
บริษัท เอ็ม วช่ัิน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินระหว่างกาล

และรายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563



หนา้ 2 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
(รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูร้ับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการ
สอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ี มีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่
ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นขา้พเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  



บริษัท เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั 

หนา้ 3 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1 และขอ้ 3 ท่ีกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจโดยรวมและมีผลกระทบต่อกิจกรรมทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั โดยกลุ่มบริษทัมีการปรับแผนการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ดงักล่าว และการน า
แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชีเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้จากมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวเพ่ือลดผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองดงักล่าว 

นางสาวชมาภรณ์   รอดลอยทุกข ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี  9211 

บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั 
วนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 



30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,743,966               14,745,173           7,693,435               14,067,203           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 172,898,489           193,262,419         172,605,091           192,721,490         

สินคา้คงเหลือ 8 8,334,746               8,789,914             8,334,746               8,789,914             

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนั

    ท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนในหน่ึงปี 9 3,500,000               4,790,000             3,500,000               4,790,000             

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10 6,305,475               2,234                    6,305,475               2,234                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 8,087,082               9,098,307             7,672,813               8,691,065             

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 206,869,758           230,688,047         206,111,560           229,061,906         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,984,490               1,988,995             1,999,995               1,999,995             

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                          -                       5,149,980               5,149,980             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 98,241,724             93,506,112           98,097,724             93,362,112           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 4,798,814               5,543,763             4,713,983               5,454,194             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 8,605,781               8,934,388             8,605,781               8,934,388             

ภาษีเงินไดร้อขอคืน 19,332,991             16,844,225           19,321,106             16,834,442           

เงินมดัจ าและเงินประกนั 1,185,950               1,178,450             1,185,950               1,178,450             

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 134,149,750           127,995,933         139,074,519           132,913,561         

รวมสินทรัพย์ 341,019,508           358,683,980         345,186,079           361,975,467         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ  วันที ่30 มิถุนำยน 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้า 4



30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

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

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 3,051,508               20,900,000           3,051,508               20,900,000           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 85,383,173             88,552,368           85,303,173             88,468,168           

เจา้หน้ีเงินลงทุน 13 -                          -                       2,549,985               2,549,985             

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 4,589,943               4,284,880             4,589,943               4,284,880             

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 6,123,657               11,850,323           6,123,657               11,850,323           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,170,170               6,661,536             5,170,170               6,629,191             

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 104,318,451           132,249,107         106,788,436           134,682,547         

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 19 36,844,002             8,821,413             36,844,002             8,821,413             

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 20 32,022,192             22,928,943           32,022,192             22,928,943           

เจา้หน้ีการคา้ไม่หมุนเวียน 18 8,993,768               17,987,537           8,993,768               17,987,537           

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 21 11,678,537             11,024,189           11,678,537             11,024,189           

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 89,538,499             60,762,082           89,538,499             60,762,082           

รวมหนีสิ้น 193,856,950           193,011,189         196,326,935           195,444,629         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

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

     ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 88,102,029             88,102,029           88,102,029             88,102,029           

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

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

     ขาดทุนสะสม (41,132,282) (23,022,279) (40,242,885) (22,571,191)

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 147,969,747           166,079,750         148,859,144           166,530,838         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (807,189) (406,959) -                          -                       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 147,162,558           165,672,791         148,859,144           166,530,838         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 341,019,508           358,683,980         345,186,079           361,975,467         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ  วันที ่30 มิถุนำยน 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน้า 5



(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 76,763 13,905,010 76,763 13,905,010

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 9,613,446 66,383,271 9,613,446 66,258,271

รายไดอ่ื้น 2,614,070 595,259 2,598,018 624,005

     รวมรายได้ 12,304,279 80,883,540 12,288,227 80,787,286

ตน้ทนุขาย 52,921 12,371,448 52,921 12,371,448

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 14,245,831 36,918,796 14,245,831 36,168,288

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 1,894,154 1,765,460 1,890,862 1,765,460

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 15,056,963 12,541,257 15,038,321 12,512,837

   รวมคา่ใชจ่้าย 31,249,869 63,596,961 31,227,935 62,818,033

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน (18,945,590) 17,286,579 (18,939,708) 17,969,253

ตน้ทนุทางการเงิน (726,894) (490,833) (726,894) (490,833)

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (713) -                     -                     -                     

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนรำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษเีงนิได้ (19,673,197) 16,795,746 (19,666,602) 17,478,420

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 22 17,749 (3,567,520) 17,749 (3,567,520)

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (19,655,448) 13,228,226 (19,648,853) 13,910,900

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด -                     -                     -                     -                     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (19,655,448) 13,228,226 (19,648,853) 13,910,900

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (19,652,753) 13,555,910 (19,648,853) 13,910,900

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (2,695) (327,684) -                     -                     

(19,655,448) 13,228,226 (19,648,853) 13,910,900

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (19,652,753) 13,555,910 (19,648,853) 13,910,900

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (2,695) (327,684) -                     -                     

(19,655,448) 13,228,226 (19,648,853) 13,910,900

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน                        

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (0.10) 0.07 (0.10) 0.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563

บาท

หนา้ 6



(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 847,080 16,625,627 847,080 16,625,627

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 78,665,141 160,070,865 78,665,141 159,945,865

รายไดอ่ื้น 2,794,086 754,314 2,778,034 783,060

     รวมรายได้ 82,306,307 177,450,806 82,290,255 177,354,552

ตน้ทนุขาย 944,929 14,992,746 944,929 14,992,746

ตน้ทนุการใหบ้ริการ 61,543,343 105,972,841 61,543,343 105,222,333

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 6,620,961 6,241,434 5,807,566 6,241,434

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 29,805,427 27,810,725 29,768,736 27,782,305

   รวมคา่ใชจ่้าย 98,914,660 155,017,746 98,064,574 154,238,818

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน (16,608,353) 22,433,060 (15,774,319) 23,115,734

ตน้ทนุทางการเงิน (1,568,768) (1,035,273) (1,568,768) (1,035,273)

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (4,505) -                       -                     -                     

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ (18,181,626) 21,397,787 (17,343,087) 22,080,461

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (328,607) (4,275,208) (328,607) (4,275,208)

ก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด (18,510,233) 17,122,579 (17,671,694) 17,805,253

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด -                         -                       -                     -                     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (18,510,233) 17,122,579 (17,671,694) 17,805,253

กำรแบ่งปันก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (18,110,003) 17,450,263 (17,671,694) 17,805,253

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (400,230) (327,684) -                     -                     

(18,510,233) 17,122,579 (17,671,694) 17,805,253

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (18,110,003) 17,450,263 (17,671,694) 17,805,253

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (400,230) (327,684) -                     -                     

(18,510,233) 17,122,579 (17,671,694) 17,805,253

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน                        

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (0.09) 0.09 (0.09) 0.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 7



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทุนท่ีออกและ ผูเ้ป็นเจา้ของ ท่ีไม่มีอ  านาจ

ช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทุนส ารองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม 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 -                        -                           -                                  -                             -                         (4,850,020) (4,850,020)

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด -                        -                           -                                  17,450,263                 17,450,263             (327,684) 17,122,579          

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                           -                                  -                             -                         -                       -                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                           -                                  17,450,263                 17,450,263             (327,684) 17,122,579          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 100,000,000         88,102,029              1,000,000                       (33,942,541) 155,159,488           (327,684) 154,831,804        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 100,000,000         88,102,029              1,000,000                       (23,022,279) 166,079,750           (406,959) 165,672,791        

ขาดทุนส าหรับงวด -                        -                           -                                  (18,110,003) (18,110,003) (400,230) (18,510,233)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                        -                           -                                  -                             -                         -                       -                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                           -                                  (18,110,003) (18,110,003) (400,230) (18,510,233)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 100,000,000         88,102,029              1,000,000                       (41,132,282) 147,969,747           (807,189) 147,162,558        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

บาท

งบการเงินรวม

หนา้ 8



(ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ทุนท่ีออกและ

ช าระแลว้ ส่วนเกินมลูคา่หุ้น ทุนส ารองตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม รวม

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

ก าไรส าหรับงวด -                                -                            -                                    17,805,253                  17,805,253                 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                            -                                    -                              -                              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                            -                                    17,805,253                  17,805,253                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 100,000,000                 88,102,029               1,000,000                         (33,587,551) 155,514,478               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 100,000,000                 88,102,029               1,000,000                         (22,571,191) 166,530,838               

ขาดทุนส าหรับงวด -                                -                            -                                    (17,671,694) (17,671,694)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                            -                                    -                              -                              

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                            -                                    (17,671,694) (17,671,694)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 100,000,000                 88,102,029               1,000,000                         (40,242,885) 148,859,144               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บริษทั เอม็ วิช่ัน จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินำยน 2563 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้ 9



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

 

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (18,181,626) 21,397,787 (17,343,087) 22,080,461

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน

     ก  าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน (569) (229,944) (569) (229,944)

     ก  าไรจากการขายเงินลงทุน (467) (21,988) (467) (21,988)

     ค่าเผ่ือการรับคืนสินคา้ -                   (118,915) -                   (118,915)

     หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 265,600 160,300 265,600 160,300

    กลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (76,038) (586,722) (76,038) (586,722)

     ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 4,505 -                   -                   -                   

     ค่าเส่ือมราคา 6,817,040 4,755,601 6,817,040 4,755,601

     ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 764,949 886,368 760,211 885,442

     ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (158,876) (247,365) (158,876) (247,365)

     ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย -                   21,543 -                   21,543             

     ผลประโยชน์พนกังานเม่ือออกจากงาน 654,348 589,829 654,348 589,829

     ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,568,768 1,035,273 1,568,768 1,035,273

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (8,342,366) 27,641,767 (7,513,070) 28,323,515

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง(เพ่ิมข้ึน)

     ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 20,098,330 36,358,209 19,850,799 36,348,067

     สินคา้คงเหลือ 531,206 (4,948,355) 531,206 (4,948,355)

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,011,225 1,213,984 1,018,252 1,650,081

     เงินมดัจ าและเงินประกนั (7,500) 225 (7,500) 225

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (12,162,964) (56,742,397) (12,158,764) (57,454,599)

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,491,366) 562,323 (1,459,021) 553,923

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน (363,435) 4,085,756 261,902 4,472,857

     จ่ายภาษีเงินได้ (2,488,766) (4,779,168) (2,486,664) (4,775,406)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (2,852,201) (693,412) (2,224,762) (302,549)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี  

บริษทั เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้  10



(ไม่ไดต้รวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระหลกัประกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 1,290,000 (10,035,744) 1,290,000 (10,035,744)

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนเพ่ิมข้ึน (6,302,205) (16,000,000) (6,302,205) (16,000,000)

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   (2,599,995)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 158,879 387,357 158,879 387,357

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (1,352,164) (1,802,089) (1,352,164) (1,658,089)

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (20,000) (1,905,190) (20,000) (1,809,890)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (6,225,490) (29,355,666) (6,225,490) (31,716,361)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (17,848,492) -                   (17,848,492) -                   

เงินสดจ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่า (6,833,908) (3,150,890) (6,833,908) (3,150,890)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 30,000,000 -                   30,000,000 -                   

จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาว (1,672,348) (2,497,435) (1,672,348) (2,497,435)

จ่ายดอกเบ้ีย (1,568,768) (1,035,273) (1,568,768) (1,035,273)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 2,076,484 (6,683,598) 2,076,484 (6,683,598)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลง - สุทธิ (7,001,207) (36,732,676) (6,373,768) (38,702,508)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 14,745,173 41,904,721 14,067,203 41,904,721

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินงวด 7,743,966 5,172,045 7,693,435 3,202,213

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีมิใช่เงินสด

 ซ้ืออุปกรณ์โดยท าสญัญาเช่าการเงิน 10,200,491 -                   10,200,491 -                   

 ซ้ืออุปกรณ์โดยบนัทึกบญัชีเจา้หน้ีอ่ืน -                   57,286 -                   57,286

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ียงัไม่จ่ายช าระ -                   1,999,995 -                   4,549,980

 การเรียกช าระค่าหุ้นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ียงัไม่จ่ายช าระ -                   4,850,020 -                   -                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

บริษทั เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนา้  11



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 12 

1. ข้อมูลทัว่ไป

บริษทั เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบ้ริการจดังานแสดงสินคา้โทรศพัท์มือถือ ไอที และสินคา้เทคโนโลยตี่างๆ
งานแข่งขนักีฬา งานท่องเท่ียว งานสัมมนา และอ่ืนๆ ตลอดจนผลิตและจ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่างๆ ทั้ งส่ือออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั้ งประกอบธุรกิจพาณิชย ์สถานท่ีตั้งของบริษทัอยู่ท่ี 11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร

กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัไดส่้งผลกระทบขยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบ
จากสถานการณ์ดงักล่าว และไดมี้การปรับแผนการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เน่ืองจากผลกระทบ
ทั้งหมดต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดในปัจจุบนัและในอนาคตของกลุ่มบริษทัยงัไม่สามารถประมาณ
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดติ้ดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผล
กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และจะพิจารณา
บนัทึกผลกระทบดงักล่าวเม่ือสามารถท าได ้

2. หลกัเกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล

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

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบการเงินน้ีมิได้
รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควร
อ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

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

งบการเงินรวมน้ีไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัมีอ านาจในการควบคุมดงัต่อไปน้ี

จดัตั้งข้ึน วนัท่ีเร่ิมมีอ  านาจ สัดส่วนการถือหุน้ 
ช่ือบริษทั ในประเทศ ควบคุม โดยบริษทั (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ  ากดั ไทย 2 เมษายน 2562 52 52 

ด ำเนินธุรกิจให้ค ำปรึกษำด้ำนส่ือสำรประชำสัมพันธ์ 

บริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอก็ซ์เพิร์ต จ ากดั ไทย 24 เมษายน 2562 51 51 

ด ำเนินธุรกิจขำยและให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน                      
เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
วธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐานการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน    
5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
     ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
     ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
     ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
     ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
     ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง
การเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต โดยกลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน
โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัจะใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อ
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้  

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั    
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บญัชีที่เก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่า
มากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบัญชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัด
ประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

มาตรฐานกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั    

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลอืกเพิม่เตมิทำงบัญชี  เพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบตัิทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนใน   
วิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ าหรับการ
จัดท างบการเงินของกลุ่มบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี            
31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไม่น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของก าไรทาง
ภาษีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพื่อท่ีจะใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

4. นโยบำยกำรบัญชี 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและสญัญาเช่า 
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เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำ 

สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยู่
กบัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของ
สินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และก าหนดวธีิการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่าง
กนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงกลุ่มบริษทัใช้
วธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

สัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์
สิทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ี
จ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิง จะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนวนัส้ินสุด
ของอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า       
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี
ผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการ
จ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงองิมมูีลค่ำต ำ่ 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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5. ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ มำถือปฏิบัต ิ

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 3 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหวา่งงวดปัจจุบนั ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้ปี 2562 
เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าและมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

งบกำรเงนิรวม บาท 

  
การจดัประเภทและวดัมูลค่า                                                                     

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

มูลค่าตาม
หลกัการบญัชี

เดิม 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน 

มูลคา่ยติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,745,173 - - 14,745,173 14,745,173 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
    (ยกเวน้เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้ 
    และตน้ทุนตามสญัญาจ่ายล่วงหนา้) 145,114,966 - - 145,114,966 145,114,966 
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวยีนอ่ืน      

 - เงินฝากประจ า * 2,234 - - 2,234 2,234 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 159,862,373 - - 159,862,373 159,862,373 
 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร บาท 

  
การจดัประเภทและวดัมูลค่า                                                                               

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

มูลค่า        
ตามหลกัการ
บญัชีเดิม 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย รวม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,067,203 - - 14,067,203 14,067,203 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
   (ยกเวน้เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้และ     
   ตน้ทุนตามสญัญาจ่ายล่วงหนา้) 144,574,037 - - 144,574,037 144,574,037 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืน      
    - เงินฝากประจ า * 2,234 - - 2,234 2,234 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 158,643,474 - - 158,643,474 158,643,474 
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* เดิมจดัประเภทอยูใ่น เงินลงทุนชัว่คราว 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

สัญญำเช่ำ  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก สัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน     
กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,637,014 
หกั สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (1,637,014) 
หน้ีสินสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 34,779,266 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 34,779,266 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าขา้งตน้ ประกอบดว้ย  
หน้ีสินสญัญาเช่าหมุนเวยีน 11,850,323 
หน้ีสินสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 22,928,943 

 34,779,266 

6. รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

6.1 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 กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั ค่าซ้ือสินคา้ 

 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง  

  ราคาคู่คา้รายอ่ืน 

บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั 
(มหาชน) 

กรรมการและผูบ้ริหารร่วมกนั รายไดค่้าบริการ 

 

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง 

   ราคาคู่คา้รายอ่ืน 
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ค่าบริการจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
บริษทั สตูดิโอ 888 จ  ากดั กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั รายไดค่้าบริการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กรรมการบริษทั ค ้าประกนั ไม่มีค่าธรรมเนียม 

6.2 ยอดคงเหลอืระหว่ำงบริษัทกบับริษัทย่อยและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

ยอดคงเหลือระหวา่งบริษทักบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ (หมายเหตุ 7)     
     บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 428,000 2,140,000 428,000 2,140,000 

ลูกหนีอ้ืน่ (หมายเหตุ 7)     

     บริษทัยอ่ย - - 54,473 62,073 

   เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ (หมายเหตุ 7)    

    บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,605,000 2,407,500 1,605,000 2,407,500 

6.3 รำยได้และค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงบริษัทกบับุคคลและบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั  

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งบริษทักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รำยได้อืน่     
   บริษทัยอ่ย - - - 30,000 

ซ้ือสินค้ำและอุปกรณ์     

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 105,158 - 105,158 

ค่ำบริกำรจ่ำย     

   บริษทัยอ่ย - - - 120,000 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร     
    ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,188,968 5,730,194 4,188,968 5,730,194 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 189,867 144,146 189,867 144,146 

        รวม 4,378,835 5,874,340 4,378,835 5,874,340 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งบริษทักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

รำยได้อืน่     
   บริษทัยอ่ย - - - 30,000 

ซื้อสินค้ำและอุปกรณ์     

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,468 143,558 6,468 143,558 

ค่ำบริกำรจ่ำย     

   บริษทัยอ่ย - - - 120,000 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 802,500 - 802,500 - 

รวม 802,500 - 802,500 120,000 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร     
    ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,901,301 13,204,712 9,901,301 13,204,712 
    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 379,734 288,292 379,734 288,292 

        รวม 10,281,035 13,493,004 10,281,035 13,493,004 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่  

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
    (หมายเหตุ 6.2) 428,000 2,140,000 428,000 2,140,000 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  91,761,760 112,839,447 91,492,060 112,345,047 
     รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ  92,189,760 114,979,447 91,920,060 114,485,047 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ 3,910,481 9,568,340 3,910,481 9,568,340 
เงินล่วงหนา้ค่าสินคา้ - บริษทัท่ี 
     เก่ียวขอ้งกนั  (หมายเหตุ 6.2) 1,605,000 2,407,500 1,605,000 2,407,500 
ตน้ทุนตามสัญญาจ่ายล่วงหนา้ 51,830,391 45,739,953 51,830,391 45,739,953 
เงินทดรองจ่ายโครงการ 23,285,279 20,499,679 23,260,436  20,445,455 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 6.2)                             - - 54,473 62,073 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ลกูหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 77,578 67,500 24,250 13,122 

     รวม 172,898,489 193,262,419 172,605,091 192,721,490 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้      
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 19,789,374 69,560,320 19,789,374 69,065,920 
เกินก าหนดช าระ     

นอ้ยกวา่  3 เดือน 21,803,944  25,588,703 21,803,944  25,588,703 
3 - 6 เดือน 27,438,033  19,498,824 27,168,333  19,498,824 
7 - 12 เดือน 23,158,409  331,600 23,158,409  331,600 

มากกวา่ 12 เดือน 590,750 325,150 590,750  325,150 

รวม 92,780,510 115,304,597 92,510,810  114,810,197  
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (590,750) (325,150) (590,750)  (325,150) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 92,189,760 114,979,447 91,920,060 114,485,047 

8. สินค้ำคงเหลอื 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

  สินคา้ส าเร็จรูป 9,346,219  9,877,425  9,346,219  9,877,425  

  หกั ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินคา้ (1,011,473) (1,087,511)  (1,011,473) (1,087,511)  

  สินคา้ส าเร็จรูป - สุทธิ 8,334,746  8,789,914  8,334,746  8,789,914  

ในระหวา่งงวด บริษทับนัทึกกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ านวน 0.08  ลา้นบาท 
โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 

9. เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระหลกัประกนัทีถ่งึก ำหนดไถ่ถอนภำยในหนึ่งปี 
เงินฝากธนาคารจ านวน 3.5 ลา้นบาท ไดน้ าไปเป็นหลกัประกนัสินเชื่อกบัธนาคารในประเทศสองแห่งตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 16 เงินฝากติดภาระหลกัประกนัส่วนท่ีไถ่ถอนภายในหน่ึงปีพิจารณาจากก าหนดการจ่ายช าระหน้ีคืน
ตามเง่ือนไขท่ีตกลง 
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10. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอืน่ 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินฝากประจ า 6 เดือน 1,304,906 2,234 1,304,906 2,234 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด 5,000,569 - 5,000,569 - 

         รวม 6,305,475 2,234 6,305,475 2,234 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  สามารถ
วเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 บาท 

ยอดคงเหลือตน้งวด - 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 10,000,000 
ลดลงระหวา่งงวด (5,000,467) 
ก าไรจากการขายเงินลงทุน 467 
ก าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 569 

ยอดคงเหลือปลายงวด 5,000,569 

11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถนุายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด 4,681,517 5,148,993 4,670,313  5,144,815  

เงินมดัจ าและเงินประกนั 3,405,565 3,949,314 3,002,500  3,546,250  

    รวม 8,087,082 9,098,307 7,672,813 8,691,065 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 

  ทุนช าระ  บาท 
บริษทั ลกัษณะธุรกิจ แลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 
มิถุนายน 

31 
ธนัวาคม 

30 
มิถุนายน 

31 
ธนัวาคม 

30 
มิถุนายน 

31 
ธนัวาคม 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั เอม็อาร์  
คอนเน็กซ์ จ  ากดั 

ใหบ้ริการดา้นการจดั 
   แข่งขนักีฬาแบบ 
   ครบวงจร 5,000,000 40 40 1,999,995 1,999,995 1,984,490 1,988,995 

 

 บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 
เงินปันผลรับ 

ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 
บริษทั ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดหกเดือน 

บริษทั เอม็อาร์ คอนเน็กซ์ จ  ากดั 713 4,505 - - 

13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562 

   ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน วธีิราคาทุน 
 ประเภทกิจการ (บาท)  (ร้อยละ) (บาท) 

บริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั 

บริการใหค้  าปรึกษาดา้น   
  ส่ือสารประชาสมัพนัธ์   
  และบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 5,000,000 52 2,599,995 

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

    5,149,980 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติลงทุนในบริษทั ไอดอลมาสเตอร์ จ ากดั 
และบริษทั มลัติเทคโนโลย ีเอ็กซ์เพิร์ต จ ากดั ในสัดส่วนร้อยละ 52 และ 51 ของทุนจดทะเบียนตามล าดบั บริษทัยอ่ยดงักล่าว
ไดด้ าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทักบักระทรวงพาณิชยใ์นเดือนเมษายน 2562 และเรียกช าระค่าหุน้เตม็จ านวน บริษทัยงัไม่ได้
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จ่ายช าระค่าหุ้นของบริษทั มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จ ากัด ดงันั้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
บริษทัแสดงเงินคา้งช าระดงักล่าวเป็นเจา้หน้ีเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 2,549,985 บาท  
 
 

14. ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  
 บาท 
 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563   
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด  93,506,112 93,362,112 
บวก ซ้ือสินทรัพย ์ 11,552,655 11,552,655 
หกั  จ าหน่ายสินทรัพย ์ (3) (3) 

        ค่าเส่ือมราคา (6,817,040) (6,817,040) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินงวด  98,241,724 98,097,724 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดจ้ดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 24.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 
24.8 ลา้นบาท) ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 16 และเงินกูย้มืระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 19 

15. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 บาท 

 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563   
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด  5,543,763 5,454,194 
บวก ซ้ือทรัพยสิ์น 20,000 20,000 

หกั ค่าตดัจ าหน่าย (764,949) (760,211) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีส้ินงวด 4,798,814 4,713,983 

16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

  บาท 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ต่อปี) 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ร้อยละ 4 - 5 - 20,900,000 - 20,900,000 

เงินกูย้มืระยะสั้น ร้อยละ 3 - 5 3,051,508 - 3,051,508 - 
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   รวม  3,051,508 20,900,000 3,051,508 20,900,000 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจ านวน 59.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2562 : 39.9 ลา้นบาท) โดยมีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 14 และเงินฝาก
ธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 9 เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจา้หน้ีการคา้ 42,822,739 45,001,813 42,822,739 45,001,813 
เจา้หน้ีการคา้ส่วนท่ีครบก าหนดช าระในปี (หมายเหตุ 18) 18,993,768 16,000,000 18,993,768 16,000,000 
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา - รายไดรั้บล่วงหนา้ 11,537,485 7,309,148 11,537,485 7,309,148 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,602,207 18,684,334 11,522,207 18,600,134 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย และเจา้หน้ีสรรพากร 240,028 701,223 240,028 701,223 

เจา้หน้ีอ่ืน 186,946 855,850 186,946 855,850 

   รวม 85,383,173 88,552,368 85,303,173 88,468,168 
 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 30  มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีรายไดท่ี้รับรู้ในอนาคตส าหรับภาระท่ียงัปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน (หรือยงัไม่
เสร็จส้ินบางส่วน) ของสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้จ านวน 32.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 74.5 ลา้นบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดวา่
จะปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัของสญัญาดงักล่าวเสร็จส้ินภายในปี 2563 จ านวน 32.7 ลา้นบาท 

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำไม่หมุนเวยีน 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 บาท 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีการคา้ 27,987,536 33,987,537 

หกั เจา้หน้ีการคา้ส่วนท่ีครบก าหนดช าระในปี (หมายเหตุ 17) (18,993,768) (16,000,000) 

       สุทธิ 8,993,768 17,987,537 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีเจา้หน้ีการคา้รายหน่ึงคงเหลือ 28.0  ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562 : 34.0 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทั    
ไดท้ าบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมในการจ่ายช าระเจา้หน้ีการคา้รายดงักล่าว และจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นบนัทึก
ขอ้ตกลงดงักล่าว โดยทยอยจ่ายช าระดงัน้ี 

ปีท่ี 1 : จ่ายช าระภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 12.0 ลา้นบาท  
ปีท่ี 2 : จ่ายช าระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 16.0 ลา้นบาท 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ปีท่ี 3 : จ่ายช าระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธนัวาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 18.0 ลา้นบาท 

ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 บริษทัไดมี้การตกลงกบัเจา้หน้ีการคา้รายดงักล่าว ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายช าระ
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกนัยายน 2563 ซ่ึงยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงขยายระยะเวลาตามบนัทึกขอ้ตกลง
เพ่ิมเติมฉบบัเดิม 

19. เงนิกู้ยมืระยะยำว 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 อตัราดอกเบ้ีย  บาท 

เงินกู ้  ต่อปี การช าระคืน 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

1. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต ่ปี 2556 ถึงปี 2563 534,732 710,167 

2. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563 726,769 991,130 

3. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2566 2,884,857 3,145,103 

4. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566 2,003,471 2,370,223 

5. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ 
 

ร้อยละ 4 - 7 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแตปี่ 2560 ถึงปี 2565 2,317,719 2,571,713 

6. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 3 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2567 2,966,397 3,317,957 

7. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 2.9 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2568 20,000,000 - 

8. เงินกูย้มืจากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 5 ช าระคืนเป็นรายเดือน เร่ิม
ตั้งแตปี่ 2564 ถึงปี 2570 10,000,000 - 

   รวม   41,433,945 13,106,293 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,589,943) (4,284,880) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 36,844,002 8,821,413 
 
 
 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 เป็นไดด้งัน้ี  
 บาท 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 13,106,293 
 กูเ้พ่ิมในระหวา่งงวด 30,000,000 

 จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งงวด (1,672,348) 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด 41,433,945 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีส าคญับางประการท่ีก าหนดไวต้ลอดอายสุัญญาเงินกูย้ืม เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้ าประกนัโดยท่ีดิน
และส่ิงปลูกสร้างของบริษทัตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 1 และกรรมการบางท่านและการค ้าประกนัโดยบรรษทัประกนั
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม  

ในระหว่างเดือนเมษายน 2563 บริษัทได้รับการผ่อนปรนการช าระเงินตน้และดอกเบ้ียจากธนาคารเป็นระยะเวลา 6 เดือน       
ตามมาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19 

20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 บาท 

 งบการเงินรวมและ                 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 51,137,505 41,161,236 

หกั ดอกเบ้ียและภาษีซ้ือรอตดับญัชี (12,991,656) (6,381,970) 

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหน่ึงปี (6,123,657) (11,850,323) 

           สุทธิ 32,022,192 22,928,943 

ค่าใชจ่้ายส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 และ 2562 เก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

 บาท 

 งบการเงินรวมและ                                              
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,103,220 590,197 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 565,716 565,716 

         รวม 1,668,936 1,155,913 

ในระหวา่งเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดรั้บการผอ่นปรนการช าระเงินตน้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าเป็นระยะเวลา 
12 เดือน ตามมาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19 

21. ภำระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงำน 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 บาท 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 30 มถุินำยน 2563  



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

11,024,189 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 654,348 

ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563 11,678,537 

 

22. ภำษีเงนิได้ 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (17,749) 3,567,520 (17,749) 3,567,520 

     รวม (17,749) 3,567,520 (17,749) 3,567,520 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - - - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชัว่คราว 328,607 4,275,208 328,607 4,275,208 

     รวม 328,607 4,275,208 328,607 4,275,208 

 

 

 

 

 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  ประกอบดว้ย
รายการดงัตอ่ไปน้ี 
 บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
 2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม  
2562 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ลูกหน้ีการคา้ 118,150 65,030 118,150 65,030 
สินคา้คงเหลือ 202,295 217,502 202,295 217,502 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,335,707 2,204,838 2,335,707 2,204,838 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 7,122,401 7,122,401 7,122,401 7,122,401 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9,778,553 9,609,771 9,778,553 9,609,771 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,125,659 646,997 1,125,659 646,997 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 47,113 28,386 47,113 28,386 

   รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,172,772 675,383 1,172,772 675,383 

   สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี - สุทธิ 8,605,781 8,934,388 8,605,781 8,934,388 
 

23. ข้อมูลเกีย่วกบักำรด ำเนนิงำนจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม ่ าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการ
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
ตวัแทนของลูกคา้ในการบริหารและจัดกิจกรรมส่งเสริมดา้นการตลาดธุรกิจ 

3. ธุรกิจพาณิชย ์เช่น การขายสินคา้โทรศพัทมื์อถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อปุกรณ์เสริมต่างๆ และอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า และสินคา้เทคโนโลย ีเป็นตน้ 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 29 

 
 
 
 
 
งบกำรเงนิรวม 
ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  

       (พนับาท) 

ประเภทรำยได้ ธุรกจิกำรจัดงำน 
 ธุรกจิงำนโฆษณำ          

เอเจนซ่ี และอืน่ๆ 
 

ธุรกจิพำณิชย์ 
 

รวม 
 2563 2562  2563 2562  2563 2562  2563 2562 

รายได ้ 2,928 63,548  6,685 2,831  77 13,909  9,690 80,288 
ก าไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน (5,611) 28,452  979 1,010  23 1,536  (4,609) 30,998 
รายไดอ่ื้น          2,614 595 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย          (1,894) (1,765) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (15,057) (12,541) 
ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน         (18,946) 17,287 
ตน้ทุนทางการเงิน          (727) (491) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน  ในบริษทัร่วม         - - 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้        (19,673) 16,796 
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้          18 (3,568) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด          (19,655) 13,228 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 30 

 

24. คดฟ้ีองร้อง 

ในเดือนกันยายน 2561 บริษทัแห่งหน่ึงกล่าวหาว่าบริษทัไม่ปฏิบัติตามขอ้ตกลงร่วมกันท่ีลงนามในเดือนสิงหาคม 
2561โดยขอเรียกค่าเสียหายจ านวน 9.2 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ทางบริษทัไดย้ื่นค าให้การต่อสูค้ดีและฟ้อง
แยง้เรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญากับบริษทัดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 106.3 ลา้นบาทรวมดอกเบ้ีย ปัจจุบันคดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล 

ทนายความของบริษทัมีความเห็นวา่บริษทัมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดขอ้ตกลงร่วมกนัขา้งตน้และฝ่ายบริหารของบริษทัเห็นวา่บริษทัจะ
ชนะคดีและจะไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคัญต่อบริษทั บริษทัจึงไม่ได้ตั้ งส ารองส าหรับความเสียหายจากคดีความ
ดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

25. มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการจะต้องพยายามใชข้้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายติุธรรม 
ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

       (พนับาท) 

ประเภทรำยได้ ธุรกจิกำรจดังำน 
 ธุรกจิงำนโฆษณำ          
เอเจนซ่ี และอืน่ๆ 

 
ธุรกจิพำณิชย์ 

 
รวม 

 2563 2562  2563 2562  2563 2562  2563 2562 
รายได ้ 67,675 138,040  10,990 22,040  847 16,616  79,512 176,696 
ก าไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน 13,006 51,695  4,116 2,359  (98) 1,677  17,024 55,731 
รายไดอ่ื้น          2,794 754 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย          (6,621) (6,241) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร          (29,805) (27,811) 
ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน         (16,608) 22,433 
ตน้ทุนทางการเงิน          (1,569) (1,035) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนบริษทัร่วม         (4) - 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (18,181) 21,398 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          (329) (4,275) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด          (18,510) 17,123 



บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล (ต่อ) 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หนา้ 31 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมไวแ้ยกแสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่า
ยติุธรรมไดด้งัน้ี 

 บาท 
 30 มิถนุายน 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม      
เงินลงทุนหน่วยลงทุน - กองทุนเปิด -  5,000,569 -  5,000,569 

26. ภำระผูกพนัตำมสัญญำ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ายานพาหนะ  อายุของสัญญา            
มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  บริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตดงัน้ี 

ปี  ลา้นบาท 

จ่ายช าระภายใน 1 ปี  0.9 

จ่ายช าระมากกวา่ 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  0.2 

 

 

27. กำรค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยสถาบนัการเงินในนามบริษทัเป็นจ านวนทั้งหมด 35.8 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2562 : 7.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฎิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั เพื่อค ้าประกนั
การปฎิบติังานตามสญัญา, การค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและค ้าประกนัเงินสินเช่ือ 

28. กำรอนุมตังิบกำรเงนิระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 


