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หนา้ 2 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอ็มวิช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 
และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอม็วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษัท เอม็วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอม็วช่ัิน จ ากัด 
(มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ ้าได้ปฏิบ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ ้าได้กล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจ ้าได ้ปฏิบ ัติตามความรับผิดชอบด ้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจ้า 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจ โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ส่วนงานหลกั คือ ธุรกิจจดังาน ธุรกิจงานโฆษณา เอเจนซ่ีและอ่ืนๆ 
และธุรกิจพาณิชย ์ท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดแ้ต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 4.13 นอกจากน้ีรายไดข้องกลุ่มบริษทัมีมูลค่าท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินอย่างมาก และมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้ 

ขา้พเจา้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษทัโดยการประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการให้บริการ สุ่มตวัอย่าง
รายการขายและรายได้จากการให้บริการเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของการรับรู้รายได้จากการขายและการ
ให้บริการว่าเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญาและพิจารณาถึงความสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่ม
บริษทั สุ่มตรวจเอกสารประกอบรายการขายและรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลา
บญัชี ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีรายไดท่ี้
ส าคญั วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลรายไดแ้ต่ละประเภทเพ่ือตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน  

คดฟ้ีองร้อง 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 บริษทัแห่งหน่ึงกล่าวหาวา่บริษทัไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนัโดย
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวน 9.2 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล ฝ่ายบริหารจึงจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
อย่างมากในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องน้ีเพ่ือใช้ในการประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากคดีความ โดยการ
พิจารณาขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือคดีดงักล่าวส้ินสุด อาจแตกต่างไปจากท่ี
ฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการไว ้จึงท าให้มีความเส่ียงเก่ียวกบัการรับรู้ประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดส้อบถามฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษทัเก่ียวกบัรายละเอียดและความคืบหน้าของคดี
ฟ้องร้อง ตลอดจนวิธีการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง สอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกบัดุลยพินิจใช้
ในการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว สอบทานเอกสารโตต้อบระหวา่งบริษทัและท่ีปรึกษากฎหมายภายนอก
ของบริษทั ส่งหนงัสือยืนยนัไปยงัท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกของบริษทัเพื่อใหร้ายงานรายละเอียดของคดีฟ้องร้อง สถานะ
ของคดีความและความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกเก่ียวกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีฟ้องร้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี ซ่ึงขา้พเจา้ไดรั้บขอ้มูลอ่ืน
ในรายงานประจ าปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ก่อนวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการใหค้วามเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงิน  คือการอ่านขอ้มูลอื่นตามที่ระบุขา้งตน้และ
พิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้มูลอ่ืนในรายงานประจ าปีฉบบัเตรียมเผยแพร่ โดยไม่พบวา่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีขา้พเจา้ตอ้งรายงาน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต หรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การ
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงาน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่
ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือ
ว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั
จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บสรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด
ขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลง
ไป ขอ้สรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้า 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าที่ในการก ากบัดูแลว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้
เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนั
ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณา
วา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะ
มีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 218 

บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์  2563 



บริษัท เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562



งบการเงินรวม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 14,745,173           14,067,203           41,904,721         

เงินลงทุนชัว่คราว 7 2,234                    2,234                    23,140,770         

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนัท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนในหน่ึงปี 8 4,790,000             4,790,000             - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 193,262,419         192,721,490         148,185,421       

สินคา้คงเหลือ 10 8,789,914             8,789,914             3,182,867           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 9,098,307             8,691,065             6,707,758           

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 230,688,047         229,061,906         223,121,537       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,988,995             1,999,995             - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 - 5,149,980             - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 93,506,112           93,362,112           73,741,263         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 5,543,763             5,454,194             5,057,718           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 8,934,388             8,934,388             15,762,345         

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 16,844,225           16,834,442           9,184,401           

เงินมดัจ าและเงินประกนั 1,178,450             1,178,450             1,178,675           

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 127,995,933         132,913,561         104,924,402       

รวมสินทรัพย์ 358,683,980         361,975,467         328,045,939       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ  วันที่ 31 ธันวำคม 2562

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 7



งบการเงินรวม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2562 2561
หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 20,900,000           20,900,000           -                      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 88,552,368           88,468,168           105,217,303       
เจา้หน้ีเงินลงทุน 13 -                        2,549,985             -                      
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 19 4,284,880             4,284,880             5,052,009           
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 19 -                        -                        4,274,775           
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 20 11,850,323           11,850,323           6,809,194           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,661,536             6,629,191             2,624,786           

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 132,249,107         134,682,547         123,978,067       
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ไม่หมุนเวียน 18 17,987,537           17,987,537           33,987,537         
เงินกูย้ืมระยะยาว 19 8,821,413             8,821,413             8,836,292           
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 20 22,928,943           22,928,943           15,970,505         
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 11,024,189           11,024,189           7,564,313           

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 60,762,082           60,762,082           66,358,647         

รวมหนีสิ้น 193,011,189         195,444,629         190,336,714       
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22
     ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 100,000,000         100,000,000         100,000,000       

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 
      หุ้นสามญั 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 100,000,000         100,000,000         100,000,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 88,102,029           88,102,029           88,102,029         
ก าไร(ขาดทุน)สะสม
     ทุนส ารองตามกฎหมาย 23 1,000,000             1,000,000             1,000,000           
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (23,022,279) (22,571,191) (51,392,804)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 166,079,750         166,530,838         137,709,225       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (406,959) -                        -                      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 165,672,791         166,530,838         137,709,225       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 358,683,980         361,975,467         328,045,939       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ  วันที่ 31 ธันวำคม 2562

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

หนา้ 8



งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 19,003,630 19,003,630 221,672,592

รายไดจ้ากการให้บริการ 314,391,478 313,724,422 228,823,586

ดอกเบ้ียรับ 197,347 194,082 146,158

รายไดอ่ื้น 823,671 958,672 210,927

     รวมรายได้ 334,416,126 333,880,806 450,853,263

ตน้ทุนขาย 17,694,449 17,694,449 294,934,815

ตน้ทุนการให้บริการ 207,191,490 206,074,482 128,038,852

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 11,741,858 11,728,985 20,459,167

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 58,422,500 58,170,009 68,087,985

ตน้ทุนทางการเงิน 2,283,094 2,283,094 2,434,370

   รวมคา่ใชจ่้าย 297,333,391 295,951,019 513,955,189

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบริษัทร่วมก่อนรำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงนิได้ 37,082,735 37,929,787 (63,101,926)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (11,000) -                      -                    

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนรำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงนิได้ 37,071,735 37,929,787 (63,101,926)

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 26 (7,284,001) (7,284,001) 12,638,362

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี 29,787,734 30,645,786 (50,463,564)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี

รำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,280,217) (2,280,217) (2,038,675)

หกั ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 456,044 456,044 407,735

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี (1,824,173) (1,824,173) (1,630,940)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 27,963,561 28,821,613 (52,094,504)

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 30,194,698 30,645,786 (50,463,564)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (406,964) -                      -                    

29,787,734 30,645,786 (50,463,564)

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 28,370,525 28,821,613 (52,094,504)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (406,964) -                      -                    

27,963,561 28,821,613 (52,094,504)

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน                        

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.15 0.15 (0.37)

จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 200,000,000 200,000,000 140,876,712

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้า 9



รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนท่ีออกและ ผูเ้ป็นเจา้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ

ช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทุนส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม รวม

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

ลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                        -                               -                          -                      4,850,020         4,850,020           

ลูกหน้ีค่าหุ้นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                      -                        -                               -                          -                      (4,850,015) (4,850,015)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี -                      -                        -                               30,194,698             30,194,698         (406,964) 29,787,734         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                      -                        -                               (1,824,173) (1,824,173) -                    (1,824,173)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                      -                        -                               28,370,525             28,370,525         (406,964) 27,963,561         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 100,000,000       88,102,029           1,000,000                    (23,022,279) 166,079,750       (406,959) 165,672,791       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

บาท

งบการเงินรวม

หน้า 10



ทุนท่ีออกและ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทุนส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

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

เพ่ิมทุน 22 90,000,000                88,102,029             -                                -                           178,102,029           

เงินปันผลจ่าย 24 -                             -                          -                                (54,000,000) (54,000,000)

ขาดทุนส าหรับปี -                             -                          -                                (50,463,564) (50,463,564)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                          -                                (1,630,940) (1,630,940)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                          -                                (52,094,504) (52,094,504)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 100,000,000              88,102,029             1,000,000                     (51,392,804) 137,709,225           

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

ก าไรส าหรับปี -                             -                          -                                30,645,786               30,645,786             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                          -                                (1,824,173) (1,824,173)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                          -                                28,821,613               28,821,613             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 100,000,000              88,102,029             1,000,000                     (22,571,191) 166,530,838           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม

2562 2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 37,071,735 37,929,787 (63,101,926)

รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน

     ก  าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว -                      -                    (770)

     ก  าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 430,991 430,991 -                 

     หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 485,450 485,450 33,900

     ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินทรัพย์ -                      -                    184,000

     กลบัรายการค่าเผ่ือการรับคืนสินคา้ (118,915) (118,915) (158,584)

     การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรายการ) (222,471) (222,471) 1,226,366

     ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11,000 -                    -                 

     ค่าเส่ือมราคา 10,168,606 10,168,606 6,725,060

     ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,725,960 1,720,230 1,373,740

     ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 396,917 396,917 -                 

     ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (249,595) (249,595) -                 

     ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย 21,543 21,543 -                 

     ผลประโยชน์พนกังานเม่ือออกจากงาน 1,179,659 1,179,659 2,160,505

     ดอกเบ้ียรับ (197,347) (194,082) (146,158)

     ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,283,094 2,283,094 2,434,370

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 52,986,627 53,831,214 (49,269,497)

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (45,443,533) (44,902,604) (100,410,932)

     สินคา้คงเหลือ (5,384,576) (5,384,576) (1,137,293)

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,390,549) (1,983,307) (3,771,635)

     เงินมดัจ าและเงินประกนั 225 225 (1,353,750)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (33,475,460) (33,559,660) 105,476,528

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,036,750 4,004,405 1,385,005

เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน (29,670,516) (27,994,303) (49,081,574)

     จ่ายภาษีเงินได้ (7,681,367) (7,671,584) (10,259,680)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (37,351,883) (35,665,887) (59,341,254)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้  12



งบการเงินรวม
2562 2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนัเพ่ิมข้ึน (4,790,000) (4,790,000) -                 
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง(เพ่ิมข้ึน) 22,707,545 22,707,545 (23,140,000)
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย - (2,599,995) -                 
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัร่วม (1,999,995) (1,999,995) -                 
ดอกเบ้ียรับ 197,347 194,082 146,158

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 397,304 397,304 -                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (8,563,942) (8,419,942) (11,844,238)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,608,922) (2,513,623) (2,848,496)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน 5,339,337 2,975,376 (37,686,576)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 20,900,000 20,900,000 -                 

เงินสดจ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (8,707,130) (8,707,130) (6,249,741)

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาว (5,056,783) (5,056,783) (4,847,248)

จ่ายดอกเบ้ีย (2,283,094) (2,283,094) (2,434,370)

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน - -                    175,627,535

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการช าระค่าหุ้นในบริษทัยอ่ย 5 -                    -                 

จ่ายเงินปันผล - -                    (54,000,000)
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 4,852,998 4,852,993 108,096,176

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) - สุทธิ (27,159,548) (27,837,518) 11,068,346

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 41,904,721 41,904,721 30,836,375
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 14,745,173 14,067,203 41,904,721

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด

 ซ้ืออุปกรณ์โดยท าสญัญาเช่าการเงิน 20,706,697 20,706,697 18,956,198
 ซ้ืออุปกรณ์โดยบนัทึกบญัชีเจา้หน้ีอ่ืน 810,525 810,525 -                 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่จ่ายช าระ - 2,549,985 -                 
 การเรียกช าระค่าหุ้นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ียงัไม่จ่ายช าระ 4,850,015 -                    -                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

หนา้  13



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562  

หนา้ 14 

1. ข้อมูลทัว่ไป

บริษทั เอ็ม วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการจดังานแสดงสินคา้โทรศพัท์มือถือ ไอที และสินคา้เทคโนโลยี
ต่างๆ งานแข่งขนักีฬา งานท่องเท่ียว งานสัมมนา และอ่ืนๆ ตลอดจนผลิตและจ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่างๆทั้งส่ือออนไลน์
และออฟไลน์ อีกทั้งประกอบธุรกิจพาณิชย ์สถานท่ีตั้งของบริษทัอยูท่ี่ 11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
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. เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง

การจดัท างบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยซ่ึงก าหนดใหฝ่้ายบริหารประมาณการและ
ก าหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะมีผลต่อตวัเลขของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบการเงิน และขอ้มูลรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาท่ีเสนองบการเงินดงักล่าวตวัเลขท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากตวัเลขประมาณการ ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารไดจ้ดัท าตวัเลขประมาณการข้ึนจากความเขา้ใจในเหตุการณ์และส่ิง
ท่ีไดก้ระท าไปในปัจจุบนัอยา่งดีท่ีสุดแลว้

บริษทัแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษ เพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน

งบการเงินไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็น
อยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี

เพื่อความสะดวกของผูใ้ชง้บการเงินจึงไดมี้การแปลงบการเงินเป็นภาษาองักฤษจากงบการเงินท่ีจดัท าเป็นภาษาไทย

รายการบญัชีท่ีส าคญัระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีรวมในงบการเงินรวมไดห้กักลบลบกนัแลว้
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งบการเงินรวมน้ีไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัมีอ านาจในการควบคุมดงัต่อไปน้ี 
 จดัตั้ง วนัท่ีเร่ิมมีอ านาจ สดัส่วนการถือหุน้ 

ช่ือบริษทั ในประเทศ ควบคุม โดยบริษทั (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย   2562 2561 

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั ไทย 2 เมษายน 2562 52 - 
ด ำเนินธุรกิจให้ค ำปรึกษำด้ำนส่ือสำรประชำสัมพันธ์     

บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จ ากดั ไทย 24 เมษายน 2562 51 - 
ด ำเนินธุรกิจขำยและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ     

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็
ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่       

1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการ
ให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

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 าหนดหลกัการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการ

ดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการ

บญัชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคบัใช้จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบัติ

ทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัคาดว่าการน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลกระทบจากรายการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้น
เครดิต กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้
เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัจะใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่ม

ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ

มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ

การเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี

ระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดั

ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 17 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชี 

4.1 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.2 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ หักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทาน
ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี มูลค่าของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญก็คือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคา้เม่ือ
เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีตดัเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือสามารถระบุ
ได ้

4.3 สินค้ำคงเหลอื 

สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณโดย
วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่า
อากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินท่ีไดรั้บคืน มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณ
จากราคาปกติท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย งานระหว่างท าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือ
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
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บริษทับันทึกเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยัหรือเส่ือมคุณภาพ 

4.4 ต้นทุนในกำรท ำให้เสร็จส้ินตำมสัญญำ 

กลุ่มบริษทับันทึกตน้ทุนในการท าให้เสร็จส้ินตามสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ซ่ึงใชเ้พ่ือสร้างทรัพยากรหรือใชใ้นการปรับปรุง
ทรัพยากรของกิจการเพ่ือน าไปใชใ้นการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบัติให้ส าเร็จในอนาคต และกิจการคาดวา่จะไดรั้บคืน
ตน้ทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยแ์ละรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และ
จะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่ส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บหัก
ดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.5 เงนิลงทุน 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซ่ึงบริษทัถือเป็นเงินลงทุนเพ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรมของ
หน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการก าไรหรือ
ขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

บริษทัใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูกบนัทึกใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.6 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย
ทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญถูก
สนันิษฐานวา่มีอยูเ่ม่ือบริษทัมีอ านาจในการออกเสียงในกิจการอ่ืนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนไดเ้สียของบริษทัท่ีถูกลงทุน) 
โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย ไดร้วมส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุน และก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญันั้น
ส้ินสุดลง เม่ือผลขาดทุนท่ีบริษทัไดรั้บปันส่วนจากบริษทัร่วมมีจ านวนเกินกวา่ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  มูลค่าตาม
บญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆจะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละหยุด
รับรู้ส่วนผลขาดทุน เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายเงินเพ่ือช าระภาระผกูพนัแทนในนาม
บริษทัร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 

4.7 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัย่อยหมายถึงกิจการท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมีการเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจาก
การใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่ม
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บริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนับ
จากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจควบคุม 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกลุ่ม
บริษทั นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับ
เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุน
ทางตรงรายการและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้กลุ่มบริษทั ส าหรับ
การซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้น
ท่ีซ้ือมาในบริษทัย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นและก าไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.8 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกตามราคาทุน สินทรัพยท์ุกประเภทยกเวน้ท่ีดินแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดว้ยราคาทุนเดิมหักค่าเส่ือมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคา อาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 
  จ านวนปี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 
อุปกรณ์ในการจดังาน 5 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 
ยานพาหนะและส่วนควบ 2, 3, 5, 10 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิด
ในอนาคตจากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง หรือจ านวนท่ีจะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพยน์ั้น แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในระหวา่งงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน ตน้ทุนของการปรับปรุงใหดี้ข้ึน
อยา่งส าคญัจะถูกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยเ์ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  ในอนาคตท่ี
จะไหลเขา้สู่บริษทัจะมีมูลค่าสูงเกินกวา่มาตรฐานการใชป้ระโยชน์เดิมของสินทรัพยท่ี์มีไวต้ั้งแต่ตน้เม่ือไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มี
อยูใ่นปัจจุบนั การปรับปรุงหลกัจะถูกตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ก าไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ก าหนดข้ึนจากราคาตามบญัชีและไดร้วมอยูใ่นการค านวณก าไรจาก
การด าเนินงาน 

งานระหว่างท าแสดงในราคาทุนโดยท่ียงัไม่มีการตดัค่าเส่ือมราคาจนกระทัง่สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จและพร้อมท่ีจะใช้
งานไดต้ามวตัถุประสงค ์
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ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้
เหมาะสม 

 

4.9 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบแพลตฟอร์มท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึง
บริษทัเป็นผูพ้ฒันา จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ดงัน้ี 

 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกิจการจะท าแพลตฟอร์มใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้
 ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะท าแพลตฟอร์มใหเ้สร็จสมบูรณ์และน ามาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 กิจการมีความสามารถท่ีจะน าแพลตฟอร์มนั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงวา่แพลตฟอร์มนั้นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
 มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนไดเ้พียงพอท่ีจะน ามาใชเ้พื่อท าให้
การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าแพลตฟอร์มมาใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้
 กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแพลตฟอร์มท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการพฒันาได้
อยา่งน่าเช่ือถือ 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของแพลตฟอร์มจะรวมถึงตน้ทุนพนักงานท่ีท างานในทีมพฒันาแพลตฟอร์มและ
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 

ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหากก่อนหนา้น้ีรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตน้ทุนในการพฒันาแพลตฟอร์มจะรับรู้เป็นสินทรัพย์
และตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยโ์ดยประมาณ 3, 5 และ 10 ปี 

4.10 กำรบัญชีสัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีทีบ่ริษัทเป็นผู้เช่ำ  

   สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่ง
หน้ีสินและค่าใชจ่้ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระ
ผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว  

   ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

   สญัญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่าจะ
จดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) 
จะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 

4.11 ประมำณกำรหนีสิ้น 
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บริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจาก
การอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลใหต้อ้งเกิดการไหลออกของ
ทรัพยากรเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึก
เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอนเม่ือไดจ่้ายช าระประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงำน  

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

บริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน  

โครงการสมทบเงิน 

   บริษทัและพนกังานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ี
บริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

   โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

บริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัถือว่าเงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

บริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือ
เม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.13 กำรรับรู้รำยได้ 

         รายไดจ้ากการให้บริการจดังานรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงานและรับรู้เม่ือให้บริการเสร็จ
โดยวธีิเสน้ตรงตามระยะเวลาการใหบ้ริการ 

รายไดจ้ากการให้บริการงานโฆษณา เอเจนซ่ีและบริการอ่ืนๆรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง โดยอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จ
ของงานและรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่า
ตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น “รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีเม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช าระโดยปราศจากเง่ือนไข 
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จ านวนเงินท่ีกิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระท่ีตอ้งปฏิบติัใหก้บัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “รายไดรั้บล่วงหนา้” 
ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสญัญาเสร็จส้ิน  

ดอกเบ้ียรับรับรู้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของสินทรัพย ์

4.14 ภำษีเงนิได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน 

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษี
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 

บริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลด
มูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึก
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

4.15 ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน  

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั
ท่ีช าระแลว้ในระหวา่งปีของแต่ละปี 

4.16 เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราวและ 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนและ
เงินกูย้มื ซ่ึงนโยบายบญัชีเฉพาะรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.17 กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย
รายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัใชร้าคา
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เสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ี
มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น     
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

4.18 กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการในเร่ือง
ท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงใน           งบ
การเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการ
ไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

กำรระบุภำระท่ีต้องปฏิบัติ 
ในการระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในการส่งมอบสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เพ่ือพิจารณาวา่สินคา้หรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระท่ี
แยกจากกนัหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบนัทึกสินคา้หรือบริการแต่ละรายการแยกจากกนั ก็ต่อเม่ือสินคา้หรือบริการ
ดงักล่าวสามารถระบุไดว้า่แยกจากสินคา้หรือบริการอ่ืนในสญัญา และลูกคา้ไดรั้บประโยชน์จากสินคา้หรือบริการนั้น 

กำรก ำหนดจังหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได้ 
ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรับรู้รายได ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียด
ของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เพ่ือพิจารณาวา่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลาใดเวลา
หน่ึง ทั้งน้ี กิจการจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

- ลูกคา้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏิบติังานของกิจการในขณะท่ีกิจการปฏิบติังาน  
- การปฏิบติังานของกิจการก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์ลูกคา้ควบคุมในขณะท่ีสร้างสินทรัพยด์งักล่าว หรือ 
- การปฏิบติังานของกิจการไม่ก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์กิจการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืนได ้และกิจการมีสิทธิในการ
รับช าระส าหรับการปฏิบติังานท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562  

หนา้ 24 

ในกรณีท่ีไม่เขา้เง่ือนไขขา้งตน้ กิจการจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินวา่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษทัใชห้ลกัเกณฑก์ารวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีประกอบกบัการประเมินสถานภาพทางการเงินปัจจุบนัของลูกหน้ีและ
สภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้นเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดยมีการก าหนดช่วงอายุ
ลูกหน้ีและสถานภาพของลูกหน้ีไวเ้ป็นเกณฑใ์นการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีท่ีมีอายหุน้ีคา้งช าระ 

ประมาณการรับคืนสินคา้ 

ประมาณการลดหน้ีท่ีเกิดจากการรับคืนสินคา้ประมาณข้ึนโดยพิจารณาจากอตัรายอดรับคืนเทียบกบัยอดขายในอดีต
โดยถวัเฉล่ีย 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

บริษทัพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้จากราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบนัของสินคา้
คงเหลือเป็นเกณฑ ์มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บหมายถึง มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจาก
การท าใหสิ้นคา้นั้นพร้อมขายไดใ้นราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ท าการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุาร
ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ือง
กบัสินทรัพยน์ั้น 

สญัญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและ
ผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
 

คดีฟ้องร้อง 
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บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน  

 

4.19 บุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั        
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้น      
บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง    
บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบั
บริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ พนักงานของบริษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว 
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหา     
ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

5. รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

5.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 

ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหวา่งบริษทักบับุคคล และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  

 ลกัษณะควำมสัมพันธ์ รำยกำร นโยบำยรำคำ 

บริษัทย่อย    

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั ถือหุน้โดยบริษทั   รายไดค้่าบริการ 

ค่าบริการจ่าย 

ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 

   ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จ ากดั ถือหุน้โดยบริษทั รายไดค้่าบริการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

บริษัทร่วม    

บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จ  ากดั ถือหุน้โดยบริษทั รายไดค้่าบริการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั    

บริษทั เอม็วี ฟดูส์ จ  ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ 

  ร่วมกนั 
ค่าซ้ือสินคา้ 

 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง  

  ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

บริษทั ไบคโ์ซน จ ากดั กรรมการร่วมกนั ค่าซ้ืออุปกรณ์ ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 

   ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

  ร่วมกนั 

รายไดค่้าบริการ 

 

ค่าบริการจ่าย 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 

   ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
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บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการบริษทั ค ้าประกนั ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

 

 

   

5.2 ยอดคงเหลอืระหว่ำงบริษัทกบับริษัทย่อยและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
ยอดคงเหลือระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

ลูกหนีอ้ืน่  (หมายเหตุ 9)    

    บริษทัยอ่ย - 62,073 - 

เงนิล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ (หมายเหตุ 9)    

    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,407,500 2,407,500 2,407,500 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ (หมายเหตุ 17)    

    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -     - 274,130 

5.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกบับุคคล บริษัทย่อยและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างบริษทักับบุคคล บริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

รำยได้อืน่    

   บริษทัยอ่ย -                 135,000 - 

รำยได้ค่ำบริกำร    

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 899,261 

ซื้อสินค้ำ อุปกรณ์    

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 344,776 344,776 9,225,980 

ค่ำบริกำรจ่ำย    
บริษทัยอ่ย - 120,000 - 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร    
    ผลประโยชน์ระยะสั้น 25,336,927 25,336,927 25,849,346 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 576,583 576,583 1,481,630 

        รวม 25,913,510 25,913,510 27,330,976 
 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562  

หนา้ 27 

 

 

 

6. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

เงินสด 78,966 74,783 58,310 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทกระแสรายวนั 1,290,972 1,267,291 40,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์ 13,375,235 12,725,129 41,806,411 

       รวม 14,745,173 14,067,203 41,904,721 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียร้อยละ 0.25 - 0.50 ต่อปี (ปี 2561 : ร้อยละ  0.50 ต่อปี) 

7. เงนิลงทุนช่ัวครำว  
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

เงินฝากประจ า 2,234 2,234 3,140,000 
เงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุนเปิด  - - 20,000,770 

         รวม 2,234 2,234 23,140,770 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุนเปิด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

ยอดคงเหลือตน้ปี 20,000,770 20,000,770 - 

เพ่ิมระหวา่งปี 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

ลดระหวา่งปี (40,431,761) (40,431,761) - 

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม - - 770 

ก าไรจากการขายเงินลงทุน 430,991 430,991 - 

ยอดคงเหลือปลายปี - - 20,000,770 

8. เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระหลกัประกนัทีถ่ึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหนึ่งปี 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากธนาคารจ านวน 4.8 ลา้นบาท ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัสินเช่ือกบัธนาคารในประเทศสอง
แห่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 16 และ 33  เงินฝากติดภาระหลกัประกนัส่วนท่ีไถ่ถอนภายในหน่ึงปีพิจารณาจากก าหนดการ
จ่ายช าระหน้ีคืนตามเง่ือนไขท่ีตกลงและระยะเวลาของสญัญาค ้าประกนั 

 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  114,979,447 114,485,047 74,716,624 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 9,568,340 9,568,340 3,997,175 
เงินล่วงหนา้ค่าสินคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(หมายเหตุ 5.2) 

2,407,500 2,407,500 2,407,500 

ตน้ทุนตามสญัญาจ่ายล่วงหนา้ 45,739,953 45,739,953 64,962,239 
เงินทดรองจ่ายโครงการ 20,499,679  20,445,455 2,060,293 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 5.2) - 62,073 - 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 67,500 13,122 41,590 

    รวม 193,262,419 192,721,490 148,185,421 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562  2561 

ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 69,560,320 69,065,920 52,739,223 

เกินก าหนดช าระ    

นอ้ยกวา่  3 เดือน  25,588,703  25,588,703 4,079,830 

3 - 6 เดือน  19,498,824  19,498,824 10,586,515 

7 - 12 เดือน  331,600  331,600 7,429,971 

มากกวา่ 12 เดือน 325,150  325,150 33,900 

รวม 115,304,597  114,810,197  74,869,439 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (325,150)  (325,150) (33,900) 
หกั ค่าเผื่อการรับคืน - - (118,915) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 114,979,447 114,485,047 74,716,624 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562  
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ในระหวา่งปี 2562 บริษทัมีการตดัจ าหน่ายหน้ีสูญจ านวน 194,200 บาท ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือวา่ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญท่ี
บนัทึกไวใ้นบญัชีเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

 

10. สินค้ำคงเหลอื 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

สินคา้ส าเร็จรูป  9,877,425   9,877,425  4,492,849 

หกั ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินคา้ (1,087,511)  (1,087,511)  (1,309,982) 

สินคา้ส าเร็จรูป - สุทธิ  8,789,914   8,789,914  3,182,867 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทับนัทึกกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ านวน 0.2 
ลา้นบาท (2561 : 1.2 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 5,148,993  5,144,815  6,706,758 
เงินมดัจ า 3,949,314  3,546,250  185,000 

หกั ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย ์ - - (184,000) 

    รวม 9,098,307 8,691,065 6,707,758 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัมีการตดัจ าหน่ายหน้ีสูญจ านวน 184,000 บาท  

12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

   
ทุนช าระแลว้ 

สดัส่วน
เงินลงทุน วธีิราคาทุน 

 
วธีิส่วนไดเ้สีย 

 ประเภทกิจการ (บาท)  (ร้อยละ) (บาท) (บาท) 

บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ 
จ ากดั 

ใหบ้ริการดา้นการจดั
แข่งขนักีฬาแบบครบวงจร 5,000,000 40 1,999,995 

 
1,988,995 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562  

หนา้ 30 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติลงทุนในบริษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จ ากดั 
ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน บริษทัร่วมดงักล่าวไดด้ าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยใ์นเดือน
เมษายน 2562 และเรียกช าระค่าหุน้เตม็จ านวนแลว้ 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 2562 บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงิน  11,000 บาท 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ของบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(พนับาท) 
 จ านวนเงิน 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,980 

หน้ีสินหมุนเวยีน (8) 

สินทรัพย์ - สุทธิ 4,972 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 40 

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกจิกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 1,989 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

(พนับาท) 
 จ านวนเงิน 

รายได ้ 1 
ขาดทุน 28 

13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

   
ทุนช าระแลว้ 

สดัส่วนเงิน
ลงทุน วธีิราคาทุน 

 ประเภทกิจการ (บาท)  (ร้อยละ) (บาท) 

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั 

บริการใหค้  าปรึกษาดา้น   
   ส่ือสารประชาสมัพนัธ์     
และบริการอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 5,000,000 52 2,599,995 

บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จ ากดั 
ขายและใหบ้ริการดา้น    
   เทคโนโลยสีารสนเทศ  5,000,000 51 2,549,985 

    5,149,980 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562  
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ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติลงทุนในบริษทั ไอดอลมาสเตอร์ 
จ ากดั และบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 52 และ 51 ของทุนจดทะเบียนตามล าดบั บริษทัยอ่ย
ดงักล่าวได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยใ์นเดือนเมษายน 2562 และเรียกช าระค่าหุ้นเต็มจ านวน 
บริษทัยงัไม่ไดจ่้ายช าระค่าหุ้นของบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ากดั ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัแสดง
เงินคา้งช าระดงักล่าวเป็นเจา้หน้ีเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 2,549,985 บาท  



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562  

หนา้ 32 

14. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  
งบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

 บาท 

 ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
อุปกรณ์                  

ในการจดังาน 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

ยานพาหนะและ
ส่วนควบ 

 

 

งานระหวา่งท า รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562        

    ราคาทุน 8,000,000 22,595,234 2,602,748 10,111,825 49,368,690 - 92,678,497 

    หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (4,648,138) (195,845) (5,779,246) (8,314,005) - (18,937,234) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี   8,000,000 17,947,096 2,406,903 4,332,579 41,054,685 - 73,741,263 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562        
    มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี   8,000,000 17,947,096 2,406,903 4,332,579 41,054,685 -          73,741,263  
    บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - - 2,041,347 2,367,817 25,528,000 144,000          30,081,164  
    หกั  จ าหน่ายสินทรัพย/์ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - - - (40,667) (107,042) -             (147,709) 
            ค่าเส่ือมราคา - (1,132,685) (607,202) (1,614,074) (6,814,645) -        (10,168,606) 
    มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี  8,000,000 16,814,411 3,841,048 5,045,655 59,660,998 144,000 93,506,112 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562        
    ราคาทุน 8,000,000 22,595,234 4,644,095 12,411,289 74,208,839 144,000        122,003,457  
    หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (5,780,823) (803,047) (7,365,634) (14,547,841) -        (28,497,345) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี  8,000,000 16,814,411 3,841,048 5,045,655 59,660,998 144,000 93,506,112 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562  

หนา้ 33 

 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ 2561 

 บาท 

 ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

อุปกรณ์                  
ในการจดังาน 

เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

ยานพาหนะและ
ส่วนควบ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561       

    ราคาทุน 8,000,000 22,556,234 330,121 8,740,430 22,251,276 61,878,061 

    หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (3,518,419) (37,499) (4,329,574) (4,326,682) (12,212,174) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี   8,000,000 19,037,815 292,622 4,410,856 17,924,594 49,665,887 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561       
    มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี   8,000,000 19,037,815 292,622 4,410,856 17,924,594 49,665,887 
    บวก ซ้ือสินทรัพย ์ - 39,000 2,272,627 1,371,395 27,117,414 30,800,436 
    หกั   ค่าเส่ือมราคา - (1,129,719) (158,346) (1,449,672) (3,987,323) (6,725,060) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี  8,000,000 17,947,096 2,406,903 4,332,579 41,054,685 73,741,263 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561       
    ราคาทุน 8,000,000 22,595,234 2,602,748 10,111,825 49,368,690 92,678,497 
    หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม - (4,648,138) (195,845) (5,779,246) (8,314,005) (18,937,234) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี  8,000,000 17,947,096 2,406,903 4,332,579 41,054,685 73,741,263 

 

 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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บาท 

 ท่ีดิน 

อาคารและ         
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

                               
อุปกรณ์                  

ในการจดังาน 
เคร่ืองตกแต่งและ
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

ยานพาหนะและ
ส่วนควบ รวม 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       
    มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี   8,000,000 17,947,096 2,406,903 4,332,579 41,054,685 73,741,263 

    บวก  ซ้ือสินทรัพย ์  -    -  2,041,347   2,367,817   25,528,000   29,937,164 

    หกั    จ าหน่ายทรัพยสิ์น/ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์  -    - -  (40,667)  (107,042) (147,709)  

             ค่าเส่ือมราคา  -     (1,132,685)  (607,202)  (1,614,074)  (6,814,645)  (10,168,606) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี   8,000,000   16,814,411   3,841,048   5,045,655   59,660,998   93,362,112  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       
    ราคาทุน  8,000,000   22,595,234   4,644,095   12,411,289   74,208,839   121,859,457  

    หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  -     (5,780,823)  (803,047)  (7,365,634)  (14,547,841)  (28,497,345) 

    มูลค่าสุทธิตามบญัชี   8,000,000   16,814,411   3,841,048   5,045,655   59,660,998   93,362,112  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 24.8 ลา้นบาท (2561 : 25.9 ลา้นบาท) ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี 

ตามหมายเหตุ 16 และเงินกูย้มืระยะยาวตามหมายเหตุ 19 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมียานพาหนะซ่ึงไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนประมาณ 53.5 ลา้นบาท (2561 : 33.7 ลา้นบาท) 

 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
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15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
งบกำรเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บาท 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหวา่ง

พฒันา รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562    

ราคาทุน 5,884,175 619,235 6,503,410 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,445,692) - (1,445,692) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 4,438,483 619,235 5,057,718 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 4,438,483 619,235  5,057,718 

บวก  ซ้ือเพ่ิม              173,870               2,435,052  2,608,922 

หกั  ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (396,917)   - (396,917) 

       ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,725,960) - (1,725,960) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,489,476 3,054,287 5,543,763 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    

ราคาทุน 5,260,651 3,054,287 8,314,938 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,771,175) - (2,771,175) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,489,476 3,054,287 5,543,763 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 และ 2561 

 

 

 

 บาท 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนระหวา่ง

พฒันา รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561    
ราคาทุน 640,711 3,014,203 3,654,914 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (71,952) - (71,952) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 568,759 3,014,203 3,582,962 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 568,759       3,014,203 3,582,962 

บวก  ซ้ือเพ่ิม - 2,848,496 2,848,496 

          โอนเขา้(โอนออก) 5,243,464 (5,243,464) - 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,373,740) - (1,373,740) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินปี 4,438,483         619,235 5,057,718 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561    

ราคาทุน 5,884,175 619,235 6,503,410 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,445,692) - (1,445,692) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 4,438,483 619,235 5,057,718 

รายการระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 4,438,483  619,235  5,057,718 

บวก  ซ้ือเพ่ิม  78,571  2,435,052  2,513,623 

หกั  ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (396,917) - (396,917) 

        ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (1,720,230) - (1,720,230) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,399,907 3,054,287 5,454,194 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    

ราคาทุน 5,165,352 3,054,287 8,219,639 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,765,445)         -    (2,765,445) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 2,399,907 3,054,287 5,454,194 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562  

หนา้ 37 

16. เงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

  บาท 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ต่อปี) 2562 2562 2561 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ร้อยละ 4 - 4.25 20,900,000 20,900,000 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินจ านวน 19.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ MOR ต่อปี โดยมีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 14 เป็นหลกัทรัพย์
ค  ้าประกนั และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตัว๋สัญญาใชเ้งินค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 7   

17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5.2) - - 274,130 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 45,001,813 45,001,813 57,194,676 
เจา้หน้ีการคา้ส่วนท่ีครบก าหนดช าระในปี (หมายเหตุ 18) 16,000,000 16,000,000 12,000,000 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 7,309,148 7,309,148 29,573,862 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 18,684,334 18,600,134 5,551,917 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 701,223 701,223 563,858 

เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 855,850 855,850 58,860 

   รวม 88,552,368 88,468,168 105,217,303 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ิน (หรือยงัไม่เสร็จ
ส้ินบางส่วน) ของสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้จ านวน 74.5 ลา้นบาท (2561 : 60.8 ลา้นบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดวา่จะปฏิบติัตามภาระท่ี
ตอ้งปฏิบติัของสญัญาดงักล่าวเสร็จส้ินภายในปี 2563 จ านวน 74.5 ลา้นบาท 

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำไม่หมุนเวยีน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท 

 2562 2561 

เจา้หน้ีการคา้ 33,987,537 45,987,537 

หกั เจา้หน้ีการคา้ส่วนท่ีครบก าหนดช าระในปี (หมายเหตุ 17) (16,000,000) (12,000,000) 

       สุทธิ 17,987,537 33,987,537 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้รายหน่ึงคงเหลือ 34.0  ลา้นบาท (2561 : 46.0 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัไดท้ าบนัทึก
ขอ้ตกลงเพ่ิมเติมในการจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้รายดงักล่าว และจะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลง
ดงักล่าว 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 

19. เงนิกู้ยมืระยะยำว 
   บาท 

   

งบการเงินรวมและ                              
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  อตัราดอกเบ้ียต่อปี การช าระคืน 2562 2561 

1. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ ปี 2556 ถึงปี 2563 710,167 1,381,794 

2. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563 991,130 2,003,371 

3. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2565 3,145,103 4,139,794 

4. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566 2,370,223 3,081,780 

5. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ 
 

ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565 2,571,713 3,549,695 

6. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 3 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2567 3,317,957 4,006,642 

   รวม   13,106,293 18,163,076 
หกั  เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี (4,284,880) (5,052,009) 
หกั  เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน - (4,274,775) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8,821,413 8,836,292 
 
 
 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นไดด้งัน้ี 
 บาท 

 2562 2561 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 18,163,076 23,010,324 

จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งปี (5,056,783) (4,847,248) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 13,106,293 18,163,076 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ (ต่อ) 
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บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีส าคัญบางประการท่ีก าหนดไวต้ลอดอายุสัญญาเงินกู้ยืม เงินกู้ยืมดังกล่าวค ้ าประกัน            
โดยท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทั (หมายเหตุ 14) และกรรมการบางท่าน 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา  อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี     
31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จ ากดับางประการท่ีระบุในสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงได ้ดงันั้น 
บริษัทจึงได้แสดงยอดเงินกูย้ืมคงเหลือกบัสถาบนัการเงินแห่งนั้นทั้งจ านวนเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงิน ต่อมาในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัไดรั้บหนงัสือการผ่อนผนัเง่ือนไขอตัราส่วนทางการเงินจากสถาบนัการเงินผูใ้ห้กู้
ส าหรับ เงินกูย้มืดงักล่าว ดงันั้นบริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
 

20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวมและ                              
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 41,161,236 26,914,320 

หกั ดอกเบ้ียและภาษีซ้ือรอตดับญัชี (6,381,970) (4,134,621) 

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี (11,850,323) (6,809,194) 

           สุทธิ 22,928,943 15,970,505 

บริษทัได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการ
ช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 - 5 ปี  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินดังกล่าวค ้ าประกันโดย
กรรมการบางท่าน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 14.9 25.9 40.8 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (3.0) (3.0) (6.0) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 11.9 22.9 34.8 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี 
 (ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 8.7 18.2 26.9 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1.9) (2.2) (4.1) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 6.8 16.0 22.8 
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21. ภำระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงำน 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

 2562 2561 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม   
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม  
 

7,564,313 3,365,134 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :   
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 930,792 411,052 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 1,656,575 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 248,867 92,878 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
    ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  2,344,072 (759,147) 
    ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางประชากร 4,643 481,541 
    ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (68,498) 2,316,280 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 11,024,189 7,564,313 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนขา้งตน้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงรวมในรายการดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 2562 2561 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,179,659 2,160,505 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 
 2562  2561  
อตัราคิดลด ร้อยละ 1.9 ต่อปี  ร้อยละ 3.3 ต่อปี 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5  ต่อปี  ร้อยละ 5  ต่อปี 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน ผนัแปรตามอายพุนกังาน  

ร้อยละ 2.4 - 28.7 
 ผนัแปรตามอายพุนกังาน  

ร้อยละ 2.4 - 28.7 

อตัรามรณะ อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 
แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 

 อตัราตามตารางมรณะไทยปี 2560 
แยกเกณฑต์ามเพศชายและหญิง 

บริษทัคาดวา่จะไม่มีจ านวนท่ีจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัท
ประมาณ 19 ปี (ปี 2561 : 20 ปี) 
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กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น
จ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลง 50 เบซิสพอยท ์) (943,549) 1,039,747 
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลง  100 เบซิสพอยท ์) (1,800,363) 2,186,262 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1.0) 2,088,883 (1,763,453) 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 2.0) 4,561,009 (3,250,782) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (1,579,423) 1,856,560 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 40) (2,926,341) 4,045,890 

 บาท 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลง 50 เบซิสพอยท ์)  (671,443) 742,329  
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลง  100 เบซิสพอยท ์)  (1,279,168) 1,563,575  
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1.0)  1,516,140   (1,268,505) 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 2.0) 3,326,427   (2,328,724) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20)  (1,182,808)  1,411,431  
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 40)  (2,176,489)  3,101,314  

แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 

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 าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แลว้ 
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22. ทุนเรือนหุ้น 

เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจ าปี  2561 มีมติอนุมตัิการเพิ ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 
55,000,000 บาท โดยการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัจ านวน 5,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10,000 บาท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิม
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  10,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 65,000,000 บาท แบ่งออกเป็น หุ ้น
สามญั จ านวน 6,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 10,000 บาท บริษทัได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 มีมติดงัน้ี 

1. อนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไวข้องบริษทัจากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้หุ้นละ 10,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท (ทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 65,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 6,500 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10,000 บาท เป็นหุ้นสามญั 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)  

2. มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 35,000,000 บาท (หุ้นสามญัจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 65,000,000 บาท (หุ้นสามญัจ านวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้น
ละ 0.50 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 100,000,000 บาท (หุ้นสามญัจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท)  

3. อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขาย
หุ้นสามญัใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initail Public Offering) 

ในระหว่างวนัท่ี 31 กรกฎาคม และวนัท่ี 1 - 2 สิงหาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น               
ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท แก่ประชาชนทั่วไป บริษัทได้รับช าระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าวแล้วทั้ งจ านวนเม่ือวนัท่ี                     
3 สิงหาคม 2561 โดยมีมูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท ท าให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 88.1 ลา้นบาท ซ่ึงสุทธิจากค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินการเพ่ือเสนอขายหุ้นดงักล่าว(สุทธิจากภาษีเงินได)้จ านวนเงิน 9.9 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุน
ช าระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียน เป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
0.50 บาท) และบริษทัมีทุนท่ีช าระแลว้เป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท (หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท)  

23. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

บริษทัไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรประจ าปี   
หลงัหักผลขาดทุนสะสมตน้ปี (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองดงักล่าวมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั 
ส ารองตามกฎหมายไม่สามารถน ามาจ่ายปันผลได ้

24. 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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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ
รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ไดแ้ก่

บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2562 2561 

ตน้ทุนงานบริการ 200,744,974 199,507,966 124,739,155 

ซ้ือสินคา้ 23,867,583 23,867,583 267,552,728 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ 4,974,069 4,974,069 692,870 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  53,204,900 53,204,900 68,220,243 

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยแ์ละค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11,894,566 11,888,836 8,098,800 

26. ภำษีเงนิได้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี
บาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2562 2562 2561 

ภำษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน: 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
     และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 7,284,001 7,284,001 (12,638,362) 

รวม 7,284,001 7,284,001 (12,638,362) 

ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (456,044) (456,044) (407,735) 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดจ้ากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเสนอขาย 
    หุน้สามญัเพ่ิมทุน - - (2,474,493) 
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 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง    
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 37,071,736 37,929,787   (63,101,926) 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ 20)    
จ านวนภาษีตามอตัราเงินได ้ 7,414,347 7,585,957 (12,620,385) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 14,292,559 
การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี (7,170,218) (7,170,218) - 
ผลขาดทุนทางภาษีไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 169,410 - - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,200 - - 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม (786,581) (786,581) (2,715,786) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  370,842 370,842 1,043,612 

ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน - - - 

การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ 7,284,001 7,284,001 (12,638,362) 

ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงนิได้ 7,284,001 7,284,001 (12,638,362) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2562 2561 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี    
ลูกหน้ีการคา้ 65,030 65,030 6,780 
สินคา้คงเหลือ 217,502 217,502 261,996 
เงินมดัจ า - - 36,800 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,204,838 2,204,838 1,512,862 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 7,122,401 7,122,401 14,292,559 

    รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,609,771 9,609,771 16,110,997 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 646,997 646,997 280,773 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 28,386 28,386 67,879 

    รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 675,383 675,383 348,652 

    สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี - สุทธิ 8,934,388 8,934,388 15,762,345 
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27. เงนิกองทุนส ำรองเลีย้งชีพพนักงำน 
บริษทัและพนักงานของบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญตัิกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 ซ่ึงประกอบดว้ย เงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน และเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้
ในอตัรา ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
จ านวน 1.5 ลา้นบาท (2561 : 1.3 ลา้นบาท)  

28. ข้อมูลเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วน
งานเดียว และบริษทัไดแ้บ่งส่วนงานด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วนงานหลกั คือ 

1. ธุรกิจการจัดงาน เช่น งานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ ไอทีและสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ งานแข่งขนักีฬา 
งานท่องเท่ียว งานสัมมนาและอ่ืนๆ 

2. ธุรกิจงานโฆษณา เอเจนซ่ีและอ่ืนๆ เช่น งานผลิตและจ าหน่ายส่ือออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งงานเอเจนซ่ี ซ่ึง
ตวัแทนของลูกคา้ในการบริหารและจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นการตลาดธุรกิจ 

3. ธุรกิจพาณิชย์ เช่น การขายสินค้าโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริมต่างๆ และอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า และสินคา้เทคโนโลย ีเป็นตน้ 

การจ าแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัจ าแนกรายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการใหแ้ก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงตามประเภทส่วน
งานซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลรายไดแ้ยกตามส่วนงานท่ีรายงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มี
ดงัน้ี 

   พนับาท 

   งบการเงินรวม 
   2562  2561 
รำยได้ตำมส่วนงำน     
 ธุรกิจการจดังาน  262,476  166,824 
 ธุรกิจงานโฆษณา  เอเจนซ่ี และอ่ืนๆ  51,926  60,323 
 ธุรกิจพาณิชย ์  18,993  223,349 
รวม   333,395  450,496 

ช่วงเวลำแห่งกำรรับรู้รำยได้     
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง     
 ธุรกิจการจดังาน                  28,175               11,942 
 ธุรกิจงานโฆษณา  เอเจนซ่ี และอ่ืนๆ                  48,797               27,035 
 ธุรกิจพาณิชย ์  -  - 
รวม                   76,972               38,977 
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   พนับาท 

   งบการเงินรวม 
   2562  2561 
ตลอดช่วงเวลา     
 ธุรกิจการจดังาน                234,301            154,882 

 ธุรกิจงานโฆษณา  เอเจนซ่ี และอ่ืนๆ                    3,129              33,288 
 ธุรกิจพาณิชย ์                 18,993            223,349 
รวม   256,423            411,519 

งบกำรเงนิรวม 
ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดงัน้ี : 

 
 
 
 

       (พนับาท) 

ประเภทรำยได้ ธุรกจิกำรจัดงำน 
 ธุรกจิงำนโฆษณำ          
เอเจนซ่ี และอืน่ๆ 

 
ธุรกจิพำณิชย์ 

 
รวม 

รายได ้      262,476       51,926       18,993  333,395 
ก าไรของส่วนงาน    102,432        4,633  1,444      108,509 
รายไดอ่ื้น              1,021 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย             (11,742) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (58,422) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (2,283) 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
       เงินลงทุนในบริษทัร่วม  

 

          37,083 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน 
       ในบริษทัร่วม  

 

    (11) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       37,072 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (7,284) 
ก าไรส าหรับปี             29,788 
สินทรัพย์รวมของส่วนงำน ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 160,465  20,108  1,856  182,429 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีปันส่วนไม่ได ้ -  -  -  10,833 
สินคา้คงเหลือ -  -  8,790  8,790 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี : 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 55 ของรายไดร้วม (ปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้าก
ลูกคา้รายใหญ่ จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายไดร้วม) 

29. คดฟ้ีองร้อง 

ในเดือนกันยายน 2561 บริษทัคู่กรณีแห่งหน่ึงกล่าวหาว่าบริษทัไม่ปฏิบ ัติตามขอ้ตกลงร่วมกันที่ลงนามในเดือน
สิงหาคม 2561 โดยเรียกค่าเสียหายจ านวน 9.2 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ทางบริษทัไดย้ื่นค าให้การต่อสู้คดี
และฟ้องแยง้เรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญากับบริษทัคู่กรณีดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 106.3 ลา้นบาทรวมดอกเบ้ีย 
ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 

ทนายความของบริษทัมีความเห็นวา่บริษทัมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดขอ้ตกลงร่วมกนัขา้งตน้และฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นวา่บริษทัจะ
สามารถต่อสู้คดีไดแ้ละจะไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทั บริษทัจึงไม่ไดต้ั้งส ารองส าหรับความเสียหายจากคดี
ความดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

 

 
 

      (พนับาท)  

 
ประเภทรำยได้ 

 
ธุรกจิกำรจดังำน 

 ธุรกจิงำนโฆษณำ          
เอเจนซ่ี และอืน่ๆ 

 
ธุรกจิพำณิชย์ 

 
รวม 

  2562 2561  2562 2561  2562 2561  2562 2561 
รายได ้  261,819 166,823  51,916 60,324  18,993 223,349  332,728 450,496 
ก าไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน  102,892 70,849  4,623 26,690  1,444 (70,017)  108,959 27,522 
รายไดอ่ื้น           1,153 357 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย           (11,729) (20,459) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (58,170) (68,088) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (2,283) (2,434) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้

(ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้

 

  

 

      37,930 (63,102) 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้           (7,284)     12,638 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี           30,646 (50,464) 
สินทรัพย์รวมของส่วนงำน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 

 

159,971 75,190 

 

20,108 39,786  1,856 30,163  181,935 145,139 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีปัน
ส่วนไม่ได ้

 

- -  - -  - -  10,786 3,047 
สินคา้คงเหลือ  - -  - -  8,790 3,183  8,790 3,183 
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30. กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยบ์างรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยก
แสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

    (หน่วย:บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  

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

31. เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

31.1     ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
บริษทัมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีของกิจการ อย่างไรก็ตามหากมีลูกหน้ีท่ีบริษทัคาดว่า
อาจจะมีปัญหาดา้นการช าระเงินแลว้ผูบ้ริหารของกิจการมีนโยบายท่ีจะบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญใหเ้พียงพอกบัโอกาส
ท่ีจะเกิดความสูญเสียดงักล่าว 

31.2    ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาวกบั
สถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัจึง
อยู่ในระดับต ่ า  บริษัทเช่ือว่าความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดงันั้นบริษทัจึงมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

31.3 มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น เงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกับ
อตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง
ใน    งบแสดงฐานะการเงิน  

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ 
และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วธีิการ
ก าหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ
ก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  
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32. ภำระผูกพนัตำมสัญญำ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 0.5 

33. กำรค ำ้ประกนั

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัเป็นจ านวนทั้งหมด 7.3  ลา้นบาท ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฎิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั เพ่ือค ้าประกนัการปฎิบติังานตามสัญญาและการค ้า
ประกนัการใชไ้ฟฟ้า

34. กำรบริหำรจดักำรกองทุน

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด ารงไวซ่ึ้ง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบการเงินแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.2:1 (2561 : 1.4:1)

35. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2563


