
บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน)

(เดิมช่ือ "บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด")

งบการเงินระหวา่งกาล

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน  2561
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) 
 (เดมิช่ือ “บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั”) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ของ บริษัท เอ็ม วช่ัิน จ ากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 34 เ ร่ือง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

  

 

 
 

นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  218 
 

บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
วนัท่ี  6  สิงหาคม  2561 

 



30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

สินทรัพย์ หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12,396,804          30,836,375           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 85,567,208          47,649,805           

สินคา้คงเหลือและงานระหวา่งท า 7 75,425,898          3,271,940             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 7,483,334             2,936,123             

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 180,873,244        84,694,243           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 52,408,575          49,665,887           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 5,957,836             3,582,962             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 -                       241,755                

 เงินมดัจ าและเงินประกนั 1,178,673             8,925                    

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 59,545,084          53,499,529           

รวมสินทรัพย์ 240,418,328        138,193,772         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน)

(เดิมช่ือ "บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด")

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2561

บาท

หนา้ 3



30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 109,059,612        33,728,312           

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 13 4,980,231             4,848,985             

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี 14 3,439,495             3,181,740             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,546,347             1,075,279             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,203,628             1,239,781             
          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 123,229,313        44,074,097           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 13 15,634,775          18,161,339           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 18 138,623                -                        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 14 8,317,102             6,891,502             

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 3,617,099             3,365,134             

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 27,707,599          28,417,975           
รวมหนีสิ้น 150,936,912        72,492,072           

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 16

     ทุนจดทะเบียน 
      30 มิถุนายน 2561 : หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 100,000,000        10,000,000           

      31 ธนัวาคม 2560  : หุน้สามญั 1,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10,000 บาท 

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 

      30 มิถุนายน 2561 : หุน้สามญั 130,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 65,000,000          10,000,000           

      31 ธนัวาคม 2560  : หุน้สามญั 1,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10,000 บาท 

ก าไรสะสม

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

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 23,481,416          54,701,700           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 89,481,416          65,701,700           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 240,418,328        138,193,772         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

(เดิมช่ือ "บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด")

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2561

บาท

บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน)

หนา้ 4



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 8,008,059        29,065,420       20,941,886       39,373,014       

รายไดจ้ากการให้บริการ 99,320,809     70,962,350       152,064,661     112,815,510     

รายไดอ่ื้น 58,131             51,103              185,960            106,043            

     รวมรายได้ 107,386,999   100,078,873     173,192,507     152,294,567     

ตน้ทุนขาย 7,698,954        24,830,597       20,291,099       34,543,063       

ตน้ทุนการให้บริการ 55,418,497     41,290,342       84,170,452       57,907,875       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,825,376        5,592,727         7,543,752         8,626,144         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 15,404,647     11,341,710       31,897,555       24,485,858       

ตน้ทุนทางการเงิน 402,676           273,022            798,474            517,090            

   รวมค่าใชจ่้าย 82,750,150     83,328,398       144,701,332     126,080,030     

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 24,636,849     16,750,475       28,491,175       26,214,537       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (4,880,415) (3,262,290) (5,711,459) (5,142,786)

ก ำไรส ำหรับงวด 19,756,434     13,488,185       22,779,716       21,071,751       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด -                  -                    -                    -                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 19,756,434     13,488,185       22,779,716       21,071,751       

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน                        19

ก าไรส าหรับงวด 0.15 0.67 0.24 1.05

จ านวนหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 130,000,000 20,000,000 93,535,912 20,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดหกเดือน

บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน)

(เดิมช่ือ "บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด")

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2561

บาท

หนา้ 5



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

ทุนท่ีออกและ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ทุนส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 10,000,000          1,000,000                25,652,846           36,652,846          

ก าไรส าหรับงวด -                       -                           21,071,751           21,071,751          

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                           -                        -                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                           21,071,751           21,071,751          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 10,000,000          1,000,000                46,724,597           57,724,597          

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

เพ่ิมทุน 16 55,000,000          -                           -                        55,000,000          

เงินปันผลจ่าย 17 -                       -                           (54,000,000) (54,000,000)

ก าไรส าหรับงวด -                       -                           22,779,716           22,779,716          

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                       -                           -                        -                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                           22,779,716           22,779,716          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 65,000,000          1,000,000                23,481,416           89,481,416          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน)

(เดิมช่ือ "บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด")

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2561

บาท
ก าไรสะสม

หนา้ 6



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

 
2561 2560

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 28,491,175 26,214,537

รำยกำรปรับกระทบก ำไรเป็นเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด ำเนินงำน

     ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 10,394 258,416

     ค่ำเผ่ือกำรรับคืนสินคำ้ (กลบัรำยกำร) (125,480) 334,178

     กำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 94,752 79,165             

     ค่ำเส่ือมรำคำ 3,072,075 1,512,936

     ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 473,515 24,934

     ตดัจ  ำหน่ำยอุปกรณ์ -                     7,867

     ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 251,965 239,825

     ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 798,474 517,090

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 33,066,870 29,188,948

สินทรัพยด์ ำเนินงำนลดลง(เพ่ิมข้ึน)

     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (37,802,317) (63,580,863)

     สินคำ้คงเหลือและงำนระหวำ่งท ำ (72,248,710) (11,914,378)

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,547,211) 47,244

     เงินมดัจ ำและเงินประกนั (1,169,748) -                  

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 75,260,205 36,140,194

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,963,847 1,677,273

เงินสดจ่ำยจำกกำรด ำเนินงำน (5,477,064) (8,441,582)

     จ่ำยภำษีเงินได้ (3,860,013) (2,685,197)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด ำเนินงำน (9,337,077) (11,126,779)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี

บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ากัด (มหาชน)

(เดิมช่ือ "บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ากัด")

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561

บำท

หนำ้  7



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนัเพ่ิมข้ึน -                     (1,299,000)

เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ -                     392,523

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออำคำรและอุปกรณ์ (1,974,530) (8,169,590)

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,848,389) (46,500)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (4,822,919) (9,122,567)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรเพ่ิมข้ึน -                     4,994,345        

เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (2,085,783) (596,415)

เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำว -                     10,000,000

จ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำว (2,395,318) (1,599,693)

จ่ำยดอกเบ้ีย (798,474) (507,090)

เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทุน 55,000,000 -                  

จ่ำยเงินปันผล (54,000,000) -                  
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (4,279,575) 12,291,147

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ (18,439,571) (7,958,199)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้งวด 30,836,375 10,712,373
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 12,396,804 2,754,174

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รำยกำรท่ีมิใช่เงินสด
         ซ้ืออุปกรณ์โดยท ำสญัญำเช่ำกำรเงิน 3,769,138 -                  
         ซ้ืออุปกรณ์โดยบนัทึกบญัชีเจำ้หน้ีอ่ืน 71,095 549,259           

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี

(เดิมช่ือ "บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ากัด")
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561

บำท

บริษทั เอ็ม วช่ัิน จ ากัด (มหาชน)
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ส ำหรับงวดสำมเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษทั”)ประกอบธุรกิจให้บริการจัดงานแสดงสินคา้โทรศัพท์มือถือ ไอที และสินค้า
เทคโนโลยีต่างๆ งานแข่งขนักีฬา งานท่องเท่ียว งานสัมมนา และอ่ืนๆ ตลอดจนผลิตและจ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่างๆทั้งส่ือ
ออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งประกอบธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ สถานที่ตั้งของบริษทัอยูที่่ 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 

2. หลกัเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล รวมถึง
แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบการเงินน้ีมิได้
รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควร
อ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

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

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 10 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนำคต 

ในระหวา่งงวด สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท า
กบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการ
ส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ีกบัสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ี
ไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้น
จ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบ
ให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งหมดในการ
พิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมา
ถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวธีิการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

5. รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

5.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 
ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายในการก าหนดราคาระหวา่งบริษทักบับุคคล และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  
 

 ลกัษณะควำมสัมพันธ์ รำยกำร นโยบำยรำคำ 

บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั    

บริษทั เอม็วี ฟดูส์ จ  ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ 

   ร่วมกนั 

ค่าซ้ือสินคา้ 

และบริการ 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง  

  ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

บริษทั ดู แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั 

(เดิมช่ือ “บริษทั ดีเวลล๊อปเมนท ์   

ออน ออนไลน์ แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั”) 

กรรมการและผูถื้อหุน้ 

  ร่วมกนั 

รายไดค้่าสินคา้
และบริการ 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 

   ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

บริษทั ไบคโ์ซน จ ากดั กรรมการร่วมกนั ค่าซ้ืออุปกรณ์ ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 

   ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

บุคคลท่ีเกีย่วข้องกนั กรรมการบริษทั ค ้าประกนัเงินกู ้ ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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5.2 ยอดคงเหลอืกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษัทไม่มียอดคงเหลือระหว่างบริษทักับบุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560  

5.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกบับุคคล และบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างบริษทักบับุคคล และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 บาท 

 2561 2560 

ซื้อสินค้ำ อุปกรณ์ และบริกำร   

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 221,016 326,331 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร   
    ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,138,321 6,379,818 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 54,367 44,794 

        รวม 6,192,688 6,424,612 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งบริษทักบับุคคล และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 บาท 

 2561 2560 

ซ้ือสินค้ำ อุปกรณ์ และบริกำร   

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 359,478 404,345 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร   
    ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,501,018 11,664,563 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 108,734 89,587 

        รวม 13,609,752 11,754,150 
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6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่  

 บาท 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 53,965,643 23,622,219 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 19,586,763 1,649,874 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 11,027,928 22,367,410 

ลูกหน้ีอ่ืน 986,874 10,302 

    รวม 85,567,208 47,649,805 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 บาท 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ลูกหน้ีการคา้    

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 39,479,769 17,149,303 

เกินก าหนดช าระ   

นอ้ยกวา่  3 เดือน 11,948,219 3,292,730 

3 - 6 เดือน 25,373 2,584,443 

7 - 12 เดือน 2,664,301 873,242 

มากกวา่ 12 เดือน 10,394 - 

รวม 54,128,056 23,899,718 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (10,394) - 
หกั ค่าเผื่อการรับคืนสินคา้ (152,019) (277,499) 

สุทธิ 53,965,643 23,622,219 

7. สินค้ำคงเหลอืและงำนระหว่ำงท ำ 

 บาท 

 รำคำทุน ค่ำเผื่อกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำ สินค้ำคงเหลอื - สุทธิ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

สินคา้คงเหลือ 75,356,260 3,355,556 (178,368) (83,616) 75,177,892 3,271,940 

งานระหวา่งท า 248,006 - - - 248,006 - 

   รวม 75,604,266 3,355,556 (178,368) (83,616) 75,425,898 3,271,940 
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8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 บาท 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

ภาษีซ้ือ 7,298,334 2,035,319 

เงินมดัจ า 185,000 900,804 

    รวม 7,483,334 2,936,123 
 

9. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  
 บาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด  49,665,887 
ซ้ือสินทรัพย ์ 5,814,763 

ค่าเส่ือมราคา (3,072,075) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินงวด  52,408,575 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 26.5 ลา้นบาท
แและ 27 ลา้นบาท ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 11 
และเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีกล่าวไวใ้นตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 13 

10. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 บาท 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด  3,582,962 
ตน้ทุนการพฒันาท่ีรับรู้เป็นสินทรัพย ์ 2,848,389 

ค่าตดัจ าหน่าย (473,515) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินงวด  5,957,836 

11. เงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินจ านวน 19.0 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR โดยมีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษัทตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน  9 และ
กรรมการบางท่านค ้าประกนั 
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12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

 บาท 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เจา้หน้ีการคา้  92,214,505 16,323,227 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 5,733,488 9,235,570 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,949,772 6,698,094 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 682,956 741,464 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 345,379 650,015 

เจา้หน้ีอ่ืน 133,512 79,942 

   รวม 109,059,612 33,728,312 
 
 
 
 
 

13. เงนิกู้ยมืระยะยำว 
   บาท 

เงินกู ้
 อตัราดอกเบ้ีย 

ต่อปี การช าระคืน 

30 มิถุนายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

1. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต ่ปี 2556 ถึงปี 2563 1,700,410 2,008,709 

2. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563 2,483,607 2,948,280 

3. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2565 4,643,362 5,137,842 

4. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566 3,426,712 3,766,104 

5. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ 
 

ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565 4,018,472 4,475,606 

6. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 3 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2567 4,342,443  4,673,783 

 รวม   20,615,006 23,010,324 
 หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,980,231) (4,848,985) 

 เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15,634,775 18,161,339 

บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญับางประการท่ีก าหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้มื เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัโดยท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้าง (หมายเหตุ 9) และกรรมการบางท่าน 
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14. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ 
 บาท 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 12,851,861 11,014,448 

หกั ดอกเบ้ียและภาษีซ้ือรอตดับญัชี (1,095,264) (941,206) 

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี (3,439,495) (3,181,740) 

    สุทธิ 8,317,102 6,891,502 

บริษทัไดท้ าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ายานพาหนะท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระ
ค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลา 4 - 5 ปี หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดยกรรมการบางท่าน 
 

15. ภำระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงำน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 บาท 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2561  
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 
 

3,365,134 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 251,965 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2561 3,617,099 
 

16. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 55,000,000 
บาท โดยการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัจ านวน 5,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10,000 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 10,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 65,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 6,500 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไว ้  หุน้ละ 10,000 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 มีมติดงัน้ี 

1. อนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีสามญัตราไวข้องบริษทัจากเดิมมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้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 แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 70,000,000 หุ้น  มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 65,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 100,000,000 
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.50 บาท  
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3. อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขาย
หุ้นสามญัใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initail Public Offering) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียน เป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั จ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่า
หุน้ละ 0.50 บาท) และบริษทัมีทุนท่ีช าระแล้วเป็นจ านวนเงิน 65 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 130,000,000 หุ้น มูลค่า 
หุ้นละ 0.50 บาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีช าระแลว้ เป็นจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท (หุ้นสามญั จ านวน 1,000 หุ้น 
มูลค่าหุน้ละ 10,000 บาท)  

17. 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 

 

18. ภำษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 2561 2560 

ภำษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน   
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,542,923 3,302,106 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 337,492 (39,816) 

     รวม  4,880,415 3,262,290 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 2561 2560 

ภำษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน   
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,331,081 5,258,267 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 380,378 (115,481) 

     รวม  5,711,459 5,142,786 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 
 บาท 

 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี   
ลูกหน้ีการคา้ 2,079 - 
สินคา้คงเหลือ 35,674 16,723 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 723,420 673,027 

    รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 761,173 689,750 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 109,199 43,800 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 50,159 4,195 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 740,438 400,000 

    รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 899,796 447,995 

    สินทรัพย์(หนีสิ้น)ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี -  สุทธิ (138,623) 241,755 
 
 

 

19. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก
ของหุ้นสามญัที่ออกอยูใ่นระหวา่งงวดและไดป้รับจ านวนหุ้นสามญัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 
มิถุนายน 2560 ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 
10,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท  ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2561 (ตาม
หมายเหตุ 16) โดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 
 
 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) 
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20. 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 รวมทั้ งงานเอเจนซ่ี ซ่ึง
ตวัแทนของลูกคา้ในการบริหารและจดักิจกรรมส่งเสริมดา้นการตลาด 

3. ธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เช่น การขายสินคา้โทรศพัท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ และอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ในร้านคา้ออนไลน์ เป็นตน้ 

ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี : 

(พนับาท) 

 

 

 

 

 

 
 

ประเภทรำยได้ 
 

ธุรกจิกำรจดังำน 
 ธุรกจิงำนโฆษณำ          

เอเจนซ่ี และอืน่ๆ 
 ธุรกจิพำณิชย์

อเิลค็ทรอนิกส์ 
 

รวม 
  2561 2560  2561 2560  2561 2560  2561 2560 

รายได ้  60,187 60,115  38,848 7,753  8,294 32,160  107,329 100,028 
ก าไรของส่วนงาน  22,492 25,027  20,603 572  1,116 8,309  44,211 33,908 
รายไดอ่ื้น           58 51 
ค่าใชจ่้ายในการขาย           (3,825) (5,593) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (15,405) (11,342) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (403) (273) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           24,636 16,751 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (4,880) (3,263) 
ก าไรส าหรับงวด           19,756 13,488 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี : 

(พนับาท)  

21. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 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 2.2 

22. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มีหนงัสืออนุญาตใหบ้ริษทัเสนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ต่อประชาชน โดยบริษทัไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 70 ลา้นหุน้ ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท ต่อประชาชน
คร้ังแรก  (Initial Public Offering) ในระหวา่งวนัท่ี 31 กรกฎาคม และวนัท่ี 1 - 2 สิงหาคม 2561 และจะเร่ิมซ้ือขายเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ในวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 

บริษทัไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวแลว้ทั้งจ านวนเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 บริษทัจึงมีทุนท่ีช าระแลว้เป็นจ านวนเงิน 
100 ล้านบาท (หุ้นสามัญจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 0.50 บาท) และบริษัทได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนช าระแล้ว
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561  

23. กำรอนุมตังิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 

 
ประเภทรำยได้ 

 
ธุรกจิกำรจดังำน 

 ธุรกจิงำนโฆษณำ          
เอเจนซ่ี และอืน่ๆ 

 ธุรกจิพำณิชย์
อเิลค็ทรอนิกส์ 

 
รวม 

  2561 2560  2561 2560  2561 2560  2561 2560 
รายได ้  106,369 94,397  44,865 15,158  21,773 42,634  173,007 152,189 
ก าไรของส่วนงาน  44,335 45,350  22,189 4,871  2,021 9,517  68,545 59,738 
รายไดอ่ื้น           186 106 
ค่าใชจ่้ายในการขาย           (7,543) (8,626) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร           (31,898) (24,486) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน           (799) (517) 
ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้           28,491 26,215 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (5,711) (5,143) 
ก าไรส าหรับงวด           22,780 21,072 
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