
บริษัท เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินระหว่างกาล

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562



หนา้ 2 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่ง
กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมด 
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  218 

บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 



งบการเงินรวม

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์ หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,684,293           10,429,893           41,904,721         

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนัท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนในหน่ึงปี 6 10,536,000           10,536,000           - 

เงินลงทุนชัว่คราว 7 16,390,825           16,390,825           23,140,770         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 182,858,852         182,877,659         148,185,421       

สินคา้คงเหลือ 9 13,473,829           13,473,829           3,182,867           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 10,019,339           9,613,124             6,707,758           

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 244,963,138         243,321,330         223,121,537       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 1,999,995             1,999,995             - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - 5,149,980             - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 74,516,395           74,372,395           73,741,263         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 5,590,147             5,498,175             5,057,718           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 11,523,995           11,523,995           15,762,345         

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 15,444,675           15,436,412           9,184,401           

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

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 110,253,657         115,159,402         104,924,402       

รวมสินทรัพย์ 355,216,795         358,480,732         328,045,939       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ  วันที่ 30 กันยำยน 2562

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 3



งบการเงินรวม

30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)
หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 15,035,744           15,035,744           - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 108,403,705         108,359,203         105,217,303       
เจา้หน้ีเงินลงทุน 12 - 2,549,985             - 
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 18 4,658,195             4,658,195             5,052,009           
เงินกูย้ืมระยะยาวส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 18 - - 4,274,775           
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 19 7,031,042             7,031,042             6,809,194           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,261,182             4,261,183             2,624,786           

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 139,389,868         141,895,352         123,978,067       
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ไม่หมุนเวียน 17 21,987,537           21,987,537           33,987,537         
เงินกูย้ืมระยะยาว 18 9,738,367             9,738,367             8,836,292           
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 19 14,416,354           14,416,354           15,970,505         
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 8,449,057             8,449,057             7,564,313           

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 54,591,315           54,591,315           66,358,647         

รวมหนีสิ้น 193,981,183         196,486,667         190,336,714       
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
 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 1,000,000             1,000,000             1,000,000           
 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (27,502,065) (27,107,964) (51,392,804)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 161,599,964         161,994,065         137,709,225       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (364,352) - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 161,235,612         161,994,065         137,709,225       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 355,216,795         358,480,732         328,045,939       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ  วันที่ 30 กันยำยน 2562

บาท

หนา้ 4



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 26,776 26,776 110,736,459

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 44,596,438 44,566,438 57,552,716

รายไดอ่ื้น 202,084 262,083 152,751

     รวมรายได้ 44,825,298 44,855,297 168,441,926

ตน้ทนุขาย 305,469 305,469 179,550,846

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 20,291,411 20,271,410 33,009,444

คา่ใชจ่้ายในการขาย 2,622,886 2,622,886 6,574,853

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 14,761,626 14,735,842 16,924,755

ตน้ทนุทางการเงิน 476,961 476,961 628,275

   รวมคา่ใชจ่้าย 38,458,353 38,412,568 236,688,173

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนรำยได้ภำษเีงนิได้ 6,366,945 6,442,729 (68,246,247)

รายไดภ้าษีเงินได้ 22 36,858 36,858 13,614,830

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 6,403,803 6,479,587 (54,631,417)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด -                     -                      -                     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 6,403,803 6,479,587 (54,631,417)

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 6,440,476 6,479,587 (54,631,417)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (36,673) -                      -                     

6,403,803 6,479,587 (54,631,417)

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 6,440,476 6,479,587 (54,631,417)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (36,673) -                      -                     

6,403,803 6,479,587 (54,631,417)

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน         

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.03 0.03 (0.31)

จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 200,000,000 200,000,000 174,891,304

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562

บาท

หนา้ 5



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2562 2562 2561

รายไดจ้ากการขาย 16,652,403 16,652,403 131,678,345

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 204,667,303 204,512,303 209,617,377

รายไดอ่ื้น 956,398 1,045,143 338,711

     รวมรายได้ 222,276,104 222,209,849 341,634,433

ตน้ทนุขาย 15,298,215 15,298,215 199,841,945

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 126,264,252 125,493,743 117,179,896

คา่ใชจ่้ายในการขาย 8,864,320 8,864,320 14,118,605

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 42,572,351 42,518,147 48,822,310

ตน้ทนุทางการเงิน 1,512,234 1,512,234 1,426,749

   รวมคา่ใชจ่้าย 194,511,372 193,686,659 381,389,505

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนรำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษเีงนิได้ 27,764,732 28,523,190 (39,755,072)

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 22 (4,238,350) (4,238,350) 7,903,371

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด 23,526,382 24,284,840 (31,851,701)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด -                    -                      -                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 23,526,382 24,284,840 (31,851,701)

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 23,890,739 24,284,840 (31,851,701)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (364,357) -                      -                    

23,526,382 24,284,840 (31,851,701)

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 23,890,739 24,284,840 (31,851,701)

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (364,357) -                      -                    

23,526,382 24,284,840 (31,851,701)

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน         

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 0.12 0.12 (0.26)

จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 200,000,000 200,000,000 120,952,381

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หนา้ 6



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

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 าหรับงวด - - - 23,890,739             23,890,739         (364,357) 23,526,382         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - - - -                    - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                      - - 23,890,739             23,890,739         (364,357) 23,526,382         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 100,000,000       88,102,029           1,000,000                    (27,502,065) 161,599,964       (364,352) 161,235,612       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

บาท

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

งบการเงินรวม

หน้า 7



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

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

เงินปันผลจ่าย 21 - - - (54,000,000) (54,000,000)

ขาดทุนส าหรับงวด - - - (31,851,701) (31,851,701)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - (31,851,701) (31,851,701)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 100,000,000              88,102,029             1,000,000                     (31,150,001) 157,952,028           

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

ก าไรส าหรับงวด - - - 24,284,840               24,284,840             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - - - 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - 24,284,840               24,284,840             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 100,000,000              88,102,029             1,000,000                     (27,107,964) 161,994,065           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้า 8



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

งบการเงินรวม
2562 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 27,764,732 28,523,190 (39,755,072)

รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน

 ก าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่คราว (206,216) (206,216) -                  

 ก  าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (183,839) (183,839) -                  

 ค่าเผ่ือการรับคืนสินคา้ (118,915) (118,915) (191,997)

 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 485,450 485,450 10,394

 การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรายการ) (376,227) (376,227) 68,755,232

 ค่าเส่ือมราคา 7,294,380 7,294,380 4,719,272

 ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,338,849 1,335,521 923,574

 จ  าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 396,917 396,917 -                  

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

 ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย 21,543 21,543 -                  

 ผลประโยชน์พนกังานเม่ือออกจากงาน 884,744 884,744 377,947

 ตดัจ  าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกตัว๋แลกเงิน - -                    183,413

 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,512,234 1,512,234 1,426,749

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 38,564,057 39,319,187 36,449,512

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (35,039,966) (35,058,773) (127,225,604)

 สินคา้คงเหลือและงานระหว่างท า (9,914,735) (9,914,735) (181,449,470)

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,311,581) (2,905,366) (1,560,861)

 เงินมดัจ าและเงินประกนั 225 225 (1,169,750)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (8,832,438) (8,876,940) 102,317,516

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,636,396 1,636,397 2,116,537

เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน (16,898,042) (15,800,005) (170,522,120)

     จ่ายภาษีเงินได้ (6,281,817) (6,273,554) (8,250,768)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (23,179,859) (22,073,559) (178,772,888)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้า  9



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

งบการเงินรวม
2562 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนัเพ่ิมข้ึน (10,536,000) (10,536,000) -                  
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน 7,140,000 7,140,000 -                  
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย - (2,599,995) -                  
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัร่วม (1,999,995) (1,999,995) -                  

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 393,900 393,900 -                  

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (4,265,207) (4,121,207) (5,752,812)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,268,195) (2,172,895) (2,848,389)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (11,535,497) (13,896,192) (8,601,201)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูร้ะยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 15,035,744 15,035,744 4,908,948

เงินสดจ่ายช าระหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (5,262,073) (5,262,073) (3,053,527)

เงินสดรับจากเจา้หน้ีตัว๋แลกเงิน - -                    39,472,688

จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาว (3,766,514) (3,766,514) (3,614,289)

จ่ายดอกเบ้ีย (1,512,234) (1,512,234) (1,426,749)

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน - -                    175,627,536

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการช าระค่าหุ้นในบริษทัยอ่ย 5 -                    -                  

จ่ายเงินปันผล - -                    (54,000,000)
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 4,494,928 4,494,923 157,914,607

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (30,220,428) (31,474,828) (29,459,482)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 41,904,721 41,904,721 30,836,375
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินงวด 11,684,293 10,429,893 1,376,893

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด

 ซ้ืออุปกรณ์โดยท าสัญญาเช่าการเงิน 3,929,770 3,929,770 5,851,554
 ซ้ืออุปกรณ์โดยบนัทึกบญัชีเจา้หน้ีอ่ืน 18,840 18,840 -                  
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ียงัไม่จ่ายช าระ - 2,549,985 -                  
 การเรียกช าระค่าหุ้นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ียงัไม่จ่ายช าระ 4,850,015 -                    -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

บาท

หน้า  10



บริษัท เอม็ วช่ัิน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  

หนา้ 11 

1. ข้อมูลทัว่ไป

บริษทั เอม็ วิชัน่ จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการจดังานแสดงสินคา้โทรศพัทมื์อถือ ไอที และสินคา้เทคโนโลยีต่างๆ
งานแข่งขนักีฬา งานท่องเท่ียว งานสัมมนา และอ่ืนๆ ตลอดจนผลิตและจาํหน่ายส่ือในรูปแบบต่างๆทั้ งส่ือออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั้ งประกอบธุรกิจพาณิชย  ์สถานท่ีตั้ งของบริษัทอยู่ท่ี 11/1 ซอยรามคาํแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

ตามมติที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ ้นคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 6 มีนาคม 2561 มีมติอนุมตัิให้แปรสภาพบริษทั เป็นบริษทั
มหาชนจาํกดั โดยมีมติให้ใชช่ื้อจดทะเบียนของบริษทัทั้งในภาษาไทยและภาษาองักฤษ ภายหลงัจากการแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดั เป็น  “บริษทั เอ ็ม วิชัน่  จาํกดั (มหาชน)” และ “M Vision Public Company Limited” ตามลาํดบั
บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2561

ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมทาํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย์
เอม็ เอ ไอ ตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2561

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบการเงินน้ีมิได้
รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควร
อ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจการประมาณและ
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
งบการเงินรวมน้ีไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมดงัต่อไปน้ี

วนัท่ีเร่ิมมีอาํนาจ สัดส่วนการถือหุน้ 
ช่ือบริษทั ควบคุม โดยบริษทั (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั 2 เมษายน 2562 52 -
ดาํเนินธุรกิจให้คาํปรึกษาด้านส่ือสารประชาสัมพันธ์

บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั 24 เมษายน 2562 51 -
ดาํเนินธุรกิจขายและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



บริษัท เอม็ วช่ัิน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 12 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย
ให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั อยา่งไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกบัลูกค้า 

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 โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลกูคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
   (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึน
จากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ
จากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมผีลบังคบัใช้สําหรับงบการเงินที่มรีอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่     1 
มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 
ฉบบั ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใชจ้ะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบาง
ฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถกูยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํามาตรฐานกลุ่ม
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลา
ในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 
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การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดั
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมา
ถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561โดยมีนโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยเพิ่มเติม เร่ืองเงินลงทุน ตามรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว การมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัถูก
สันนิษฐานวา่มีอยูเ่ม่ือบริษทัมีอาํนาจในการออกเสียงในกิจการอ่ืนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนไดเ้สียของบริษทัท่ีถูกลงทุน) 
โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุน และ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัร่วม นับจากวนัท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอย่างมี
นัยสําคญันั้นส้ินสุดลง เม่ือผลขาดทุนท่ีบริษทัไดรั้บปันส่วนจากบริษทัร่วมมีจาํนวนเกินกว่าส่วนไดเ้สียในบริษทั
ร่วม  มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆจะถูกทอนลงจน
เป็นศูนยแ์ละหยดุรับรู้ส่วนผลขาดทุน เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายเงินเพื่อชาํระภาระ
ผกูพนัแทนในนามบริษทัร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 

4.2 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มบริษทัมีการเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน
จากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงิน
รวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่ง
กลุ่มบริษทั นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถ้กูเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ
ปรับเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่ง
ตน้ทุนทางตรงรายการและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
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กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษทั 
สําหรับการซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นและกาํไรหรือขาดทุนจากการขายใน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถกูบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 

5. รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

5.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา 

ลกัษณะความสัมพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคาระหวา่งบริษทักบับุคคล และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  
 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ รายการ นโยบายราคา 
บริษัทย่อย    
บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั   รายไดค่้าบริการ 

ค่าบริการจ่าย 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 
   ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั รายไดค่้าบริการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
บริษัทร่วม    
บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั รายไดค่้าบริการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั    
บริษทั เอม็วี ฟดูส์ จาํกดั กรรมการและผูถื้อหุน้ 

  ร่วมกนั 
ค่าซ้ือสินคา้ 
และบริการ 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง  
  ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

บริษทั ดู แอดเวอร์ไทซ่ิง จาํกดั 
 

กรรมการและผูถื้อหุน้ 
  ร่วมกนั 

รายไดค่้าสินคา้
และบริการ 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 
   ราคาคู่คา้รายอ่ืน

บริษทั ไบคโ์ซน จาํกดั กรรมการร่วมกนั ค่าซ้ืออุปกรณ์ ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 
   ราคาคู่คา้รายอ่ืน

บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จาํกดั 
(มหาชน) 

กรรมการและ
ผูบ้ริหาร 
  ร่วมกนั 

รายไดค่้าบริการ 
 
ค่าบริการจ่าย

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 
   ราคาคู่คา้รายอ่ืน 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการบริษทั คํ้าประกนั ไม่มีค่าธรรมเนียม
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5.2 ยอดคงเหลอืกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

ยอดคงเหลือระหว่างบริษทักบับริษทัย่อยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 มีดงัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ลูกหนีอ้ืน่  (หมายเหตุ 8)    
    บริษทัยอ่ย - 63,300 - 
    บริษทัร่วม 32,300 32,300 - 
        รวม 32,300 95,600 - 
เงนิล่วงหน้าค่าสินค้า (หมายเหตุ 8)    
    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,407,500 2,407,500 2,407,500 
เจ้าหนีก้ารค้า (หมายเหตุ 16)    
    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -     - 274,130 

5.3 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัทกบับุคคล และบริษัทที่เกีย่วข้องกนั  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างบริษทักบับุคคล และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2562 2561 
รายได้อืน่    
   บริษทัยอ่ย - 60,000 - 
รายได้ค่าบริการ    
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 125,660 
ซ้ือสินค้าและอุปกรณ์    
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59,500 59,500 3,048,163 
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 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2562 2561 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร    
    ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,851,237 5,851,237 5,980,154 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    144,146    144,146 54,367 
        รวม  5,995,383  5,995,383 6,034,521 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งบริษทักบับุคคล และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2562 2561 
รายได้อืน่    
   บริษทัยอ่ย - 90,000 - 
รายได้ค่าบริการ    
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 - 899,261 
ซ้ือสินค้า อุปกรณ์    
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 203,058           203,058 7,963,850 
ค่าบริการจ่าย    
   บริษทัยอ่ย - 120,000 - 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร    
    ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,055,949 19,055,949 19,481,172 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     432,438     432,438 163,101 
        รวม 19,488,387 19,488,387 19,644,273 

6. เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระหลกัประกนัทีถ่ึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 

เงินฝากธนาคารจาํนวน 10.5 ลา้นบาท ไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัสินเช่ือกบัธนาคารในประเทศสองแห่งตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 15 เงินฝากติดภาระหลกัประกนัส่วนท่ีไถ่ถอนภายในหน่ึงปีพิจารณาจากกาํหนดการจ่ายชาํระหน้ีคืนตามเง่ือนไขท่ีตกลง 
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7. เงนิลงทุนช่ัวคราว  
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เงินฝากประจาํ - - 3,140,000 
เงินลงทุนเพ่ือคา้ - กองทุนเปิด  16,390,825 16,390,825 20,000,770 
         รวม 16,390,825 16,390,825 23,140,770 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนเพื่อคา้ - กองทุนเปิดสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 

 บาท 
ยอดคงเหลือตน้งวด 20,000,770 
เพิ่มระหวา่งงวด 20,000,000 
ขายระหวา่งงวด (24,000,000) 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 183,839 
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 206,216 
ยอดคงเหลือปลายงวด 16,390,825 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่  

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ  79,266,797 79,266,797 74,716,624 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระ 2,299,036 2,299,036 3,997,175 
เงินล่วงหนา้ค่าสินคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
(หมายเหตุ 5.2) 

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

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 75,641,644 75,641,644 64,962,239 
เงินทดรองจ่ายโครงการ 21,070,448 21,070,448 - 
ลกูหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5.2) 32,300 95,600 - 
ลกูหน้ีอ่ืน  2,141,127 2,096,634 2,101,883 
    รวม 182,858,852 182,877,659 148,185,421 

 

 
 
 
 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 19 

ลกูหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
ลกูหน้ีการคา้     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 42,439,296 42,439,296 52,739,223 
เกินกาํหนดชาํระ    

นอ้ยกวา่  3 เดือน 25,527,679 25,527,679 4,079,830 
3 - 6 เดือน 2,623,722 2,623,722 10,586,515 
7 - 12 เดือน 116,100 116,100 7,429,971 
มากกวา่ 12 เดือน 8,885,150 8,885,150 33,900 

รวม 79,591,947 79,591,947 74,869,439 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ             (325,150)             (325,150) (33,900) 
หกั ค่าเผือ่การรับคืน - - (118,915) 

ลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ           79,266,797           79,266,797 74,716,624 

9. สินค้าคงเหลอื 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

  สินคา้สาํเร็จรูป 14,407,584 14,407,584 4,492,849
  หกั ค่าเผือ่การปรับลดมูลค่าสินคา้ (933,755) (933,755) (1,309,982)
  สินคา้สาํเร็จรูป - สุทธิ 13,473,829 13,473,829 3,182,867

ในระหวา่งงวดปี 2562 บริษทับนัทึกกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจาํนวน 
0.4 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนด 5,459,074 5,455,924 6,706,758 
เงินมดัจาํ 4,560,265 4,157,200 185,000 
หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินทรัพย ์      -           - (184,000) 
    รวม 10,019,339 9,613,124 6,707,758 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 

   
ทุนชาํระแลว้ 

สัดส่วนเงิน
ลงทุน วธีิราคาทุน 

 ประเภทกิจการ (บาท)  (ร้อยละ) (บาท) 

บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จาํกดั 
ใหบ้ริการดา้นการจดัแข่งขนั
กีฬาแบบครบวงจร 5,000,000 40 1,999,995 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562ไดมี้มติลงทุนในบริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ 
จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน บริษทัร่วมดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชย์
ในเดือนเมษายน 2562 และเรียกชาํระค่าหุน้เตม็จาํนวนแลว้ 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 

   
ทุนชาํระแลว้ 

สัดส่วนเงิน
ลงทุน วธีิราคาทุน 

 ประเภทกิจการ (บาท)  (ร้อยละ) (บาท) 

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จาํกดั 

บริการใหค้าํปรึกษาดา้น   
   ส่ือสารประชาสัมพนัธ์และ  
   บริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 5,000,000 52 2,599,995 

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

    5,149,980 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติลงทุนในบริษทั ไอดอลมาสเตอร์ 
จาํกดั และบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 52 และ 51 ของทุนจดทะเบียนตามลาํดบั บริษทัยอ่ย
ดงักล่าวไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยใ์นเดือนเมษายน 2562 และเรียกชาํระค่าหุ้นเต็มจาํนวน 
บริษทัยงัไม่ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ของบริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จาํกดั ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัแสดงเงิน
คา้งชาํระดงักล่าวเป็นเจา้หน้ีเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจาํนวนเงิน 2,549,985 บาท  
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13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  
 บาท 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด  73,741,263 73,741,263
ซ้ือสินทรัพย ์ 8,213,817 8,069,817
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (144,305) (144,305)
ค่าเส่ือมราคา (7,294,380) (7,294,380)
มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินงวด  74,516,395 74,372,395

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัไดจ้ดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 25.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2561 : 25.9 ลา้นบาท) ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีตามหมายเหตุ 15 และเงินกูย้มืระยะยาวตามหมายเหตุ 18 

14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 บาท 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด  5,057,718 5,057,718
ตน้ทุนการพฒันาท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย ์ 2,268,195 2,172,895
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (396,917) (396,917)
ค่าตดัจาํหน่าย (1,338,849) (1,335,521)
มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินงวด  5,590,147 5,498,175

15. เงนิกู้ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
  บาท 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ต่อปี) 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
หน้ีสินตามสัญญาทรัสตรี์ซีท ร้อยละ 4-5 10,035,744 10,035,744 - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ร้อยละ 4-5 5,000,000 5,000,000 - 
   รวม  15,035,744 15,035,744 - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินจาํนวน 19.0 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี โดยมีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 13 
เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 หน้ีสินตามสัญญาทรัสตรี์ซีทและตัว๋สัญญาใชเ้งินคํ้าประกนัโดยเงินฝาก
ธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 6   
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16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 5.2) - - 274,130 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 49,463,040 49,433,148 57,194,676 
เจา้หน้ีการคา้ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระในปี (หมายเหตุ 17) 14,000,000 14,000,000 12,000,000 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 24,006,840 24,006,840 29,573,862 
เงินทดรองรับจากลกูคา้ 10,000,000   10,000,000 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,838,152 9,824,652 5,551,917 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่ายและเจา้หน้ีสรรพากร 1,028,888 1,027,778 563,858 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 66,785 66,785 58,860 
   รวม 108,403,705 108,359,203 105,217,303 

17. เจ้าหนีก้ารค้าไม่หมุนเวียน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บาท 

 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
เจา้หน้ีการคา้ 35,987,537 45,987,537 
หกั เจา้หน้ีการคา้ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระในปี (หมายเหตุ 16) (14,000,000) (12,000,000) 
       สุทธิ 21,987,537 33,987,537 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้รายหน่ึงคงเหลือ 36.0  ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561 : 46.0 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทั
ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมในการจ่ายชาํระเจา้หน้ีการคา้รายดงักล่าว และจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นบนัทึก
ขอ้ตกลงดงักล่าว โดยทยอยจ่ายชาํระดงัน้ี 

ปีท่ี 1 : จ่ายชาํระภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม 2562 เป็นจาํนวนเงิน 12.0 ลา้นบาท  

ปีท่ี 2 : จ่ายชาํระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2563 เป็นจาํนวนเงิน 16.0 ลา้นบาท 

ปีท่ี 3 : จ่ายชาํระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวนเงิน 18.0 ลา้นบาท 
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18. เงนิกู้ยมืระยะยาว 
บาท 

 
งบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้  อตัราดอกเบ้ียต่อปี การชาํระคืน
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
1. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม

ตั้งแต่ ปี 2556 ถึงปี 2563 882,397 1,381,794
2. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม

ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563 1,250,696 2,003,371
3. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม

ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2565 3,399,989 4,139,794
4. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม

ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566 2,550,615 3,081,780
5. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม

ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565 2,821,394 3,549,695
6. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 3 ชาํระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม

ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2567 3,491,471 4,006,642
  รวม  14,396,562 18,163,076
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (4,658,195) (5,052,009)
หกั เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน - (4,274,775)
 เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9,738,367 8,836,292 

 
 
 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เป็นไดด้งัน้ี  
 บาท 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 18,163,076 
 จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งงวด (3,766,514) 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 14,396,562 

บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีสาํคญับางประการท่ีกาํหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้มื เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดิน
และส่ิงปลกูสร้างของบริษทั (หมายเหตุ 13) และกรรมการบางท่าน 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 บริษทัไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้จาํกดับางประการท่ีระบุในสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงได ้ดงันั้น 
บริษทัจึงไดแ้สดงยอดเงินกูย้ืมคงเหลือกบัสถาบนัการเงินแห่งนั้นทั้งจาํนวนเป็นหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2562 บริษทัไดรั้บหนงัสือการผอ่นผนัเง่ือนไขอตัราส่วนทางการเงินจากสถาบนัการเงินผูใ้หกู้ส้าํหรับเงิน
กูย้มืดงักล่าว ดงันั้นบริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
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19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
 บาท 
 งบการเงินรวมและ                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 25,099,119 26,914,320 
หกั ดอกเบ้ียและภาษีซ้ือรอตดับญัชี (3,651,723) (4,134,621) 
      หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (7,031,042) (6,809,194) 
          สุทธิ 14,416,354 15,970,505 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะที่ใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการ
ชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน  อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 - 5 ปี  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินดงักล่าวคํ้ าประกนัโดย
กรรมการบางท่าน 

20. ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน 

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 บาท 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่  30 กนัยายน 2562  
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 7,564,313 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 884,744 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 8,449,057 

 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 ซ่ึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณี
นายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 
400 วนันั้นไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 
พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีบริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็น
ค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แลว้ 

21. เงนิปันผลจ่าย 

  เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย    

ต่อหุน้  
เงินปันผล อนุมติัโดย (บาท) (บาทต่อหุน้) วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสม ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 54,000,000 54,000 2 มีนาคม 2561 
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สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22. ภาษีเงินได้ 

รายไดภ้าษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2562 2561 
ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล           -           - (1,699,076) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (36,858) (36,858) (14,390,247) 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดจ้ากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเสนอขาย 
    หุน้สามญัเพ่ิมทุน - - 2,474,493 
     รวม (36,858) (36,858) (13,614,830) 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2562 2561 
ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - 3,632,005 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินได(้รายได)้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 4,238,350 4,238,350 (14,009,869) 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดจ้ากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเสนอขาย 
   หุน้สามญัเพิ่มทุน - - 2,474,493 
     รวม  4,238,350 4,238,350 (7,903,371) 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562  และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2562 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    
ลกูหน้ีการคา้ 65,030 65,030 6,780 
สินคา้คงเหลือ 186,751 186,751 261,996 
เงินมดัจาํ         -         - 36,800 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน             1,689,811             1,689,811 1,512,862 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 10,237,216 10,237,216 14,292,559 
    รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12,178,808 12,178,808 16,110,997 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 565,421 565,421 280,773 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 89,392 89,392 67,879 
    รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 654,813 654,813 348,652 
    สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 11,523,995 11,523,995 15,762,345 

 

23. ข้อมูลเกีย่วกบัการดาํเนินงานจําแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการ
ดาํเนินงานของส่วนงาน 
บริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วน
งานเดียว และบริษทัไดแ้บ่งส่วนงานดาํเนินงานออกเป็น 3 ส่วนงานหลกั คือ 

1. ธุรกิจการจัดงาน  เช่น  งานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ ไอทีและสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ งานแข่งขนักีฬา 
งานท่องเท่ียว งานสัมมนาและอ่ืนๆ 

2. ธุรกิจงานโฆษณา เอเจนซ่ีและอ่ืนๆ เช่น งานผลิตและจาํหน่ายส่ือออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งงานเอเจนซ่ี ซ่ึง
ตวัแทนของลูกคา้ในการบริหารและจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นการตลาดธุรกิจ 

3. ธุรกิจพาณิชย์ เช่น  การขายสินค้าโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน  แท็บเล็ต อุปกรณ์ เสริมต่างๆ และอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และสินคา้เทคโนโลย ีเป็นตน้ 

 
 
 
 
 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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งบการเงนิรวม 
ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี : 

 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี : 

 
 
 
 

 (พนับาท)

ประเภทรายได้ ธุรกจิการจัดงาน
ธุรกจิงานโฆษณา   
เอเจนซ่ี และอืน่ๆ ธุรกจิพาณชิย์ รวม

 2562 2562 2562 2562
รายได ้ 23,341 21,255 27  44,623
กาํไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 4,743 19,570 (287)  24,026
รายไดอ่ื้น   202
ค่าใชจ่้ายในการขาย   (2,623)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   (14,761)
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   (477)
กาํไรก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้   6,367
รายไดภ้าษีเงินได ้   37
กาํไรสาํหรับงวด   6,404

  (พนับาท)

ประเภทรายได้ ธุรกจิการจัดงาน
ธุรกจิงานโฆษณา       
เอเจนซ่ี และอืน่ๆ ธุรกจิพาณชิย์ รวม

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
รายได ้ 23,321 51,189 21,245 6,658 27 110,442  44,593 168,289
กาํไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 4,743 22,986 19,560 1,434 (287) (68,691)  24,016 (44,271)
รายไดอ่ื้น   262 153
ค่าใชจ่้ายในการขาย    (2,623) (6,575)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (14,736) (16,925)
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน    (477) (628)
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนรายได ้
    ภาษีเงินได ้

 
    6,442 (68,246)

รายไดภ้าษีเงินได ้    37 13,615
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด    6,479     (54,631)



บริษัท เอม็ วช่ัิน จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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งบการเงนิรวม 
ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี : 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี : 

 

 

  (พนับาท)

ประเภทรายได้ ธุรกจิการจัดงาน
ธุรกจิงานโฆษณา   
เอเจนซ่ี และอืน่ๆ ธุรกจิพาณชิย์ รวม

 2562 2562 2562 2562
รายได ้ 161,382 43,295 16,643  221,320
กาํไรของส่วนงาน 56,437 21,929 1,390  79,757
รายไดอ่ื้น   956
ค่าใชจ่้ายในการขาย   (8,864)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   (42,572)
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน   (1,512)
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   27,764
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (4,238)
กาํไรสาํหรับงวด   23,526

  (พนับาท) 

 
ประเภทรายได้ ธุรกจิการจัดงาน

ธุรกจิงานโฆษณา     
เอเจนซ่ี และอืน่ๆ ธุรกจิพาณิชย์ รวม

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561
รายได ้ 161,237 157,559 43,285 51,523 16,643 132,214  221,165 341,296
กาํไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 57,063 67,321 21,919 23,623 1,390 (66,670)  80,372 24,274
รายไดอ่ื้น   1,045 339
ค่าใชจ่้ายในการขาย    (8,864) (14,119)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    (42,518) (48,822)
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน    (1,512) (1,427)
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้

(ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้    28,523 (39,755)
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้    (4,238) 7,903
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด    24,285 (31,852)
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24. คดฟ้ีองร้อง 

ในเดือนกนัยายน 2561 บริษทัคู่กรณีกล่าวหาว่าบริษทัไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีลงนามในเดือนสิงหาคม 2561โดย
ขอเรียกค่าเสียหายจาํนวน 9.2 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 ทางบริษทัไดย้ื่นคาํให้การต่อสู้คดีและฟ้องแยง้เรียก
ค่าเสียหายจากการผิดสัญญากบับริษทัคู่กรณี เป็นจาํนวนเงิน 106.3 ลา้นบาทรวมดอกเบ้ีย ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาล 

ทนายความของบริษทัมีความเห็นวา่บริษทัมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดขอ้ตกลงร่วมกนัขา้งตน้และฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นวา่บริษทัจะ
ชนะคดีและจะไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทั บริษทัจึงไม่ไดต้ั้งสาํรองสาํหรับความเสียหายจากคดีความดงักล่าว
ไวใ้นบญัชี 

25. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยบ์างรายการที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมไวแ้ยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

 (หน่วย:บาท)
 30 กนัยายน 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
เงินลงทุนเพ่ือคา้ - กองทุนเปิด - 16,390,825 - 16,390,825

 

 (หน่วย:บาท)
 31 ธนัวาคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
เงินลงทุนเพ่ือคา้ - กองทุนเปิด - 20,000,770 - 20,000,770

26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ายานพาหนะ  อายขุองสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  บริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดงัน้ี 

ปี  ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน 1 ปี  1.1 
จ่ายชาํระมากกวา่ 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  0.8 

27. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 




