล ตามรายงานลงวนัท่ี 16 สิงหาคม 2564 

 

นายโกมินทร์   ล้ินปราชญา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3675 
 
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
วนัท่ี 15 สิงหาคม 2565



บริษทั เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย:พนับาท)

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

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

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "สอบทานแลว้"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25,244                     10,500                     23,888                     10,317                     

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 4 2                              2                              2                              2                              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3, 5 153,446                   169,363                   153,406                   169,340                   

สินคา้คงเหลือ 6 88,030                     15,688                     88,030                     15,688                     

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 5                              35                            5                              35                            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 87,364                     57,111                     87,431                     57,095                     

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 354,091                   252,699                   352,762                   252,477                   

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

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                           -                           2,013                       1,513                       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 738                          740                          740                          740                          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 267,490                   110,938                   267,346                   110,794                   

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11 1,116                       1,404                       1,116                       1,404                       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 6,875                       7,749                       6,808                       7,679                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 349                          -                           349                          -                           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 7,223                       28,122                     7,217                       28,116                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 285,291                   150,453                   287,089                   151,746                   

รวมสินทรัพย์ 639,382                   403,152                   639,851                   404,223                   

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 1



บริษทั เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย:พนับาท)

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

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

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "สอบทานแลว้"

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้น

      จากสถาบนัการเงิน 14 17,731                     -                           17,731                     -                           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3, 15 51,805                     43,467                     52,568                     44,644                     

เงินกูย้ืมส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 11,627                     9,685                       11,627                     9,685                       

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีเจา้หน้ี

      สามารถเรียกคืนไดท้นัที 18 459                          -                           459                          -                           

หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีถึงกาํหนด

      ชาํระภายในหน่ึงปี 11 21,859                     20,385                     21,859                     20,385                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,308                       1,954                       2,308                       1,954                       

ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 19 119                          -                           119                          -                           

ประมาณการหน้ีสิน 16 7,544                       7,335                       7,544                       7,335                       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17 12,744                     11,395                     12,728                     11,388                     

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 126,196                   94,221                     126,943                   95,391                     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 32,202                     34,563                     32,202                     34,563                     

หน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่า 11 31,247                     36,698                     31,247                     36,698                     

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 19 7,689                       8,384                       7,689                       8,384                       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 71,138                     79,645                     71,138                     79,645                     

รวมหนีสิ้น 197,334                   173,866                   198,081                   175,036                   

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามญั 22 153,551                   124,206                   153,551                   124,206                   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 297,427                   121,990                   297,427                   121,990                   

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (9,777)                      (17,385)                    (10,208)                    (18,009)                    

ส่วนของบริษทัใหญ่ 442,201                   229,811                   441,770                   229,187                   

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 2



บริษทั เอ็ม วช่ัิน จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย:พนับาท)

30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565 31 ธนัวาคม 2564

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

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "สอบทานแลว้"

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม (153)                         (525)                         -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 442,048                   229,286                   441,770                   229,187                   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 639,382                   403,152                   639,851                   404,223                   

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 3



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         " สอบทานแล้ว"
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย:พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้จากการขายและบริการ 67,808                 43,890                 67,808                 42,605                 
ตน้ทุนขายและบริการ (46,635)                (25,397)                (46,438)                (25,397)                
กําไรขั้นต้น 21,173                 18,493                 21,370                 17,208                 
รายไดอ่ื้น 813                      46                        813                      1,875                   
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,972)                  (4,288)                  (1,972)                  (1,621)                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (11,164)                (10,223)                (10,966)                (9,637)                  
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน 8,850                   4,028                   9,245                   7,825                   
รายไดท้างการเงิน 4                          4                          4                          4                          
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (3,092)                  75                        (3,137)                  -                       
ขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง (209)                     (5,864)                  (209)                     (5,864)                  
ตน้ทุนทางการเงิน (1,581)                  (1,807)                  (1,581)                  (1,806)                  
ส่วนแบ่งขาดทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 8 (1)                        (1)                        -                       -                       
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 3,971                   (3,565)                  4,322                   159                      
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 26 (2,708)                  (16)                       (2,708)                  -                       

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 1,263                   (3,581)                  1,614                   159                      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ -                       -                       -                       -                       

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                       -                       -                       -                       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                       -                       -                       -                       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,263                   (3,581)                  1,614                   159                      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนของบริษทัใหญ่ 1,398                   (1,761)                  1,614                   159                      
ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม (135) (1,820) -     -     

1,263                   (3,581)                  1,614                   159                      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่ 1,398                   (1,761)                  1,614                   159                      

ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม (135)                     (1,820) -     -     

1,263                   (3,581)                  1,614                   159                      

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 25
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.0051                 (0.0088)                0.0059                 0.0008                 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 273,466               200,000               273,466               200,000               

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 0.0046                 0.0053                 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 303,975               303,975               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 3



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         " สอบทานแล้ว"
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย:พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้จากการขายและบริการ 139,271               75,913                 139,271               74,628                 
ตน้ทุนขายและบริการ (81,552)                (40,262)                (81,355)                (40,262)                
กําไรขั้นต้น 57,719                 35,651                 57,916                 34,366                 
รายไดอ่ื้น 1,554                   194                      1,554                   1,993                   
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (3,561)                  (5,929)                  (3,561)                  (3,262)                  
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (38,363)                (20,376)                (38,166)                (19,763)                
กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน 17,349                 9,540                   17,743                 13,334                 
รายไดท้างการเงิน 4                          4                          4                          4                          
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (3,289)                  75                        (3,364)                  -                       
ขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง (209)                     (5,864)                  (209)                     (5,864)                  
ตน้ทุนทางการเงิน (3,036)                  (4,186)                  (3,036)                  (4,185)                  
ส่วนแบ่งขาดทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 8 (2)                        (3)                        -                       -                       
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 10,817                 (434)                     11,138                 3,289                   
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 26 (4,107)                  (672)                     (4,107)                  (649)                     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 6,710                   (1,106)                  7,031                   2,640                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 962                      -                       962                      -                       

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (192)                     -                       (192)                     -                       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 770                      -                       770                      -                       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 7,480                   (1,106)                  7,801                   2,640                   

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนของบริษทัใหญ่ 6,838                   716                      7,031                   2,640                   
ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม (128) (1,822) -     -     

6,710                   (1,106)                  7,031                   2,640                   

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนของบริษทัใหญ่ 7,608                   716                      7,801                   2,640                   

ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุม (128)                     (1,822) -     -     

7,480                   (1,106)                  7,801                   2,640                   

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 25
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.0250                 0.0036                 0.0257                 0.0132                 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 273,466               200,000               273,466               200,000               

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 0.0225                 0.0231                 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 303,975               303,975               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



บริษทั เอม็ วชิั่น จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น         "สอบทานแล้ว"
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 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 22 29,345                    175,437                  -                        -                    -                                                      204,782                  -                          204,782                  
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                          -                          -                        -                    -                                                      -                          500                          500                          
โอนไปกาํไร(ขาดทุน)สะสม -                          -                          -                        770                    (770)                                                    -                          -                          -                          
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                        6,838                 770                                                     7,608                      (128)                        7,480                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2565 153,551                  297,427                  1,000                    (9,777)               -                                                      442,201                  (153)                        442,048                  

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 100,000                  88,102                    1,000                    (62,689)             -                                                      126,413                  (450)                        125,963                  
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                        716                    -                                                      716                          (1,822)                     (1,106)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2564 100,000                  88,102                    1,000                    (61,973)             -                                                      127,129                  (2,272)                     124,857                  

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลนี้ 5



บริษัท เอ็ม วชิั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น         "สอบทานแล้ว"
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย:พนับาท)

งคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
ผลกาํไร(ขาดทุน) จากการ

ทุนที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ วดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร พนกังานที่กาํหนดไว้  รวม

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 124,206                       121,990                       1,000                           (18,009)                       -                                      229,187                  
เพิ่มทุนหุน้สามญั 22 29,345                         175,437                       -                              -                              -                                      204,782                  
โอนไปกาํไร(ขาดทุน)สะสม -                              -                              -                              770                              (770)                                    -                          
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              7,031                           770                                      7,801                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2565 153,551                       297,427                       1,000                           (10,208)                       -                                      441,770                  

ยอดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 100,000                       88,102                         1,000                           (61,280)                       -                                      127,822                  
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              2,640                           -                                      2,640                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 100,000                       88,102                         1,000                           (58,640)                       -                                      130,462                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไร(ขาดทุน)สะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ 6



บริษัท เอม็ วิช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด         "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2565

 (หน่วย : พนับาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 10,817             (434) 11,138             3,289               

ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 14,827             10,130             14,824             10,125             

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) 3,289               (75) 3,364               -                   

ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2                       3                       -                   -                   

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ (139)                 (23) (139)                 (23)

ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (กลบัรายการ) 394                  (988) 394                  (988)

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 386                  265                  386                  265                  

ประมาณการหน้ีสิน 209                  5,864               209                  5,864               

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (10)                   -                   (10)                   -                   

ขาดทุนจากการตดับญัชีภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 5,410               -                   5,410               -                   

ดอกเบ้ียรับ (4)                     (4) (4)                     (2)

ตน้ทุนทางการเงิน 3,036               4,185               3,036               4,185               

การปรับปรุงอ่ืนดว้ยรายการท่ีไม่กระทบเงินสด (670)                 -                   (670)                 -                   

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์

และหนีสิ้นดําเนินงาน 37,547             18,923             37,938             22,715             

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์และหนีสิ้นดําเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13,298             (12,035) 13,241             (16,440)

สินคา้คงเหลือ (72,735)            (4,652) (72,735)            (1,052)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (29,830)            (27,247) (29,913)            (27,109)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,642               (2,351) 5,642               (2,351)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8,338               (8,555) 7,924               51,262             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,349               9,531               1,339               4,001               

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (36,391)            (26,386)            (36,564)            31,026             

รับดอกเบ้ีย 4                       2                       4                       -                   

จ่ายภาษีเงินได้ (5,872)              (1,549) (5,872)              (1,547)

รับคืนภาษีเงินได้ 11,425             -                   11,425             -                   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (30,834)            (27,933)            (31,007)            29,479             

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 7



บริษัท เอม็ วิช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด         "สอบทานแล้ว"

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน 2565

 (หน่วย : พนับาท)

2565 2564 2565 2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 194,010           -                   194,010           -                   

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (194,000)          -                   (194,000)          -                   

ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (163,675)          (4,452) (163,675)          (4,452)

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                   (8,731) -                   (8,700)

ขายอุปกรณ์ 139                  322                  139                  322                  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลอ่ืน 30                     (55)                   30                     (55)                   

ขายเหรียญดิจิทลั -                   79,820             -                   -                   

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   (500)                 -                   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (163,496)          66,904             (163,996)          (12,885)            

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เพิ่มข้ึน 17,731             1,165               17,731             1,165               

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,500               -                   4,500               -                   

จ่ายชาํระหน้ีคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (4,460)              (1,670) (4,460)              (1,670)

จ่ายชาํระหน้ีคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (10,943)            (5,406) (10,943)            (5,406)

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (3,036)              (4,303) (3,036)              (4,303)

รับชาํระค่าหุน้สามญั 204,782           -                   204,782           -                   

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 500                  -                   -                   -                   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 209,074           (10,214)            208,574           (10,214)            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 14,744             28,757             13,571             6,380               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 10,500             4,457               10,317             4,423               

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ 30 มิถุนายน 25,244             33,214             23,888             10,803             

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

สาํหรับงวด 2565

- บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทางการเงิน ยานพาหนะ มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 6.54 ลา้นบาท

สาํหรับงวด 2564  

- บริษทัทาํสัญญาเช่าทางการเงิน ยานพาหนะ มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 6.87 ลา้นบาท

- บริษทัโอนสินคา้ไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ มูลค่าตามบญัชี จาํนวนเงิน 2.95 ลา้นบาท

- บริษทัซ้ือเหรียญดิจิทลัจากบริษทัยอ่ยแต่ยงัไม่ไดช้าํระเงิน จาํนวนเงิน 3.60 ลา้นบาท

- บริษทัยอ่ยขายเหรียญดิจิทลัแต่ยงัไม่ไดรั้บชาํระเงิน จาํนวนเงิน 11.94 ลา้นบาท

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ี 8
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

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

2. หลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล โดย
บริษทัเลือกเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ อยำ่งไรก็ตำม ไดมี้กำรขยำยกำรแสดงรำยกำรในขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลเพ่ิมเติมเช่นเดียวกบังบกำรเงินประจ ำปี 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด ดงันั้นจึงเนน้กำร
ให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ 
ผูใ้ชง้บกำรเงินควรใชข้อ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควบคู่ไปกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัน้ีจดัท ำขึ้นเป็นภำษำไทย กำรแปลขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัน้ีเป็นภำษำอ่ืน
ตอ้งให้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทย 

2.1 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 และ 1 มกรำคม 2566 ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของ 
กลุ่มบริษทั 

2.3 กำรประมำณกำร 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบักำร
รับรู้ และกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใชดุ้ลยพินิจ 
กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำนท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร  

กำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำน รวมถึงแหล่งขอ้มูลส ำคญัท่ีน ำมำใช้ในกำรจดัท ำ ขอ้มูลทำง
กำรเงินระหว่ำงกำลเหมือนกบัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
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3. รำยกำรบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดแ้ก่บุคคลหรือบริษทัต่ำง ๆ ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยกำรเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้น
ร่วมกนัหรือมีกรรมกำรร่วมกนั ในระหว่ำงงวดปี 2565 ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

ในระหว่ำงงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบั
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำง
บริษทักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น โดยรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุป
ไดด้งัน้ี 

         (หน่วย : พนับำท) 
     ส ำหรับงวดสำมเดือน 

     งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     2565  2564  2565  2564 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร           
 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั    4,113  -  4,113  1,792 
รำยไดอ้ื่น           

 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั    -  -  -  1,799 
ซ้ือเหรียญดิจิทลั           
 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั    -  -  -  3,600 

 

         (หน่วย : พนับำท) 
     ส ำหรับงวดหกเดือน 

     งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     2565  2564  2565  2564 

รำยไดจ้ำกกำรบริกำร           
 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั    29,347  -  29,347  1,792 
รำยไดอ้ื่น           

 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั    104  -  104  1,799 
ตน้ทุนบริกำร           
 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั    3,931  -  3,931  - 
ซ้ือเหรียญดิจิทลั           
 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั    -  -  -  3,600 
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      (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจ 

  

ส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 ส ำหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

  2565  2564  2565  2564 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ         
ผลประโยชน์ระยะส้ัน  2,571  2,680  4,435  8,405 
ผลประโยชน์ระยะยำว  117  111  234  221 

รวม   2,688  2,791   4,669  8,626 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประโยชน์จ่ำยให้แก่กรรมกำรบริษทั ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจ่ำยให้กบักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของกลุ่ม
บริษทั 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 จ ำนวนเงิน 0.29 
ลำ้นบำทและ 0.15 ลำ้นบำท และจ ำนวนเงิน 0.75 ลำ้นบำทและ 0.49 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

ยอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญักับบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงได้รวมไวใ้นงบกำรเงิน  ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565  
และ 31 ธนัวำคม 2564 ดงัน้ี 

         (หน่วย : พนับำท) 

     งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม 

   หมำยเหต ุ  2565  2564  2565  2564 

ลูกหน้ีกำรคำ้        

 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  
  5,837  41,473   5,837  41,473  

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

 บริษทัยอ่ย  
  -  -  -  6,355  

 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั    -  13   -  13  

เงินจ่ำยล่วงหนำ้และเงินทดรองจำ่ย        

 บริษทัยอ่ย  
  -  -   100  -  

 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  
  -  1,605   -  1,605  

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    11,424  7,604   11,424  7,604  

เงินมดัจ ำจ่ำยล่วงหนำ้        
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         (หน่วย : พนับำท) 

     งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม 

   หมำยเหต ุ  2565  2564  2565  2564 

 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    400  -  400  - 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  
         

 บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั  
  -  734   -  734  

เจำ้หน้ีเงินลงทนุ           
 บริษทัยอ่ย   15   -  -     1,200  1,200  

กำรค ำ้ประกันหนีสิ้นระหว่ำงกัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีกำรค ้ำประกนัหน้ีสินระหว่ำงกนั ดงัน้ี 

กรรมกำรบริษัท ค ้ ำประกันหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  (หมำยเหตุ 11) และค ้ ำประกันวงเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 
(ดูหมำยเหตุ 18) โดยไม่คิดผลตอบแทน 

4. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนเป็นเงินลงทุนในกองทุนตรำสำรน้ี โดยมีกำรเปล่ียนแปลง 
ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 2 
เพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 194,000 
ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุน 10 
ลดลงระหว่ำงปี (194,010) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 2 

ในระหว่ำงปี 2565 บริษทัมีรำยกำรซ้ือเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนตรำสำรหน้ี ซ่ึงวดัมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน
โดยใชมู้ลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ณ 30 มิถุนำยน 2565 ประกำศโดยสถำบนักำรเงิน 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

        (หน่วย : พนับำท) 

    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม   30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม  

    2565  2564  2565  2564 
ลูกหน้ีกำรคำ้    142,390 

 
       168,192  

 
142,310 

 
168,037  

รำยไดค้ำ้งรับ    47,196 
 

28,686  
 

47,196 
 

28,686  
รวม    189,586 

 
196,878  

 
189,506 

 
196,723  

หัก  ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  (37,364) 
 

(34,075) 
 

(37,284) 
 

(33,920) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ    152,222 

 
162,803  

 
152,222 

 
162,803  

     
   

 
  

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
   

 
  

   เงินทดรองจ่ำย    - 
 

6,368  
 

- 
 

6,368  
   อื่น ๆ    1,224 

 
192  

 
1,184 

 
169  

   รวม    1,224 
 

6,560  
 

1,184 
 

6,537  

           
ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน - สุทธ ิ    153,446  169,363   153,406  169,340  

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2565 ถึงวนัท่ี 15 สิงหำคม 2565 บริษทัไดรั้บช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีกำรคำ้ บริษทั มลัติเทคโนโลยี 
เอ๊กซ์เพิร์ต จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 3.11 ลำ้นบำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นมีรำยกำร
เคล่ือนไหวดงัน้ี 

      (หน่วย : พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2565  2564  2565  2564 

ยอดยกมำ 34,075  7,664  33,920  7,419 

บวก ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 3,364  -  3,364  - 

หกั   กลบัรำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (75)  (75)  -  - 

ยอดคงเหลือ  37,364  7,589  37,284  7,419 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีกำรค้ำและรำยไดค้ำ้งรับ โดยแยกตำม
จ ำนวนเดือนคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

      (หน่วย : พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม 

  2565  2564  2565  2564 

ลูกหนีก้ำรค้ำ  
       

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  21,273  21,226   21,273  21,226  

เกินก ำหนดช ำระ         

นอ้ยกว่ำ 3 เดือน  24,618  48,060   24,618  48,060  

มำกกว่ำ 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน  13,719  45,028   13,719  45,028  

มำกกว่ำ 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน  41,710  28,024   41,710  28,025  

มำกกว่ำ 12 เดือน  41,070  25,854   40,990  25,698  

รวม  142,390  168,192   142,310  168,037  

         

รำยได้ค้ำงรับ         

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  630  21,336  630  21,336 

เกินก ำหนดช ำระ         

นอ้ยกว่ำ 3 เดือน  -  -  -  - 

มำกกว่ำ 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน  46,566  7,350  46,566  7,350 

รวม  47,196  28,686  47,196  28,686 
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6. สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

       (หน่วย : พนับำท) 

       งบกำรเงินรวมและ 

       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

       30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม 

       2565  2564 

สินทรัพยดิ์จิทลัเหรียญเอม็วีพ ี      81,029  8,996  

สินทรัพยดิ์จิทลัเหรียญบิตคอยน์      2,447  - 

วสัดุส้ินเปลือง      787  829  

ยำนพำหนะและอุปกรณ์      8,283  7,588  

งำนระหว่ำงท ำ      -  2,399  

รวม      92,548  19,812  

หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้      (4,518)  (4,124) 

สินค้ำคงเหลือ - สุทธ ิ      88,030  15,688  

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 เหรียญดิจิตอล (MVP COIN) มีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 พนัเหรียญเอม็วีพี  (หน่วย : พนับำท) 

 จ ำนวน  จ ำนวนเงิน 

ยอดยกมำ 29,985  8,995 

ไดรั้บช ำระหน้ี 94,574  72,586 

ซ้ือสินคำ้และบริกำร (856)  (552) 

ยอดคงเหลือ 123,703  81,029 

หกั ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง -  - 

สุทธิ 123,703  81,029 

บริษทัซ้ือเหรียญเอ็มวีพี (Utility token) ซ่ึงออกจ ำหน่ำยโดยบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกดั และรับช ำระหน้ีดว้ย
เหรียญเอม็วีพีเพ่ือใชส้ ำหรับแลกซ้ือสินคำ้และบริกำรตำมท่ีก ำหนดของบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกดั หรือเป็น
ส่ิงตอบแทนให้กบับุคคลภำยนอก 
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ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 เหรียญดิจิตอล (BITCOIN) มีรำยกำรเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 เหรียญบิตคอยน ์  (หน่วย : พนับำท) 

 จ ำนวน  จ ำนวนเงิน 

ยอดยกมำ -  - 

ไดรั้บมำระหว่ำงงวด 2.45376761  2,466 

จ ำหน่ำยเหรียญดิจิทลั (0.01927456)  (19) 

ยอดคงเหลือ 2.43449305  2,447 

หกั ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง -  (394) 

สุทธิ 2.43449305  2,053 

เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2565 บริษัทเข้ำท ำสัญญำลงทุนในธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทัล เหมืองขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining)  
ในรัฐปำกเซ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว) โดยบริษทัเร่ิมขดุเหรียญตั้งแต่วนัท่ี 18 พฤษภำคม 2565 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 ตน้ทุนของสินคำ้คงเหลือบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขำย 

    (หน่วย : พนับำท) 

   งบกำรเงินรวมและ 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2565  2564 

ตน้ทุนขำย   1,579  5,269 

กำรปรับปรุงค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้   394  (988) 

สุทธิ   1,973  4,281 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้มีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 

    (หน่วย : พนับำท) 

   งบกำรเงินรวมและ 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2565  2564 

ยอดยกมำ   4,124  1,488 

บวก ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้   394  - 

หกั โอนกลบัจำกกำรปรับมูลค่ำ   -  (500) 

ยอดคงเหลือ   4,518  988 
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7. สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพยห์มุนเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

      (หน่วย : พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม 

  2565  2564  2565  2564 

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอใบก ำกบัภำษีและรอเครดิต 6,470  6,762  6,453  6,746 

ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 25,341  5,405  25,341  5,405 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ 41,148  36,834  41,148  36,834 

เงินทดรองจ่ำย 12,000  8,003  12,100  8,003 

เงินมดัจ ำ 2,383  157  2,367  157 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ๆ 72  -  72  - 

รวม 87,414  57,161  87,481  57,145 

หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ (50)  (50)  (50)  (50) 

สินทรัพย์หมุนเวียน - สุทธ ิ 87,364  57,111  87,431  57,095 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ดงัน้ี 

        ร้อยละ           (หน่วย : พนับำท) 

  ทุนช ำระแลว้  สัดส่วนกำรถือหุ้น  รำคำทุน  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  มูลค่ำสุทธิทำงบญัชี 

  

30 
มิถุนำยน  

31 
ธนัวำคม  

30 
มิถุนำยน  

31 
ธนัวำคม  

30 
มิถุนำยน  

31 
ธนัวำคม  

30 
มิถุนำยน  

31 
ธนัวำคม  

30 
มิถุนำยน  

31 
ธนัวำคม 

บริษทั  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

บริษทั ไอดอลมำสเตอร์ จ ำกดั  5,000  5,000   76  76  3,800  3,800   2,287  2,287   1,513  1,513  
บริษทั ไอดียล บล๊อคเชน อีเวน้ท ์

ออกำไนเซอร์ จ ำกดั  
1,000  -  50  -  500  -  -  -  500  - 

รวม          4,300  3,800   2,287  2,287   2,013  1,513  

บริษทัยงัไม่ไดจ้่ำยช ำระค่ำหุ้นสำมญัของบริษทั ไอดอลมำสเตอร์ จ ำกดั จ ำนวนเงิน 1.2 ลำ้นบำท 

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2565  มีมติจดัตั้งบริษทัยอ่ย 1 แห่ง คือ บริษทั ไอดียล บล๊อคเชน อีเวน้ท์ ออกำไนเซอร์ จ ำกดั ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 9 มิถุนำยน 2565 ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเรียบร้อยแลว้ โดยบริษทั
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 
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9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ดงัน้ี 

                  (หน่วย : พนับำท) 

    ร้อยละ        มูลค่ำตำมบญัชี 

  สัดส่วนกำรถือหุ้น  รำคำทุน  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ  ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

  

30 
มิถุนำยน  

31 
ธนัวำคม  

30 
มิถุนำยน  

31 
ธนัวำคม  

30 
มิถุนำยน  

31 
ธนัวำคม  

30 
มิถุนำยน  

31 
ธนัวำคม  

30 
มิถุนำยน  

31 
ธนัวำคม 

บริษทั  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
                     

บริษทั เอม็อำร์ คอนเน็กซ์ จ ำกดั  40  40  2,000  2,000   1,260  1,260   740  740   738  740  
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10. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

รำยกำรเคล่ือนไหวของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดหกดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 มีดงัน้ี 

     (หน่วย : พนับำท) 

     งบกำรเงิน 

   งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565  

 110,938  110,794 
ซ้ือ  

 170,217  170,217 
ค่ำเส่ือมรำคำ  

 (13,665)  (13,665) 

ณ วันที่ 30 มถิุนำยน 2565  
 267,490  267,346 

      

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี  
    

ภำยใตก้รรมสิทธ์ิบริษทั  
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  
 38,420  38,276 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565  
 207,819  207,675 

ภำยใตสั้ญญำเช่ำ  
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  
 72,518  72,518 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565  
 59,671  59,671 
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รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ซ่ึงรับรู้เป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 

   งบกำรเงินรวมและ 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565   72,518 
เพ่ิมขึ้น   7,502 

หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำย   (18,043) 

หกั สินทรัพยท่ี์สัญญำเช่ำส้ินสุด   (2,306) 

ณ วันที่ 30 มถิุนำยน 2565   59,671 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัจดจ ำนองท่ีดินและอำคำรเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมจำก
สถำบันกำรเ งิน (ดูหมำยเหตุ  14 และ 18)  ซ่ึง ท่ี ดินและอำคำรติดภำระหลักประกันแสดงมูลค่ำสุทธิทำงบัญชี 
รวม 23.13 ลำ้นบำท 

11. สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 

   งบกำรเงินรวมและ 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565   1,404 

หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำย   (288) 

ณ วันที่ 30 มถิุนำยน 2565   1,116 
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หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

   (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและ 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม 

 2565  2564 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 58,280  63,535 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ ำหน่ำย (5,174)  (6,452) 

สุทธิ 53,106  57,083 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (21,859)  (20,385) 

หนีสิ้นระยะยำวตำมสัญญำเช่ำ 31,247  36,698 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย : พนับำท) 

  2565  2564 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2565  2564 

ยอดยกมำ  57,083  54,203 

เพ่ิมขึ้น  6,966  7,284 

ดอกเบ้ียตดัจ ำหน่ำย  2,135  2,317 

จ่ำยช ำระหน้ี  (13,078)  (7,723) 

ยอดคงเหลือ  53,106  56,081 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำแสดงตำมระยะเวลำครบก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหน้ี มีดงัน้ี 

      (หน่วย : พนับำท) 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    ดอกเบ้ียรอ   
ก ำหนดกำรจ่ำยช ำระหน้ี  มูลค่ำปัจจุบนั  ตดัจ ำหน่ำย  ค่ำเช่ำขั้นต ่ำ 

ภำยใน 1 ปี  21,859  3,134  24,993 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  31,247  2,040  33,287 

รวม  53,106  5,174  58,280 

กรรมกำรบริษทัค ้ำประกนัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ (ดูหมำยเหตุ 3) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำตอ้งจ่ำยในอนำคตภำยใตสั้ญญำเช่ำระยะส้ัน และส ำหรับสินทรัพย์
อำ้งอิงมูลค่ำต ่ำ ดงัน้ี 

    (หน่วย : พนับำท) 

    งบกำรเงินรวมและ 

ก ำหนดจ่ำยช ำระ    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ภำยใน 1 ปี    59 

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี    56 

รวม    115 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 มีดงัน้ี 

     (หน่วย : พนับำท) 

     งบกำรเงิน 

   งบกำรเงินรวม  เฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565  

 7,749   7,679  
ค่ำตดัจ ำหน่ำย  

 (874)  (871) 
ณ วันที่ 30 มถิุนำยน 2565  

 6,875  6,808 
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13. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

       (หน่วย : พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม 

  2565  2564  2565  2564 

ภำษีเงินไดจ้่ำยล่วงหนำ้ 6,449  21,706   6,443  21,700  

เงินมดัจ ำและเงินประกนั 758  6,416   758  6,416  

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหนำ้ 16                          -   16                          -  

รวม  7,223  28,122   7,217  28,116  

14. เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
หลักประกัน 

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (ดูหมำยเหตุ 10)  

เงินฝำกธนำคำรประเภทประจ ำ จ ำนวนเงิน 1.5 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัวงเงินหนงัสือค ้ำประกนั (ดูหมำยเหตุ 10) 

วงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินมีกำรระบุขอ้ตกลงในกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำร
ด ำรงสัดส่วนทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debe to Equity Ratio) ตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ 0 

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR) ไม่นอ้ยกว่ำ 2 เท่ำ 
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15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

        (หน่วย : พนับำท) 

    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม 

    2565  2564  2565  2564 

เจำ้หน้ีกำรคำ้    36,683  32,396   36,461  32,396  

           
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน           

เงินรับแทน    130  530   130  530  

ซ้ือสินทรัพย ์    4,200  4,280   4,200  4,280  

ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย      4,904  5,738   4,689  5,718  

เจำ้หน้ีเงินลงทนุ    -  -       1,200  1,200  

อื่นๆ    5,888  523   5,888  520  

รวม    51,805  43,467   52,568  44,644  
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16. ประมำณกำรหนีสิ้น 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย : พนับำท) 

  คดีควำมฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565  7,335  

เพ่ิมขึ้น  209 

ณ วันที่ 30 มถิุนำยน 2565  7,544 

คดีฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 21 กันยำยน 2561 บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกทรัพยค์ืนและเรียกค่ำเสียหำยฐำนไม่ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงร่วมกนั  
ทุนทรัพย ์จ ำนวนเงิน 9.25 ลำ้นบำท  

เ ม่ือวันท่ี  13 ธันวำคม 2561 บริษัทย่ืนค ำให้กำรและฟ้องแย้งเรียกเงินค่ำซ้ือสินค้ำและค่ำเสียหำย ทุนทรัพย ์
จ ำนวนเงิน 106.25 ลำ้นบำท  

เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2564 ศำลชั้นตน้พิพำกษำให้ 1) บริษทัรับมอบสินคำ้กลบัคืน และบริษทัจ่ำยช ำระค่ำสินคำ้ให้แก่
โจทก์ จ ำนวนเงิน 6.17 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจำกวนัฟ้อง และ 2) โจทก์จ่ำยช ำระเงินค่ำขำย
สินคำ้แก่บริษทัจ ำนวนเงิน 0.30 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจำกวนัท่ีฟ้องแยง้  

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2564 โจทกย่ื์นอุทธรณ์คดัคำ้นค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้และขอใหศ้ำลอุทธรณ์พิพำกษำแกค้  ำพิพำกษำ
ศำลชั้ นต้นให้บริษัทคืนเงินแก่โจทก์เ พ่ิมเป็นจ ำนวนเงิน 9.25 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบ้ียอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นบัแต่วนัฟ้อง 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2564 บริษทัย่ืนอุทธรณ์คดัคำ้นค ำพิพำกษำศำลชั้นตน้และขอให้ศำลอุทธรณ์พิพำกษำกลบัและแก้
ค  ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้ให้โจทก์รับผิดชดใชค้่ำเสียหำยให้แก่บริษทัตำมฟ้องแยง้ของบริษทั และพิพำกษำยกฟ้องของ
โจทก ์

ศำลอุทธรณ์มีก ำหนดนดัฟังค ำพิพำกษำล่วงหนำ้ในวนัท่ี 25 สิงหำคม 2565 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 บริษทัตั้งประมำณกำรหน้ีสินจำกผลเสียหำยของคดีควำมฟ้องร้อง จ ำนวนเงิน 7.54 ลำ้นบำท 
(แสดงภำยใตห้น้ีสินหมุนเวียน) ซ่ึงผูบ้ริหำรเช่ือว่ำเพียงพอส ำหรับผลเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้น 

ฝ่ำยบริหำรและทีมกฎหมำยมีควำมเห็นว่ำกำรวินิจฉัยขอ้เทจ็จริงยงัมีควำมคลำดเคล่ือนในประเด็นระหว่ำงสัญญำซ้ือขำย
สินคำ้กบัสัญญำฝำกขำยสินคำ้ ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรและทีมกฎหมำยประเมินว่ำบริษทัมิไดเ้ป็นฝ่ำยผิดขอ้ตกลงร่วมกนัและ
บริษทัจะเป็นฝ่ำยชนะคดีควำมฟ้องร้องและบริษทัจะไดรั้บเงินค่ำสินคำ้และค่ำเสียหำยตำมฟ้องแยง้ 
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17. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

        (หน่วย : พนับำท) 

    งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม 

    2565  2564  2565  2564 

ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยรอน ำส่ง    284  664   274  664  

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอน ำส่ง    7,914  7,676   7,914  7,669  

เงินรับล่วงหนำ้    4,528  2,992   4,528  2,992  

อื่น ๆ    18  63   12  63  

รวม    12,744  11,395   12,728  11,388  



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 มิถนุำยน 2565 

28 
  

18. เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินมีรำยละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย : พนับำท) 

   งบกำรเงินรวมและ 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   30 มิถุนำยน 2565  31 ธนัวำคม 2564 

ยอดยกมำ   44,248  40,758  

บวก กูเ้พ่ิม   4,500  8,000 

หกั จ่ำยช ำระหน้ีคืน   (4,460)  (4,510) 

ยอดคงเหลือ   44,288  44,248 

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (11,627)  (9,685) 

หกั ส่วนของเงินกูยื้มระยะยำวท่ีเจำ้หน้ีสำมำรถเรียกคนืไดท้นัที   (459)  - 

เงินกูย้ืมระยะยำว   32,202  34,563 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2565 บริษทัได้ท ำสัญญำกู้ยืมเงินจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง  วงเงินตำมสัญญำ 
จ ำนวน 4.5 ล้ำนบำท  ซ่ึงจนถึง  ณ วัน ท่ี  30 มิถุนำยน 2565 บริษัทได้เ บิกใช้เ งินกู้ภำยใต้สัญญำเสร็จ ส้ินแล้ว 
จ ำนวน 4.5 ล้ำนบำท ก ำหนดช ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียเป็นรำยเดือนทุกเดือนให้เสร็จส้ินภำยใน 7 ปี โดยเร่ิม 
ช ำระงวดแรกเดือนท่ี 7 งวดละ 0.07 ลำ้นบำท  

หลักประกัน 

บริษทัจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง (ดูหมำยเหตุ 10)  

หนังสือค ้ำประกันของบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสำหกรรมขนำดย่อมและกรรมกำรบริษทั (ดูหมำยเหตุ 3) ค ้ ำประกนั 
วงเงินกูย้ืมดงักล่ำว 

วงเงินเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 1 วงเงิน มีกำรระบุขอ้ตกลงในกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วนทำงกำรเงิน ดงัน้ี 

 ตามสัญญา 
ตามงบการเงิน  

ณ 30 มิถุนายน 2565 

หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) ไม่ต ่ำกว่ำ 0 เท่ำ 0.49 เท่ำ 

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR) ไม่ต ่ำกว่ำ 1.25 เท่ำ (1.70) เท่ำ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 บริษทัไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR) ได ้ถือว่ำเป็นกำรผิด
เง่ือนไขสัญญำ ซ่ึงอำจท ำให้ธนำคำรมีสิทธิเร่งให้บริษทัช ำระหน้ีคงเหลือทั้งหมดก่อนครบก ำหนดไดท้นัที  
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19. ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน 

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  ประกอบดว้ย 

     (หน่วย : พนับำท) 

   งบกำรเงินรวมและ 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม 

   2565  2564 

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน      
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั   7,808  8,384  

ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังำน   7,808  8,384  

หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (119)  -      

ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำนระยะยำว   7,689  8,384  

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565  มีดงัน้ี 

    (หน่วย : พนับำท) 

    งบกำรเงินรวมและ 

    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 

  
มูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสิน 

  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 

   8,384  

ส่วนรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ:     
ตน้ทุนบริกำร    283 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย    103 

    386 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ฯ (962) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565    7,808 
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20. สัญญำส ำคัญ 

20.1 สัญญำโอนสิทธิกำรให้บริกำร 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2564 บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกดั  เป็นผูอ้อกจ ำหน่ำยเหรียญสินทรัพยดิ์จิทลั 
(เหรียญเอ็มวีพี) จ ำนวน 1,000,000,000 เหรียญเอ็มวีพี ซ่ึงเป็นโทเคนดิจิทลัเพื่อกำรใช้ประโยชน์ (Utility Token) 
เพ่ือให้สิทธิแก่ผูถื้อเหรียญส ำหรับใช้ประโยชน์ซ้ือสินค้ำและบริกำรของบริษทัผูอ้อก เปรียบเสมือนเป็นคูปอง
อิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้ำบนระบบบล็อกเชน โดยอำศยัเทคโนโลยีบล็อกเชนและควำมสำมำรถของสัญญำอจัฉริยะ 
(Smart Contract) เพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและเดินทำงในประเทศผ่ำนกำรใช้บริกำรของบริษทั มลัติเทคโนโลยี 
เอก็ซ์เพิร์ต จ ำกดั  

สิทธิประโยชน์ในสินทรัพยดิ์จิทลั (เหรียญเอม็วีพี) ส ำหรับเดือนมิถุนำยน 2564 ประกอบดว้ย 8 กิจกรรม ไดแ้ก่ 

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

สิทธิประโยชน์ในสินทรัพยดิ์จิทลั (เหรียญเอ็มวีพี) ส ำหรับตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ถึงตุลำคม 2564 ประกอบดว้ย 3 
กิจกรรม ไดแ้ก่ 

1) ท่ีพกัรถคำรำวำน 2) จกัรยำนยนตไ์ฟฟ้ำ 3) อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

สิทธิประโยชน์ในสินทรัพยดิ์จิทลั (เหรียญเอ็มวีพี) ส ำหรับเดือนพฤศจิกำยน ถึงธันวำคม 2564 ประกอบด้วย 5 
กิจกรรม ไดแ้ก่ 

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

สิทธิประโยชน์ในเหรียญเอม็วีพีจะหมดทุก 6 เดือน ซ่ึงจะแจง้ล่วงหนำ้ 2 สัปดำห์ เก่ียวกบักำรใชง้ำนเหรียญ และหำก
บริษทัผูอ้อกเหรียญจะยกเลิกเหรียญตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ 6 เดือน 

เหรียญเอม็วีพี แสดงรำยละเอียดกำรจดัสรร ดงัน้ี 

    เหรียญเอ็มวีพ ี     
ผูรั้บกำรจดัสรร   จ ำนวน   ระยะเวลำ 

ผูมี้อุปกำระคุณ (Loyalty Customer)   10,000,000   ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2564 
ผูบ้ริหำร พนกังำน ท่ีปรึกษำ และพนัธมิตร (Management Team)   100,000,000   ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2564 
กิจกรรมทำงกำรตลำด (Marketing)   100,000,000   ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2564 
ส ำรองไวใ้ชใ้นอนำคต (Company Reserve)   100,000,000   ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2564 
เพื่อเสนอขำยรอบเปิดตวั (Pre Sale)   390,000,000   ระหว่ำงวนัท่ี 7 - 14 มิถุนำยน 2564 
เพ่ือเสนอขำยท่ีตลำดรองคร้ังแรก (Listing)   300,000,000   อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 
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ระหว่ำงวนัท่ี 7 – 14 มิถุนำยน 2564 บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกดั เร่ิมเสนอขำยเหรียญเอ็มวีพี ในรอบ
เปิดตวั จ ำนวน 390,000,000 เอ็มวีพี รำคำเสนอขำย 0.30 บำทต่อเหรียญ หลงัจำกนั้นบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์
เพิร์ต จ ำกัด จ ำหน่ำยเหรียญเอ็มวีพีเพ่ิมเติมและรับคืนเหรียญเอ็มวีพีจำกลูกคำ้ ดังนั้น ณ วนัท่ี 15 กันยำยน 2564  
มูลค่ำท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยเหรียญเอม็วีพี จ ำนวนเงิน 82.62 ลำ้นบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

ตั้งแต่วนัท่ี 7 มิถุนำยน ถึงวนัท่ี 15 กนัยำยน 2564 เป็นช่วงระยะเวลำก่อนบริษทัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
บริษทัและบริษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกัด บันทึกรำยกำรจ ำหน่ำยและจัดสรรเหรียญสินทรัพยดิ์จิทลั 
(เหรียญเอม็วีพี)เป็นรำยไดรั้บล่วงหนำ้โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และจะ
รับรู้เป็นรำยไดบ้ริกำรเม่ือไดใ้ห้บริกำรหรือสิทธิประโยชน์หมดอำยภุำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

บริษทัท ำสัญญำโอนสิทธิกำรให้บริกำรกบับริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกดั ก ำหนดระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 
มิถุนำยน 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 มูลค่ำบริกำรรวม จ ำนวนเงิน 308.14 ลำ้นบำท และตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 
ถึงธนัวำคม 2564 ปรับลดค่ำบริกำร มูลค่ำบริกำรรวมคงเหลือ จ ำนวนเงิน 191.99 ลำ้นบำท  

ทั้งน้ี บริษทัท ำสัญญำโอนสิทธิกำรให้บริกำรเพ่ือก ำหนดมูลค่ำสิทธิรำยเดือนส ำหรับจ่ำยช ำระค่ำสิทธิกำรให้บริกำร 
ดงัน้ี 

    ล้านบาท 

สิทธิกำรให้บริกำร   มูลค่ำสิทธิ 

มิถุนำยน   42.46 
กรกฎำคม   24.84 
สิงหำคม   24.84 
กนัยำยน   24.04 
ตุลำคม   24.84 

พฤศจิกำยน   25.08 
ธนัวำคม   25.89 

รวม   191.99 

ตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยำยน 2564 เป็นตน้ไป ภำยหลงับริษทัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทับนัทึกรับรู้รำยได้
จำกกำรโอนสิทธิกำรให้บริกำรตลอดระยะเวลำตำมสัญญำโอนสิทธิกำรให้บริกำรรำยเดือนตำมสัญญำ ตั้งแต่เดือน
มิถุนำยนถึงธนัวำคม 2564 

บริษทัไดรั้บช ำระเงินและรับรู้รำยไดค้่ำโอนสิทธิกำรให้บริกำรจำกบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกดั ตั้งแต ่
วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2564 ถึงวนัท่ี 15 กนัยำยน 2564 จ ำนวนเงิน 82.68 ลำ้นบำท 
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เม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 บริษทัท ำสัญญำโอนสิทธิกำรให้บริกำรกบับริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ำกดั 
ก ำหนดระยะเวลำตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 มูลค่ำบริกำร จ ำนวนเงิน 14.67 ลำ้นบำท  
วนัท่ี 1 เมษำยน 2565 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 มูลค่ำบริกำร จ ำนวนเงิน 15.01 ล้ำนบำท และตั้งแต่วนัท่ี 1 
กรกฎำคม 2565 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 มูลค่ำบริกำร จ ำนวนเงิน 15 ลำ้นบำท บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต 
จ ำกดั (“ผูรั้บโอนสิทธิ”) จะตอ้งใชสิ้ทธิให้ครบตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดหรือไม่มำกกว่ำท่ีก ำหนดสิทธิ หำกผูรั้บโอน
สิทธิใชสิ้ทธินอ้ยกว่ำท่ีก ำหนด สิทธิกำรให้บริกำรจะหมดอำยทุนัทีเม่ือครบก ำหนด 

บริษทัสำมำรถใชสิ้ทธิกำรให้บริกำรของบริษทัไดเ้หมือนกบัผูรั้บโอนโดยไม่ตอ้งช ำระค่ำบริกำรให้แก่ผูรั้บโอน  

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2565 ถึงวนัท่ี 15 สิงหำคม 2565 บริษทัไดรั้บช ำระรำยไดค้่ำโอนสิทธิกำรให้บริกำรจำก 
บริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ๊กซ์เพิร์ต จ ำกดั ส ำหรับเดือนธันวำคม 2564 เป็นจ ำนวนเงิน 3.11 ลำ้นบำท บริษทัรับรู้
รำยไดค้่ำโอนสิทธิกำรให้บริกำรส ำหรับเดือนดงักล่ำวเขำ้มำในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2565 

20.2 สัญญำจัดซ้ือเคร่ืองขุดบิตคอยน์และสัญญำบริหำรจัดกำรเหมืองขุดบิตคอยน์  

เม่ือวันท่ี 29 มีนำคม 2565 บริษัทเข้ำลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  เหมืองขุดบิตคอยน์  (Bitcoin Mining)  
ในรัฐปำกเซ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวในวงเงินไม่เกิน 160 ลำ้นบำท โดยบริษทัจะตอ้งด ำเนินกำร
ท ำสัญญำจดัซ้ือกบัทำงบริษทั Vientiane Asset Management Sole Co., Ltd. (“VAM”) สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว เพื่อเป็นกำรจดัหำเคร่ืองขุดบิตคอยน์ จ ำนวนไม่เกิน 500 เคร่ือง ในวงเงิน 160 ลำ้นบำท และเม่ือ
วนัท่ี 1 เมษำยน 2565 บริษทัไดจ้่ำยเงินส ำหรับซ้ือเคร่ืองขดุบิตคอยน์ให้กบัทำงบริษทั VAM แลว้ทั้งจ ำนวน และใน
วนัเดียวกันบริษัทได้ท ำสัญญำบริหำรจัดกำรเหมืองขุดบิตคอยน์ กับทำงบริษัท VAM โดยทำงบริษัท VAM  
ได้ลงนำมกำรด ำเนินกำรด้ำนเหมืองขุดบิตคอยน์ (Operation Agreement) กับ Lao Crypto Mining Co., Ltd. 
(“LCM”) ท่ีเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจเหมืองขดุบิตคอยน์ เพื่อใชส้นบัสนุนในกำรประกอบธุรกิจเหมือง
ขุดคริปโทเคอร์เรนซีในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ตำมสัญญำบริหำรจดักำรเหมืองขุดบิตคอยน์
บริษทั VAM มีหน้ำท่ีในกำรจดัหำและรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวกบัสถำนท่ีติดตั้ง ไฟฟ้ำ ระบบสำธำรณูปโภค 
พนักงำนท่ีเก่ียวข้อง ระบบรักษำควำมปลอดภยัและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ รวมถึงภำษีอำกรทั้งหมด โดยมีอตัรำแบ่ง
ผลประโยชน์ระหว่ำงบริษทักบั บริษทั VAM เท่ำกบั 50-50 จำกจ ำนวนเหรียญบิตคอยน์ท่ีสำมำรถขดุได ้โดยสัญญำ
ดงักล่ำวมีระยะเวลำ 3 ปี นบัตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2565 เป็นตน้ไป 

ปัจจุบนัสัญญำบริหำรจดักำรเหมืองขุดบิตคอยน์ระหว่ำงบริษทักบั บริษทั VAM อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปรับปรุง
แกไ้ข 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 บริษทัรับรู้รำยไดจ้ำกเหมืองขดุบิตคอยน์จ ำนวน 8.42 ลำ้นบำท 
และมีตน้ทุนบริกำรจ ำนวน 4.21 ลำ้นบำท 
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21. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

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

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน คือ คณะกรรมกำรบริษทั 

ส่วนงำนธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงำนธุรกิจ ดงัน้ี 

บริษทั เอม็ วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน) ธุรกิจเทคโนโลยีและจดังำน 
  ธุรกิจงำนโฆษณำและเอเจนซ่ี 
  ธุรกิจพำณิชย ์
บริษทั ไอดอลมำสเตอร์ จ ำกดั ธุรกิจเทคโนโลยีและจดังำน 
  ธุรกิจงำนโฆษณำและเอเจนซ่ี 
บริษทั ไอดียล บล๊อคเชน อีเวน้ท ์ออกำไนเซอร์ จ ำกดั ธุรกิจเทคโนโลยีและจดังำน 

รำยไดร้ะหว่ำงส่วนงำนถูกตดัออกจำกงบกำรเงินรวม 
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ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
       (หน่วย : พนับำท) 
 ธุรกิจเทคโนโลยีและจดังำน  ธุรกิจงำนโฆษณำและเอเจนซ่ี  ธุรกิจพำณิชย ์  รวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
รำยได ้: จงัหวะเวลำกำรรับรู้รำยได ้                
ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 8,423   -     -   -     1,810   5,363   10,233   5,363  
ตลอดช่วงเวลำหน่ึง 107,011   21,730   22,027   48,820   -   -     129,038   70,550  
รวม 115,434   21,730   22,027   48,820   1,810   5,363   139,271   75,913  

ตน้ทุนขำยและบริกำร (77,138)   (26,580)  (2,441)   (9,401)  (1,973)   (4,281)  (81,552)   (40,262) 
ก ำไร(ขำดทุน)ขั้นตน้ตำมส่วนงำน 38,296   (4,850)  19,586   39,419   (163)   1,082   57,719   35,651  

รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยไม่ไดปั้นส่วน:                
รำยไดอ้ื่น             1,554  194  
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย             (3,561)  (5,929) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร             (38,363)  (20,376) 
รำยไดท้ำงกำรเงิน             4  4  
ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น             (3,289)  75  
ส่วนแบ่งผลขำดทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย             (2)  (3) 
ขำดทนุจำกคดีควำมฟ้องร้อง             (209)  (5,864) 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน             (3,036)  (4,186) 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้             10,817  (434) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้             (4,107)  (672) 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด             6,710  (1,106) 



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 มิถนุำยน 2565 

35 
  

ส่วนงำนภูมิศำสตร์  

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ไม่มีรำยไดจ้ำกต่ำงประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่ำงประเทศท่ี
มีสำระส ำคญั ดงันั้น รำยไดแ้ละสินทรัพยแ์สดงอยูใ่นงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์ 

22. ทุนเรือนหุ้น 
รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุ้นส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565  และ 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท)      (หน่วย : พนับำท) 

  มูลค่ำหุ้น  2565  2564 

  ท่ีตรำไว ้  จ ำนวนหุน้  จ ำนวนเงิน  จ ำนวนหุน้  จ ำนวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน           
หุ้นสำมญั           
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  0.50  300,000  150,000  200,000   100,000  

เพ่ิมทุน  0.50  47,110  23,555  100,000   50,000  

ณ วันที่ 30 มถิุนำยน  0.50  347,110  173,555  300,000   150,000  

           
ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว           
หุ้นสำมญั           
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  0.50  248,412  124,206  200,000   100,000  

เพ่ิมทุน  0.50  58,690  29,345  -  - 

ณ วันที่ 30 มถิุนำยน  0.50  307,102  153,551  200,000   100,000  

ผูถื้อหุ้นสำมญัไดรั้บสิทธิรับเงินปันผลจำกกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลและสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง
ส ำหรับกำรประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 

ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 11 มีนำคม 2565 มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 150 ล้ำนบำท  
(หุ้นสำมญั 300 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท) เป็น 172.50 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 345 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้น
ละ 0.50 บำท) โดยออกหุ้นสำมัญ จ ำนวน  22.50 ล้ำนบำท (หุ้นสำมัญ 45 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท)  
โดยเสนอขำยแบบเฉพำะเจำะจงแก่บุคคลในวงจ ำกดั รำคำเสนอขำยหุ้นละ 4.20 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 189 ลำ้นบำท 

บริษัทด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์เ ม่ือวันท่ี  14 มีนำคม 2565 
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ประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2565 มีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจำกเดิมจ ำนวนเงิน 172.50 ลำ้นบำท  
(หุ้นสำมญั 345 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท) เป็น 173.55 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 347.11 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 0.50 บำท) โดยออกหุ้นสำมัญ จ ำนวน 1.05 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 2.11 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท)  
เพ่ือรองรับกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั 

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2565 

เม่ือวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 ผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ จ ำนวน 13,152,112 หน่วย  
(ดูหมำยเหตุ 23) รำคำใชสิ้ทธิ 1.1528 บำทต่อหุ้น จ ำนวนเงิน 1.58 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย หุ้นสำมญั จ ำนวน 13,690,027 
หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท จ ำนวนเงิน 6.9 ลำ้นบำท และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั จ ำนวนเงิน 8.9 ลำ้นบำท  

บริษทัด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้กบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2565 

23. ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีบริษทัเสนอขำยหุ้นสูงกว่ำมูลค่ำหุ้น 

จดทะเบียน บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญั”) ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นน ำไปจ่ำยเป็น
เงินปันผลไม่ได ้
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24. ใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ
ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2564 มีมติอนุมติักำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัแก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมของบริษทั 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญั คร้ังท่ี 1 (MVP-W1) มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั เอม็ วิชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
    คร้ังท่ี 1 “ใบส ำคญัแสดงสิทธิ MVP-W1” 
ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ : ระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้
จ ำนวนหน่วยเสนอขำย: : 100,000,000 หน่วย   
กำรจดัสรร : จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ในอตัรำส่วน 2 หุ้นสำมญัเดิม  
    ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : ไม่คิดมูลค่ำ     
จ ำนวนหุน้ออกเพื่อรองรับ : 99,999,969 หุ้น   
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีก ำหนดสิทธิ : วนัท่ี 24 พฤษภำคม 2564   
วนัท่ีออก : วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2564   
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั 1 หุ้น  
รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 1.20 บำท ต่อหุน้   
ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ : คร้ังแรก คือ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน  
    มิถุนำยน และ ธนัวำคม ของแต่ละปี ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย : วนัท่ี 6 กรกฎำคม 2566   
วนัหมดอำย ุ : วนัท่ี 6 กรกฎำคม 2566   
     
เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2565 บริษทัมีกำรปรับสิทธิของ MVP-W1  
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั 1.0409 หุ้น  
รำคำกำรใชสิ้ทธิ : 1.1528 บำท ต่อหุน้ 

 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิของบริษทัเปล่ียนแปลงในระหว่ำงงวด ดงัน้ี 

  (หน่วย : บำท) 

  จ ำนวนคงเหลือ         จ ำนวนคงเหลือ  

ประเภท  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  จ ำนวน  จ ำนวน  จ ำนวน  วนัท่ี 30 มิถุนำยน 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ  2564  ท่ีออก  กำรใชสิ้ทธิ  หมดอำย ุ  2565 

MVP-W1             51,588,269   2,109,930  (13,690,027)                          -     40,008,172 
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25. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 
ค  ำนวณจำกก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวดส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทัและจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยระหว่ำง
งวดตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับงวดสำมเดือน แสดงไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (พนับำท)        
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,398  (1,761)  1,614  159 

หุ้นสำมัญตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (พนัหุ้น)        
หุ้นสำมญั ณ วนัตน้งวด 210,998  200,000   210,998  200,000  

ผลกระทบจำกกำรออกหุ้นสำมญั 62,468   -     62,468  -  

หุ้นสำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 273,466  200,000   273,466  200,000  

         
ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.0051  (0.0088)   0.0059  0.0008  

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับงวดหกเดือน แสดงไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (พนับำท)        
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 6,838  716  7,031  2,640 

หุ้นสำมัญตำมวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก (พนัหุ้น)        

หุ้นสำมญั ณ วนัตน้งวด 210,998  200,000  210,998  200,000 

ผลกระทบจำกกำรออกหุ้นสำมญั 62,468  -  62,468  - 

หุ้นสำมญัตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 273,466  200,000  273,466  200,000 

         

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.0250  0.0036  0.0257  0.0132 
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ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดกบัส่วนของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยผลรวมของจ ำนวนหุ้นสำมญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกจ ำหน่ำยระหว่ำงงวดบวกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัซ่ึงบริษทัอำจตอ้งออกเพ่ือ
แปลงสภำพหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดให้เป็นหุ้นสำมญัโดยมิไดรั้บส่ิงตอบแทน และสมมติว่ำผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ
จะใชสิ้ทธิแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดเป็นหุ้นสำมญัเม่ือรำคำตำมสิทธิต ่ำกว่ำมูลค่ำยติุธรรมของหุ้นสำมญั 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 แสดงไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สำมเดือน  หกเดือน  สำมเดือน  หกเดือน 

ก ำไรส ำหรับงวด (พนับำท)        

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,398  6,838  1,614  7,031 

หุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด (พนัหุ้น)        

หุ้นสำมญัถัว่เฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 273,466  273,466  273,466  273,466 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิแปลงสภำพหุ้นสำมญั 30,509  30,509  30,509  30,509 

หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลด 303,975  303,975  303,975  303,975 

 
        

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บำท) 0.0046  0.0225  0.0053  0.0231 
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26. ภำษีเงินได้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564 
ดว้ยประมำณกำรท่ีดีท่ีสุด โดยอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ใชใ้นกำรค ำนวณเป็นอตัรำภำษีเงินไดถ้วัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัทั้งปีท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นของรอบปีบญัชีนั้น บริษทัอำจปรับปรุงจ ำนวนภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยในงวดระหว่ำงกำลต่อมำของรอบปีบญัชีเดียวกนั 
หำกกำรประมำณกำรของอตัรำภำษีเงินไดป้ระจ ำปีเปล่ียนแปลงไป 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564  มีดงัน้ี 

     (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 

ภำษีเงินได้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน        

ส ำหรับงวดปัจจบุนั (2,308)  (16)  (2,308)  - 

ภำษีเงินได้รอตัดบญัชี        

กำรเปล่ียนแปลงผลต่ำงชัว่ครำว (400)  -  (400)  - 

 รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ (2,708)  (16)  (2,708)  - 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และ 2564  มีดงัน้ี 

     (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565  2564  2565  2564 

ภำษีเงินได้รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน        

ส ำหรับงวดปัจจบุนั (4,649)  (23)  (4,649)  - 

ภำษีเงินได้รอตัดบญัชี        

กำรเปล่ียนแปลงผลต่ำงชัว่ครำว 542  (649)  542  (649) 

 รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ (4,107)  (672)  (4,107)  (649) 

 



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 มิถนุำยน 2565 
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27. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ 

ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 

ภำระผูกพนั 

ก) ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนัในนำมบริษทัเก่ียวกบัภำระผกูพนัตำมสัญญำ ดงัน้ี 

       (หน่วย : พนับำท) 

      
งบกำรเงินรวม และ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

      
30 มิถุนำยน 

2565   
31 ธนัวำคม 

2564 

หนังสือค ำ้ประกัน         
  กำรปฏิบติังำนตำมสัญญำ   5,509                    5,574  
  กำรใชไ้ฟฟ้ำ   54                         54  

ข) บริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำ มีดงัน้ี 

       (หน่วย : พนับำท) 

      
งบกำรเงินรวม และ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

      
30 มิถุนำยน 

2565   
31 ธนัวำคม 

2564 

อัตรำค่ำบริกำรต่อเดือน         
  ค่ำใชจ้่ำยตำมสัญญำเช่ำ  5  27  
  ค่ำท่ีปรึกษำ  21  21  
      
มูลค่ำคงเหลือ     
 สัญญำบริกำร  7,737  4,608 

 



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 มิถนุำยน 2565 
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28. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินต่อไปน้ีมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชี 

ก) สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัส้ัน ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน เงินกูยื้มระยะส้ัน แสดงมูลค่ำ
ยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และเงินกูยื้มระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด แสดงมูลค่ำ
ยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ทั้งน้ีมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินขำ้งตน้วดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

29. เหตุกำรณ์ภำยหลังวันส้ินงวด 

ตำมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2565 มีมติอนุมติัให้บริษทัเขำ้ท ำสัญญำกิจกำรร่วมคำ้กบันิติ
บุคคลแห่งหน่ึงในประเทศ เพื่อเขำ้ร่วมประมูลงำนกำรประกวดรำคำจำ้งโครงกำรพฒันำทกัษะสร้ำงควำมรู้ดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศสู่สังคมดิจิตอลในภำรกิจบริกำรโทรนำคมพ้ืนฐำนโดยทัว่ถึงและบริกำรเพ่ือสังคม กลุ่มท่ี 1 (ภำคเหนือ) ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรนำคมแห่งชำติ (กสทช) ในนำม  “กิจกำรร่วม
คำ้ดบัเบิลเอม็” 

30. กำรอนุมัตข้ิอมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 15 สิงหำคม 2565 
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