
บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน)

งบการเงินระหวา่งกาล

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
ของ บริษัท เอ็ม วช่ัิน จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบ ัญชี ฉบ ับที่ 34 เ ร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

  

 

 
 

นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  218 
 

บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
วนัท่ี  9 พฤษภาคม  2562 



31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์ หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,529,082          41,904,721           

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนัท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนในหน่ึงปี 6 10,270,146          -                        

เงินลงทุนชัว่คราว 7 33,250,524          23,140,770           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 113,699,096        148,185,421         

สินคา้คงเหลือ 9 2,941,460            3,182,867             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 7,812,705            6,707,758             

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 182,503,013        223,121,537         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 72,876,812          73,741,263           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 5,302,465            5,057,718             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 15,054,657          15,762,345           

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 11,435,815          9,184,401             

เงินมดัจ าและเงินประกนั 1,178,675            1,178,675             

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 105,848,424        104,924,402         

รวมสินทรัพย์ 288,351,437        328,045,939         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ  วนัที่  31 มนีำคม  2562

บาท

หนา้ 3



31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 66,772,037          105,217,303         

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 16 5,117,939            5,052,009             

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 16 -                       4,274,775             

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 17 6,820,108            6,809,194             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,076,792            2,624,786             

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 82,786,876          123,978,067         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้ไม่หมุนเวียน 15 29,987,537          33,987,537           

เงินกูย้มืระยะยาว 16 11,802,886          8,836,292             

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17 14,311,332          15,970,505           

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 7,859,228            7,564,313             

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 63,960,983          66,358,647           

รวมหนีสิ้น 146,747,859        190,336,714         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

     ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 100,000,000        100,000,000         

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 

      หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 100,000,000        100,000,000         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 88,102,029          88,102,029           

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

     ทุนส ารองตามกฎหมาย 1,000,000            1,000,000             

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (47,498,451) (51,392,804)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 141,603,578        137,709,225         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 288,351,437        328,045,939         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ  วนัที่  31 มนีำคม  2562

บาท

หนา้ 4



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 2,720,617           12,933,827       

รายไดจ้ากการให้บริการ 93,687,594         52,743,852       

รายไดอ่ื้น 159,055              127,829            

     รวมรายได้ 96,567,266         65,805,508       

ตน้ทุนขาย 2,621,298           12,592,145       

ตน้ทุนการให้บริการ 69,054,045         28,751,955       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 4,475,974           3,718,376         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 15,269,468         16,492,908       

ตน้ทุนทางการเงิน 544,440              395,798            

   รวมค่าใชจ่้าย 91,965,225         61,951,182       

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 4,602,041 3,854,326         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (707,688) (831,044)

ก ำไรส ำหรับงวด 3,894,353 3,023,282         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด -                      -                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 3,894,353 3,023,282

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน                        

ก าไรส าหรับงวด 0.02 0.05

จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 200,000,000 56,666,667

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่  31 มีนำคม 2562

บาท

หน้า 5



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ทุนท่ีออกและ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 10,000,000                    -                                1,000,000                         54,701,700                     65,701,700                       

เพ่ิมทุน 55,000,000                    -                                -                                    -                                  55,000,000                       

เงินปันผลจ่าย 19 -                                 -                                -                                    (54,000,000) (54,000,000)

ก าไรส าหรับงวด -                                 -                                -                                    3,023,282                       3,023,282                         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                                -                                    -                                  -                                    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                                -                                    3,023,282                       3,023,282                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 65,000,000                    -                                1,000,000                         3,724,982                       69,724,982                       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 100,000,000                  88,102,029                   1,000,000                         (51,392,804) 137,709,225                     

ก าไรส าหรับงวด -                                 -                                -                                    3,894,353                       3,894,353                         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                 -                                -                                    -                                  -                                    

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                 -                                -                                    3,894,353                       3,894,353                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 100,000,000                  88,102,029                   1,000,000                         (47,498,451) 141,603,578                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่  31 มนีำคม 2562

บาท

หนา้ 6



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

 
2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 4,602,041 3,854,326

รำยกำรปรับกระทบก ำไรเป็นเงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน

     ก  ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน (109,754) -                  

     ค่ำเผ่ือกำรรับคืนสินคำ้ -                    (109,592)

     หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 31,900 10,394

     กำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 51,153 201,968

     ค่ำเส่ือมรำคำ 2,389,707 1,486,681

     ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 440,276 28,455

     ขำดทุนจำกกำรขำยอุปกรณ์และค่ำตดัจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น 1,854 -                  

     ผลประโยชน์พนกังำนเม่ือออกจำกงำน 294,915 125,982

     ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 544,440 395,798

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 8,246,532 5,994,012

สินทรัพยด์ ำเนินงำนลดลง(เพ่ิมข้ึน)

     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 34,454,425 8,366,419

     สินคำ้คงเหลือ 190,254 1,088,674

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,104,947) 1,021,990

     เงินมดัจ ำและเงินประกนั -                    (1,169,749)

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (42,451,266) (2,659,474)

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,452,006 (365,790)

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 787,004 12,276,082

     จ่ำยภำษีเงินได้ (2,251,414) (1,376,594)

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน (1,464,410) 10,899,488

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี

บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่  31 มนีาคม 2562

บำท

หนำ้  7



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

2562 2561
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชัว่ครำวเพ่ิมข้ึน (10,000,000) -                  
เงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนัเพ่ิมข้ึน (10,270,146) -                  

เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ 27,544 -                  

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (1,548,654) (1,268,530)

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (685,023) (2,229,262)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (22,476,279) (3,497,792)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (1,648,259) (1,267,374)

จ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำว (1,242,251) (1,191,050)

จ่ำยดอกเบ้ีย (544,440) (395,798)

เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทุน -                    55,000,000

จ่ำยเงินปันผล -                    (54,000,000)
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (3,434,950) (1,854,222)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) - สุทธิ (27,375,639) 5,547,474

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้งวด 41,904,721 30,836,375
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 14,529,082 36,383,849

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รำยกำรท่ีมิใช่เงินสด
         ซ้ืออุปกรณ์โดยท ำสญัญำเช่ำกำรเงิน -                    2,682,383       
         ซ้ืออุปกรณ์โดยบนัทึกบญัชีเจำ้หน้ีอ่ืน 6,000                 10,072            

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี

บำท

บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่  31 มนีาคม 2562

หนำ้  8



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  

หนา้ 9 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เอ็ม วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบ้ริการจดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือ ไอที และสินคา้เทคโนโลยีต่างๆ 
งานแข่งขนักีฬา งานท่องเท่ียว งานสัมมนา และอ่ืนๆ ตลอดจนผลิตและจ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่างๆทั้ งส่ือออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั้งประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ สถานท่ีตั้งของบริษทัอยูท่ี่ 11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ ้นคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 6 มีนาคม 2561 มีมติอนุมตัิให้แปรสภาพบริษทั เป็นบริษทั
มหาชนจ ากดั โดยมีมติให้ใชช่ื้อจดทะเบียนของบริษทัทั้งในภาษาไทยและภาษาองักฤษ ภายหลงัจากการแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดั เป็น “บริษทั เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน)” และ “M Vision Public Company Limited” ตามล าดบั 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 

 ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
เอม็ เอ ไอ ตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561  

2. หลกัเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบการเงินน้ีมิได้
รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควร
อ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและ  
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั อยา่งไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 10 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
   (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึน
จากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ
จากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 

มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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หนา้ 11 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 

5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการค านวณการ

ดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการ

บญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่ม

ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี

ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้ง

จดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมา

ถือปฏิบติั 
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4. นโยบำยกำรบัญชี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

5. รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

5.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหวา่งบริษทักบับุคคล และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  
 

 ลกัษณะควำมสัมพันธ์ รำยกำร นโยบำยรำคำ 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั    

บริษทั เอม็วี ฟดูส์ จ  ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ 

   ร่วมกนั 

ค่าซ้ือสินคา้ 

และบริการ 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง  

  ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

บริษทั ดู แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั 

(เดิมช่ือ “บริษทั ดีเวลล๊อปเมนท ์   

ออน ออนไลน์ แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั”) 

กรรมการและผูถื้อหุน้ 

  ร่วมกนั 

รายไดค้่าสินคา้
และบริการ 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 

   ราคาคู่คา้รายอื่น 

บริษทั ไบคโ์ซน จ ากดั กรรมการร่วมกนั ค่าซ้ืออุปกรณ์ ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 

   ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

  ร่วมกนั 

รายไดค่้าบริการ 

 

ค่าบริการจ่าย 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 

   ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการบริษทั ค ้าประกนั ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
5.2 ยอดคงเหลอืกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงเหลือระหวา่งบริษทักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 บาท 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงนิล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ    

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 8) 2,407,500 2,407,500 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ    

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 14) - 274,130 
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5.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกบับุคคล และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างบริษทักบับุคคล และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 บาท 

 2562 2561 

ซ้ือสินค้ำและอุปกรณ์   

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,040 239,293 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร   
    ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,474,518 7,929,357 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 144,146 54,367 

        รวม 7,618,664 7,983,724 
 

6. เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิตดิภำระหลกัประกนัส่วนทีไ่ถ่ถอนภำยในหนึ่งปี 

เงินฝากออมทรัพยจ์ านวน 10.3 ลา้นบาท ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัทางธุรกิจกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง เพื่อเป็น
ประกนัการช าระหน้ีในการซ้ือสินคา้แก่บริษทัแห่งหน่ึง เงินฝากติดภาระหลกัประกนัส่วนท่ีไถ่ถอนภายในหน่ึงปีพิจารณาจาก
ก าหนดการจ่ายช าระหน้ีคืนตามเง่ือนไขท่ีตกลง 

7.  เงนิลงทุนช่ัวครำว  
 บาท 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เงินฝากประจ า 3,140,000 3,140,000 
เงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุนเปิด  30,110,524 20,000,770 

         รวม 33,250,524 23,140,770 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุนเปิดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 บาท 

ยอดคงเหลือตน้งวด 20,000,770 

เพ่ิมระหวา่งงวด 10,000,000 

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 109,754 

ยอดคงเหลือปลายงวด 30,110,524 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่  
 บาท 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  66,680,633 74,716,624 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 5,253,978 3,997,175 
เงินล่วงหนา้ค่าสินคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5.2) 2,407,500 2,407,500 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 37,157,323 64,962,239 

ลูกหน้ีอ่ืน 2,199,662 2,101,883 

    รวม 113,699,096 148,185,421 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 บาท 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลูกหน้ีการคา้    

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 35,589,213 52,739,223 

เกินก าหนดช าระ   

นอ้ยกวา่  3 เดือน 13,572,974 4,079,830 

3 - 6 เดือน 1,035,225 10,586,515 

7 - 12 เดือน 16,483,221 7,429,971 

มากกวา่ 12 เดือน - 33,900 

รวม 66,680,633 74,869,439 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (33,900) 
หกั ค่าเผื่อการรับคืน - (118,915) 

สุทธิ 66,680,633 74,716,624 

9. สินค้ำคงเหลอื 
 บาท 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  สินคา้ส าเร็จรูป 4,302,595 4,492,849 

  หกั ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินคา้ (1,361,135) (1,309,982) 

  สินคา้ส าเร็จรูป - สุทธิ 2,941,460 3,182,867 

ในระหวา่งงวดปี 2562 บริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ เป็นจ านวน 0.05 
ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 
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10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

 บาท 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 5,767,205 6,706,758 
เงินมดัจ า 2,045,500 185,000 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย ์ - (184,000) 

    รวม 7,812,705 6,707,758 

11. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  
 บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด  73,741,263 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,554,654 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ (29,398) 

ค่าเส่ือมราคา (2,389,707) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินงวด  72,876,812 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 25.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2561 : 25.9 ลา้นบาท) ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีตามหมายเหตุ 13 และเงินกูย้มืระยะยาวตามหมายเหตุ 16 

12. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 บาท 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด  5,057,718 
ตน้ทุนการพฒันาท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย ์ 685,023 

ค่าตดัจ าหน่าย (440,276) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินงวด  5,302,465 

13. เงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินจ านวน 19.0 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR โดยมีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 11  
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14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

 บาท 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5.2) - 274,130 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 34,799,949 57,194,676 
เจา้หน้ีการคา้ส่วนท่ีครบก าหนดช าระในปี (หมายเหตุ 15) 16,000,000 12,000,000 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 3,647,923 29,573,862 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,910,035 5,551,917 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 495,072 563,858 

เจา้หน้ีอ่ืน 919,058 58,860 

   รวม 66,772,037 105,217,303 

15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำไม่หมุนเวยีน 

 บาท 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

เจา้หน้ีการคา้ 45,987,537 45,987,537 

หกั เจา้หน้ีการคา้ส่วนท่ีครบก าหนดช าระในปี (16,000,000) (12,000,000) 

       สุทธิ 29,987,537 33,987,537 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้รายหน่ีงคงเหลือ 46.0  ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561 : 46.0 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทั
ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมในการจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้รายดงักล่าว และจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบนัทึก
ขอ้ตกลงดงักล่าว โดยทยอยจ่ายช าระดงัน้ี 
ปีท่ี 1 : จ่ายช าระภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 12.0 ลา้นบาท  
ปีท่ี 2 : จ่ายช าระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 16.0 ลา้นบาท 
ปีท่ี 3 : จ่ายช าระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 18.0 ลา้นบาท 
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16. เงนิกู้ยมืระยะยำว 
   บาท 

เงินกู ้  อตัราดอกเบ้ียต่อปี การช าระคืน 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

1. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต ่ปี 2556 ถึงปี 2563 1,217,886 1,381,794 

2. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563 1,756,349 2,003,371 

3. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2565 3,896,346 4,139,794 

4. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566 2,904,226 3,081,780 

5. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ 
 

ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565 3,309,613 3,549,695 

6. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 3 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2567 3,836,405 4,006,642 

 รวม   16,920,825 18,163,076 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (5,117,939) (5,052,009) 
หกั เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน - (4,274,775) 

 เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11,802,886 8,836,292 
 
 
 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เป็นไดด้งัน้ี  
 บาท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 18,163,076 

จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งงวด (1,242,251) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 16,920,825 

บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญับางประการท่ีก าหนดไวต้ลอดอายุสัญญาเงินกูย้ืม เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้ าประกนัโดย
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั (หมายเหตุ 11) และกรรมการบางท่าน 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา  อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จ ากดับางประการท่ีระบุในสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงได ้ดงันั้น 
บริษัทจึงได้แสดงยอดเงินกูย้ืมคงเหลือกบัสถาบนัการเงินแห่งนั้นทั้งจ านวนเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงิน ต่อมาในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัไดรั้บหนังสือการผ่อนผนัเง่ือนไขอตัราส่วนทางการเงินจากสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู้
ส าหรับเงินกูย้มืดงักล่าว ดงันั้นบริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
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17. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ 

 บาท 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 24,868,911 26,914,320 

หกั ดอกเบ้ียและภาษีซ้ือรอตดับญัชี (3,737,471) (4,134,621) 

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี (6,820,108) (6,809,194) 

    สุทธิ 14,311,332 15,970,505 

บริษทัได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะท่ีใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการ
ช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 - 5 ปี  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินด ังกล่าวค ้ าประกันโดย
กรรมการบางท่าน 

18. ภำระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงำน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 31 มนีำคม 2562  
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 
 

7,564,313 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 294,915 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 7,859,228 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณี
นายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 
400 วนันั้นได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 
5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีต
เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แลว้ 

19. เงนิปันผลจ่ำย 

  เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย       

ต่อหุน้  
เงินปันผล อนุมติัโดย (บาท) (บาทต่อหุน้) วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจ่ายจากก าไรสะสม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 54,000,000 54,000 2 มีนาคม 2561 
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20. ภำษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 2562 2561 

ภำษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน   
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - 788,158 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 707,688 42,886 

     รวม  707,688 831,044 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี   
ลูกหน้ีการคา้ - 6,780 
สินคา้คงเหลือ 272,227 261,996 
เงินมดัจ า - 36,800 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,571,846 1,512,862 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 13,661,169 14,292,559 

    รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,505,242 16,110,997 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี   
ท่ีดิน อาคารอุปกรณ์ 375,269 280,773 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                 75,316 67,879 

    รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 450,585 348,652 

    สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี –  สุทธิ 15,054,657 15,762,345 
 

21. ข้อมูลเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วน
งานเดียว และบริษทัไดแ้บ่งส่วนงานด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วนงานหลกั คือ 
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1. ธุรกิจการจัดงาน เช่น งานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ ไอทีและสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ งานแข่งขนักีฬา 
งานท่องเท่ียว งานสัมมนาและอ่ืนๆ 

2. ธุรกิจงานโฆษณา เอเจนซ่ีและอ่ืนๆ เช่น งานผลิตและจ าหน่ายส่ือออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้ งงานเอเจนซ่ี ซ่ึง
ตวัแทนของลูกคา้ในการบริหารและจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นการตลาดธุรกิจ 

3. พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เช่น การขายสินคา้โทรศพัท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริมต่างๆ และอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ในร้านคา้ออนไลน์ เป็นตน้ 

(พนับาท) 

22. คดฟ้ีองร้อง 
ในเดือนกันยายน 2561 บริษทัคู่กรณีกล่าวหาว่าบริษทัไม่ปฏิบัติตามขอ้ตกลงร่วมกันท่ีลงนามในเดือนสิงหาคม 2561
โดยขอเรียกค่าเสียหายจ านวน 9.2 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 ทางบริษทัไดย้ื่นค าให้การต่อสู้คดีและฟ้องแยง้
เรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญากับบริษทัคู่กรณี เป็นจ านวนเงิน 106.3 ลา้นบาทรวมดอกเบ้ีย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาล 

ทนายความของบริษทัมีความเห็นวา่บริษทัมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดขอ้ตกลงร่วมกนัขา้งตน้และฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นวา่บริษทัจะ
ชนะคดีและจะไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทั บริษทัจึงไม่ไดต้ั้งส ารองส าหรับความเสียหายจากคดีความดงักล่าว
ไวใ้นบญัชี 

23. กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยบ์างรายการที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 
 31 มีนาคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  

เงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุนเปิด - 30,110,524 - 30,110,524 

ประเภทรำยได้ ธุรกจิกำรจัดงำน 
 ธุรกจิงำนโฆษณำ          

เอเจนซ่ี และอืน่ๆ 
 ธุรกจิพำณิชย์

อเิลค็ทรอนิกส์ 
 

รวม 
 2562 2561  2562 2561  2562 2561  2562 2561 

รายได ้ 74,492 46,182  19,209 6,017  2,707 13,479  96,408 65,678 
ก าไรของส่วนงาน 23,243 21,843  1,349 1,585  141 905  24,733 24,333 
รายไดอ่ื้น          159 128 
คา่ใชจ่้ายในการขาย          (4,476) (3,718) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (15,270) (16,493) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน          (544) (396) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          4,602 3,854 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          (708) (831) 
ก าไรส าหรับงวด          3,894 3,023 
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    (หน่วย:บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
เงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุนเปิด - 20,000,770 - 20,000,770 

24. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2562 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ายานพาหนะ  อายขุองสญัญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  บริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดงัน้ี 

ปี ลา้นบาท 
จ่ายช าระภายใน 1 ปี 1.1 
จ่ายช าระมากกวา่ 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.4 

25. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษทัด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแห่งใหม่ รวมจ านวน 3 บริษทั ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1. “บ ริษัท  ไอดอลมาส เตอ ร์  จ ากั ด ” เพ่ื อด าเนิ น ธุ รกิ จให้ ค  าป รึกษ าด้ านการ ส่ื อสารป ระชาสั มพัน ธ์                                                        
โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 5 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ซ่ึง
บริษทัลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 52  บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้ าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
ในเดือนเมษายน 2562 

2. “บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิ ร์ด จ ากัด” เพ่ือด าเนินธุรกิจขายและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                        
โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 5 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท บริษทั
ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51  บริษทัย่อยดงักล่าวไดด้ าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ใน
เดือนเมษายน 2562 

3. “บริษัท  เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์  จ ากัด” เพ่ือด าเนินธุรกิจการให้บริการด้านการจัดแข่งขันกีฬาแบบครบวงจร                                                        
โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 5 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท บริษทั
ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40  บริษทัร่วมดังกล่าวไดด้ าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ใน
เดือนเมษายน 2562 

26. กำรอนุมตังิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 
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