บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินระหว่างกาล
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของ บริษทั เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้น รวมและงบกระแสเงิ น สดรวม สํา หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน และหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงิ น รวมระหว่ า งกาลแบบย่อ ของบริ ษั ท เอ็ ม วิชั่ น จํ ากั ด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย และได้ส อบทานข้อมู ล
ทางการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรี ยกว่า “ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผู ร้ ับ ผิด ชอบในการจัด ทํา และนํา เสนอข้อ มูล ทางการเงิ น ระหว่า งกาลเหล่า นี้ ต ามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญ ชีรับ อนุญ าตของกิจ การ การสอบทานข้อ มูล ทางการเงิน ระหว่างกาลดัง กล่า วประกอบด้ว ย การใช้วิธี ก าร
สอบถามบุคลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่
ว่าจะพบเรื่ อ งที่มีน ัย สําคัญ ทั้งหมดซึ่ ง อาจพบได้จ ากการตรวจสอบ ดัง นั้น ข้าพเจ้าจึ งไม่อ าจแสดงความเห็น ต่อ ข้อ มูล
ทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 1.2 และข้อ 3 ที่กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทาํ ให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมและมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุ รกิจ
ของกลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั มีการปรับแผนงานการดําเนิ นธุ รกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดงั กล่าว และการนํา
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวเพื่อลดผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจากเรื่ องดังกล่าว
หน้า 2

บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
เรื่ องอื่น
เนื่ องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็ นเหตุให้บริ ษทั
ต้อ งเลื่ อนการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ออกไปส่ งผลให้ยงั ไม่มีมติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เรื่ องการแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สําหรับรอบบัญชีปี 2563 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเห็นชอบให้นาํ เสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ให้แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สําหรับรอบบัญชีปี 2563 ข้าพเจ้าจึงได้เข้าปฏิบตั ิงานสอบทาน
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ฉบับที่ ทจ. 28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211
บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

หน้า 3

บริษทั เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2,669,853

14,745,173

2,495,200

14,067,203

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

7

181,982,545

193,262,419

181,689,713

192,721,490

สิ นค้าคงเหลือ

8

8,277,196

8,789,914

8,277,196

8,789,914

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกันที่ถึงกําหนดไถ่ถอนในหนึ่ งปี

9

3,500,000

4,790,000

3,500,000

4,790,000

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

10

1,292,234

2,234

1,292,234

2,234

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11

12,537,636

9,098,307

12,123,416

8,691,065

210,259,464

230,688,047

209,377,759

229,061,906

1,985,203

1,988,995

1,999,995

1,999,995

5,149,980

5,149,980

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

12

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

13

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

90,544,246

93,506,112

90,400,246

93,362,112

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

15

5,161,360

5,543,763

5,074,160

5,454,194

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

22

8,588,032

8,934,388

8,588,032

8,934,388

18,920,287

16,844,225

18,908,404

16,834,442

1,178,450

1,178,450

1,178,450

1,178,450

126,377,578

127,995,933

131,299,267

132,913,561

336,637,042

358,683,980

340,677,026

361,975,467

ภาษีเงินได้รอขอคืน
เงินมัดจําและเงินประกัน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 4

บริษทั เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ เงินลงทุน
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
12,863,298
82,149,048
3,887,271
12,002,133
5,830,603

20,900,000
88,552,368
4,284,880
11,850,323
6,661,536

12,863,298
81,960,325
2,549,985
3,887,271
12,002,133
5,819,334

20,900,000
88,468,168
2,549,985
4,284,880
11,850,323
6,629,191

116,732,353

132,249,107

119,082,346

134,682,547

7,906,921
20,337,747
13,490,652
11,351,363

8,821,413
22,928,943
17,987,537
11,024,189

7,906,921
20,337,747
13,490,652
11,351,363

8,821,413
22,928,943
17,987,537
11,024,189

53,086,683

60,762,082

53,086,683

60,762,082

169,819,036

193,011,189

172,169,029

195,444,629

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000
88,102,029

100,000,000
88,102,029

100,000,000
88,102,029

100,000,000
88,102,029

1,000,000
(21,479,529)

1,000,000
(23,022,279)

1,000,000
(20,594,032)

1,000,000
(22,571,191)

167,622,500

166,079,750

168,507,997

166,530,838

(804,494)

(406,959)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

166,818,006

165,672,791

168,507,997

166,530,838

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

336,637,042

358,683,980

340,677,026

361,975,467

รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้ การค้าไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

16
17
13
19
20

19
20
18
21

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 5

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

770,317

770,317

2,720,617

69,051,695

69,051,695

93,687,594

180,016

180,016

159,055

70,002,028

70,002,028

96,567,266

892,008

892,008

2,621,298

47,297,512

47,297,512

69,054,045

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

4,726,807

3,916,704

4,475,974

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

14,748,464

14,730,415

15,269,468

67,664,791

66,836,639

91,420,785

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน

2,337,237

3,165,389

5,146,481

ต้นทุนทางการเงิน

(841,874)

(841,874)

(544,440)

-

-

รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ

รวมค่าใช้จ่าย

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(3,792)

กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

1,491,571

2,323,515

4,602,041

(346,356)

(346,356)

(707,688)

กําไรสํ าหรับงวด

1,145,215

1,977,159

3,894,353

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

1,145,215

1,977,159

3,894,353

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

1,542,750

1,977,159

3,894,353

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(397,535)
1,145,215

1,977,159

3,894,353

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

1,542,750

1,977,159

3,894,353

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

(397,535)
1,145,215

1,977,159

3,894,353

0.01

0.01

0.02

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

22

การแบ่ งปันกําไรสํ าหรับงวด

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 6

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
กําไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนสํารองตามกฎหมาย

100,000,000

88,102,029

1,000,000

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

100,000,000

88,102,029

1,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้เสี ย

ผูเ้ ป็ นเจ้าของ

ที่ไม่มีอาํ นาจ

ของบริ ษทั ใหญ่

ควบคุม

รวม

(23,022,279)

166,079,750

(406,959)

165,672,791

1,542,750

1,542,750

(397,535)

1,145,215

-

-

-

-

1,542,750

1,542,750

(397,535)

1,145,215

(21,479,529)

167,622,500

(804,494)

166,818,006

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 7

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

ทุนสํารองตามกฎหมาย

88,102,029

1,000,000

100,000,000

กําไรสําหรับงวด

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

-

-

-

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

(51,392,804)

137,709,225

3,894,353

3,894,353

-

-

3,894,353

3,894,353

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

100,000,000

88,102,029

1,000,000

(47,498,451)

141,603,578

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

100,000,000

88,102,029

1,000,000

(22,571,191)

166,530,838

1,977,159

1,977,159

กําไรสําหรับงวด

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

100,000,000

88,102,029

1,000,000

-

-

1,977,159

1,977,159

(20,594,032)

168,507,997

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 8

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
งบการเงินรวม
2563

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

1,491,571

2,323,515

4,602,041

รายการปรับกระทบกําไรเป็ นเงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
การปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ(กลับรายการ)
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าเสื่ อมราคา

-

-

51,600

51,600

31,900

(76,037)

(76,037)

51,153

-

-

3,792

(109,754)

3,324,657

3,324,657

2,389,707

382,403

380,034

440,276

-

-

1,854

(158,878)

(158,878)

-

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน

327,174

327,174

294,915

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

841,874

841,874

544,440

6,188,156

7,013,939

8,246,532

11,228,274

10,980,177

34,454,425

588,755

588,755

190,254

(3,439,329)

(3,432,351)

(1,104,947)

(10,900,205)

(11,004,728)

(42,451,266)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(830,933)

(809,857)

1,452,006

เงินสดรับจากการดําเนินงาน

2,834,718

3,335,935

787,004

(2,076,062)

(2,073,962)

(2,251,414)

758,656

1,261,973

(1,464,410)

ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง(เพิม่ ขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 9

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกัน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิม่ ขึ้น

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,290,000
(1,290,000)

1,290,000
(1,290,000)

(10,270,146)
(10,000,000)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้ออาคารและอุปกรณ์

158,879
(362,792)

158,879
(362,792)

27,544
(1,548,654)

เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง

(203,913)

(203,913)

(685,023)
(22,476,279)

เงินสดจ่ายชําระหนี้ตามสัญญาเช่า
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาว

(8,036,702)
(2,439,386)
(1,312,101)

(8,036,702)
(2,439,386)
(1,312,101)

(1,648,259)
(1,242,251)

จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(841,874)
(12,630,063)

(841,874)
(12,630,063)

(544,440)
(3,434,950)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลง - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

(12,075,320)
14,745,173
2,669,853

(11,572,003)
14,067,203
2,495,200

(27,375,639)
41,904,721
14,529,082

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 10

บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท
บริ ษทั เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจให้บริ การจัดงานแสดงสิ นค้าโทรศัพท์มือถือ ไอที และสิ นค้าเทคโนโลยี
ต่างๆ งานแข่ งขัน กี ฬ า งานท่ อ งเที่ ยว งานสั มมนา และอื่ น ๆ ตลอดจนผลิ ตและจําหน่ ายสื่ อ ในรู ป แบบต่ างๆ ทั้งสื่ อ
ออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งประกอบธุ รกิจพาณิ ชย์ สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั อยูท่ ี่ 11/1 ซอยรามคําแหง 121 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบนั ได้ส่งผลกระทบขยายวงกว้างขึ้ น
อย่างต่อเนื่ อง ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั
ได้ป ระเมิน ผลกระทบจากสถานการณ์ด งั กล่าว และได้มีก ารปรับ แผนงานการดําเนิ น ธุ ร กิจ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ปั จจุบนั เนื่ องจากผลกระทบทั้งหมดต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดในปั จจุบนั และใน
อนาคตของกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ส ามารถประมาณได้อ ย่างสมเหตุส มผลในขณะนี้ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการ
หนี้ สิน และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่ อง และจะพิจารณาบันทึกผลกระทบดังกล่าวเมื่อสามารถทําได้
2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล รวมถึ งแนวปฏิ บัติท างการบัญ ชี ที่ ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญ ชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบี ยบและประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินนี้ มิได้
รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้ จึงควร
อ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
งบการเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีต่างๆ ของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

วันที่เริ่ มมีอาํ นาจ
ควบคุม

บริษัทย่อย
บริ ษทั ไอดอลมาสเตอร์ จํากัด
ดําเนินธุรกิจให้ คาํ ปรึ กษาด้ านสื่ อสารประชาสัมพันธ์
บริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จํากัด
ดําเนินธุรกิจขายและให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สัดส่วนการถือหุน้
โดยบริ ษทั (ร้อยละ)
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ไทย

2 เมษายน 2562

52

52

ไทย

24 เมษายน 2562

51

51

หน้า 11

บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทเี่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด กลุ่ ม บริ ษ ัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรั บ ปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ น
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐานการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ ซึ่ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่ อ งมื อทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ความมาตรฐาน จํานวน 5
ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดย
ใช้แนวคิ ดของผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญ ชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
การรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต โดยกลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงิน
โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั จะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาํ หรับลูกหนี้การค้า
มาตรฐานกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
ของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12
เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
มาตรฐานกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
แนวปฏิบัตทิ างการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสํ าหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลด
ผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทาง
บัญชีในช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษาเมื่ อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สําหรับการ
จัดทํางบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่
31
ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่ตอ้ งนําข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั มูลค่าของผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะไม่นาํ ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็ นข้อมูลในการประมาณการความเพียงพอของกําไรทางภาษีที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- เลือกที่จะไม่นาํ สถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์
4. นโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ ใช้ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่ องเครื่ องมือทางการเงินและสัญญาเช่า
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เครื่ องมือทางการเงิน
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อ
ราคาทุนตัดจําหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั โมเดลธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ในการจัดการสิ นทรัพย์ และลักษณะ
ของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
การด้ อยค่ าของสิ นทรัพ ย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย โดย
ไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ ยงด้าน
เครดิ ตของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเป็ นระดับ และกําหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคํานวณดอกเบี้ ยที่
แท้จริ งที่ แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมี ขอ้ ยกเว้นสําหรั บลูกหนี้ การค้าที่ ไม่มีอ งค์ประกอบเกี่ ยวกับการจัดหาเงิ นที่ มี
นัยสําคัญ ซึ่ งกลุม่ บริ ษทั ใช้วธิ ี การอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
สั ญญาเช่ า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคา
สะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมู ลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิ ดขึ้ น
จํานวนเงินที่จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที่ได้รับ
หากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิง จะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริ ษทั เมื่อ
สิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมี ผลจนถึงวัน
สิ้ นสุ ดของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดย
สะท้อนการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชําระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สั ญญาเช่ าระยะสั้ นและสั ญญาเช่ าซึ่งสิ นทรัพ ย์อ้างอิงมีมูลค่ าตํา่
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อสัญญาเช่า
ซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
5. ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ตามที่ กล่าวในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นรวมระหว่างกาลข้อ 3 กลุ่มบริ ษทั ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่ม
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 16 มาถื อ ปฏิ บัติ ใ นระหว่า งงวดปั จ จุ บัน ทั้ง นี้ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไม่มีผลกระทบต่อกําไรสะสมต้นปี 2562
เครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าและมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิน
ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
การจัดประเภทและวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ตามหลักการ
ผ่านกําไร
ผ่านกําไรขาดทุน
ราคาทุน
บัญชีเดิม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ตัดจําหน่าย
รวม
สินทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
14,745,173
14,745,173
14,745,173
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
193,262,419
193,262,419 193,262,419
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
2,234
2,234
2,234
- เงินฝากประจํา*
208,009,826
208,009,826 208,009,826
รวมสินทรัพ ย์ทางการเงิน

มูลค่า
ตามหลักการ
บัญชีเดิม
สินทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
14,067,203
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
192,271,490
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
2,234
- เงินฝากประจํา*
206,340,927
รวมสินทรัพ ย์ทางการเงิน
* เดิมจัดประเภทอยูใ่ น เงินลงทุนชัว่ คราว

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทและวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไร
ผ่านกําไรขาดทุน
ราคาทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
ตัดจําหน่าย
รวม
-

-

14,067,203
192,271,490

14,067,203
192,271,490

-

-

2,234
206,340,927

2,234
206,340,927

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้กาํ หนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สั ญญาเช่ า
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก สัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นาํ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,637,014
(1,637,014)
หัก สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
34,779,266
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
34,779,266
หนี้สินตามสัญญาเช่าข้างต้น ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

11,850,323
22,928,943
34,779,266

6. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
6.1 ลักษณะความสั มพันธ์ และนโยบายในการกําหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างบริ ษทั กับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ลักษณะความสัมพันธ์
รายการ
นโยบายราคา
บริษทั ย่อย
บริ ษทั ไอดอลมาสเตอร์ จํากัด

ถือหุน้ โดยบริ ษทั

รายได้ค่าบริ การ
ค่าบริ การจ่าย

ราคาที่ตกลงตามสัญญา
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคูค่ า้ รายอื่น

บริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จํากัด

ถือหุน้ โดยบริ ษทั

รายได้ค่าบริ การ

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

ถือหุน้ โดยบริ ษทั

รายได้ค่าบริ การ

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

บริ ษทั เอ็มวี ฟูดส์ จํากัด

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

ค่าซื้อสิ นค้า

บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จํากัด
(มหาชน)

กรรมการและผูบ้ ริ หารร่ วมกัน

รายได้ค่าบริ การ

บริ ษทั สตูดิโอ 888 จํากัด

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

ค่าบริ การจ่าย
รายได้คา่ บริ การ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการบริ ษทั

คํ้าประกัน

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคูค่ า้ รายอื่น
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น
ราคาที่ตกลงตามสัญญา
ราคาที่ตกลงตามสัญญา
ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จํากัด
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

6.2 ยอดคงเหลือระหว่ างบริษัทกับบริษัทย่ อยและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ยอดคงเหลือระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนีก้ ารค้า (หมายเหตุ 7)
2,140,000
856,000
2,140,000
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
856,000
ลูกหนีอ้ ื่น (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั ย่อย
เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสิ นค้ า (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

1,605,000

2,407,500

54,473

62,073

1,605,000

2,407,500

6.3 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างบริษัทกับบุคคล และบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริ ษทั กับบุคคล และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
และ 2562 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2563
2562
ซื้อสิ นค้ าและอุปกรณ์
6,468
38,040
6,468
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

5,712,333
189,867
5,902,200

5,712,333
189,867
5,902,200

7,474,518
144,146
7,618,664

7. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2563

ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 6.2)
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชําระ
เงินล่วงหน้าค่าสิ นค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 6.2)
ต้นทุนตามสัญญาจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายโครงการ
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 6.2)
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2562

31 มีนาคม 2563

31 ธันวาคม
2562

856,000
101,069,371
101,925,371
8,278,682

2,140,000
112,839,447
114,979,447
9,568,340

856,000
100,799,671
101,655,671
8,278,682

2,140,000
112,345,047
114,485,047
9,568,340

1,605,000
47,223,369

2,407,500
45,739,953

22,902,662
47,461
181,982,545

20,499,679
67,500
193,262,419

1,605,000
47,170,607
22,900,540
54,473
24,740
181,689,713

2,407,500
45,739,953
20,445,455
62,073
13,122
192,721,490

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563

ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563

31 ธันวาคม
2562

31,498,742

69,560,320

31,498,742

69,065,920

34,226,808
16,530,277
19,605,044
441,250

25,588,703
19,498,824
331,600
325,150

33,957,108
16,530,277
19,605,044
441,250

102,302,121
(376,750)
101,925,371

115,304,597
(325,150)
114,979,447

102,032,421
(376,750)
101,655,671

25,588,703
19,498,824
331,600
325,150
114,810,197
(325,150)
114,485,047
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
8. สิ นค้ าคงเหลือ
บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
หัก ค่าเผือ่ การปรับลดมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าสําเร็ จรู ป - สุ ทธิ

9,288,670
(1,011,474)
8,277,196

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

9,877,425
(1,087,511)
8,789,914

9,288,670
(1,011,474)
8,277,196

9,877,425
(1,087,511)
8,789,914

ในระหว่างงวด บริ ษทั บันทึ กกลับรายการปรับลดราคาทุ นของสิ นค้าคงเหลื อให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นจํานวน 0.08
ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขาย
9. เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระหลักประกันทีถ่ ึงกําหนดไถ่ ถอนภายในหนึ่งปี
เงิน ฝากธนาคารจํา นวน 3.5 ล้านบาท ได้นํา ไปเป็ นหลัก ประกัน สิ น เชื ่อ กับ ธนาคารในประเทศสองแห่ ง ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 16 เงินฝากติดภาระหลักประกันส่ วนที่ไถ่ถอนภายในหนึ่งปี พิจารณาจากกําหนดการจ่ายชําระหนี้คืนตามเงื่อนไข
ที่ตกลง
10. สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีเงินฝากประจํากับสถาบันการเงินที่ มีกาํ หนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนคงเหลือเป็ นจํานวน
1.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 0.002 ล้านบาท ซึ่ งเดิมจัดประเภทอยูใ่ นเงินลงทุนชัว่ คราว)
11. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
บาท

ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกําหนด
เงินมัดจําและเงินประกัน
รวม
12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
4,555,822
5,148,993
7,981,814
3,949,314
12,537,636
9,098,307

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
4,544,666
5,144,815
7,578,750
3,546,250
12,123,416
8,691,065

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั

บริ ษทั เอ็มอาร์
คอนเน็กซ์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชําระ
แล้ว

ให้บริ การด้านการจัด
แข่งขันกีฬาแบบ
ครบวงจร

5,000,000

สัดส่ วนเงินลงทุน
31
31
มีนาคม ธันวาคม
2563
2562
ร้อยละ
ร้อยละ

40

40

บาท
ราคาทุน
มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
31
31
31
31
มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม
2563
2562
2563
2562

1,999,995 1,999,995 1,985,203 1,988,995
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บาท

บริ ษทั
บริ ษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จํากัด

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปั นผลรับสําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
-

3,792

13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562
ประเภทกิจการ
บริ การให้คาํ ปรึ กษาด้าน
สื่ อสารประชาสัมพันธ์
บริ ษทั ไอดอลมาสเตอร์ จํากัด
และ บริ การอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขายและให้บริ การด้าน
บริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จํากัด เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุนชําระแล้ว สัดส่ วนเงินลงทุน วิธีราคาทุน
(บาท)
(ร้อยละ)
(บาท)

5,000,000

52

2,599,995

5,000,000

51

2,549,985
5,149,980

ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติลงทุ นในบริ ษทั ไอดอลมาสเตอร์
จํากัด และบริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 52 และ 51 ของทุนจดทะเบี ยนตามลําดับ บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์ในเดือนเมษายน 2562 และเรี ยกชําระค่าหุน้ เต็มจํานวน บริ ษทั
ยังไม่ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นของบริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จํากัด ดังนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม
2562 บริ ษทั แสดงเงินค้างชําระดังกล่าวเป็ นเจ้าหนี้เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจํานวนเงิน 2,549,985 บาท
14. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีตน้ งวด
บวก ซื้ อสิ นทรัพย์
หัก จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีสิ้นงวด

บาท
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
93,506,112
93,362,112
362,792
(1)
(3,324,657)
90,544,246

362,792
(1)
(3,324,657)
90,400,246

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั ได้จดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 24.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 :
24.8 ล้านบาท) ไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุ 16 และ
เงินกูย้ มื ระยะยาวตามหมายเหตุ 19
หน้า 20

บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
15. สิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตน
บาท
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีตน้ งวด

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

หัก ค่าตัดจําหน่าย

5,543,763
(382,403)

5,454,194
(380,034)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีสิ้นงวด

5,161,360

5,074,160

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
บาท

เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี )
ร้อยละ 6 - 8
ร้อยละ 4 - 5

รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
4,863,298
4,863,298
8,000,000
20,900,000
8,000,000
20,900,000
12,863,298
20,900,000
12,863,298
20,900,000

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 59.9 ล้านบาท
(31
ธันวาคม 2562 : 39.9 ล้านบาท) โดยมี ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายและเหตุประกอบงบการเงิน 14
และเงินฝากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 9 เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
บาท

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้าส่ วนที่ครบกําหนดชําระในปี (หมายเหตุ 18)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รวม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
41,893,011 45,001,813
16,496,884 16,000,000
1,134,275 7,309,148
21,235,629 18,684,334
1,333,458
701,223
855,850
55,791
82,149,048 88,552,368

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
41,789,344 45,001,813
16,496,884 16,000,000
1,134,275 7,309,148
21,166,374 18,600,134
1,333,458
701,223
39,990
855,850
81,960,325 88,468,168
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายได้รับล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู ้ในอนาคตสําหรับภาระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้ น (หรื อยังไม่เสร็ จ
สิ้ นบางส่ วน) ของสัญญาที่ ทาํ กับลูกค้าจํานวน 36.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 74.5 ล้านบาท) ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะ
ปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิของสัญญาดังกล่าวเสร็ จสิ้ นภายในปี 2563 จํานวน 36.1 ล้านบาท
18. เจ้ าหนีก้ ารค้ าไม่ หมุนเวียน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เจ้าหนี้การค้า
หัก เจ้าหนี้การค้าส่ วนที่ครบกําหนดชําระในปี (หมายเหตุ 17)
สุ ทธิ

บาท
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
29,987,536
33,987,537
(16,496,884)
(16,000,000)
17,987,537
13,490,652

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั มีเจ้าหนี้ การค้ารายหนึ่ งคงเหลือ 30.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 34.0 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมในการจ่ายชําระเจ้าหนี้ การค้ารายดังกล่าว และจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าว โดยทยอยจ่ายชําระดังนี้
ปี ที่ 1 : จ่ายชําระภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 เป็ นจํานวนเงิน 12.0 ล้านบาท
ปี ที่ 2 : จ่ายชําระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็ นจํานวนเงิน 16.0 ล้านบาท
ปี ที่ 3 : จ่ายชําระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็ นจํานวนเงิน 18.0 ล้านบาท
19. เงินกู้ยืมระยะยาว

1.
2.
3.
4.

อัตรา
ดอกเบี้ย
เงินกู้
ต่อปี
การชําระคืน
เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชําระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ ปี 2556 ถึงปี 2563
เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชําระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563
เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชําระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2565
เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4
ชําระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566

บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
534,732

710,167

726,769

991,130

2,884,857

3,145,103

2,187,004

2,370,223
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

อัตรา
ดอกเบี้ย
เงินกู้
ต่อปี
การชําระคืน
5. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชําระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565
6. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 3
ชําระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2567
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
2,317,719

2,571,713

3,143,111
11,794,192
(3,887,271)
7,906,921

3,317,957
13,106,293
(4,284,880)
8,821,413

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็ นได้ดงั นี้
บาท
13,106,293
(1,312,101)
11,794,192

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
จ่ายคืนเงินกูใ้ นระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด

บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาํ คัญบางประการที่กาํ หนดไว้ตลอดอายุสัญญาเงินกูย้ มื เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดยที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั (หมายเหตุ 14) และกรรมการบางท่าน
20. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า
บาท

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยและภาษีซ้ื อรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่ วนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
37,753,290
41,161,236
(5,413,410)
(6,381,970)
(11,850,323)
(12,002,133)
20,337,747

22,928,943
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ค่าใช้จ่ายสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
474,024
305,865
281,238
281,238
755,262
587,103

ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
รวม
21. ภาระผูกพันของผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

บาท
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563

11,024,189

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
327,174

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย

11,351,363

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
22. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
ภาษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม

346,356
346,356

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

346,356
346,356

707,688
707,688
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
75,350
65,030
75,350
65,030
สิ นค้าคงเหลือ
202,295
217,502
202,295
217,502
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
2,270,273
2,204,838
2,270,273
2,204,838
7,122,401
6,881,152
7,122,401
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
6,881,152
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
9,429,070
9,609,771
9,429,070
9,609,771
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
805,059
646,997
805,059
646,997
28,386
35,979
28,386
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
35,979
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
841,038
675,383
841,038
675,383
8,588,032
8,934,388
8,588,032
8,934,388
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
23. ข้ อมูลเกีย่ วกับการดําเนินงานจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ได้รั บ และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่ อ ใช้ในการตัด สิ น ใจในการจัด สรรทรั พ ยากรให้กับ ส่ วนงานและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจเฉพาะในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่าบริ ษทั มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่ วน
งานเดียว และบริ ษทั ได้แบ่งส่ วนงานดําเนินงานออกเป็ น 3 ส่ วนงานหลัก คือ
1. ธุ ร กิ จ การจัด งาน เช่ น งานแสดงสิ น ค้า โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ไอที แ ละสิ น ค้า เทคโนโลยี ต่ า งๆ งานแข่งขัน กีฬา
งานท่องเที่ยว งานสัมมนาและอื่นๆ
2. ธุ รกิ จงานโฆษณา เอเจนซี่ และอื่ นๆ เช่ น งานผลิ ตและจําหน่ ายสื่ อออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้งงานเอเจนซี่ ซึ่ ง
ตัวแทนของลูกค้าในการบริ หารและจัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านการตลาดธุรกิจ
3. ธุรกิจพาณิ ชย์ เช่น การขายสิ นค้าโทรศัพท์มือถือ สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริ มต่างๆ และอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้า
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และสิ นค้าเทคโนโลยี เป็ นต้น
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีดงั นี้
(พันบาท)
ประเภทรายได้

ธุรกิจการจัดงาน

ธุรกิจงานโฆษณา
เอเจนซี่ และอื่นๆ

64,746
18,617

4,306
3,137

รายได้
กําไร(ขาดทุน)ของส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

ธุรกิจพาณิชย์

รวม

770
(122)

69,822
21,632
180
(4,727)
(14,748)
2,337
(842)
(4)
1,491
(346)
1,145

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(พันบาท)
ประเภทรายได้

รายได้
กําไร(ขาดทุน)ของส่ วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

ธุรกิจการจัดงาน
2563
2562
64,746 74,123
18,617 22,929

ธุรกิจงานโฆษณา
เอเจนซี่ และอื่นๆ
2563
2562
4,306
3,137

19,578
1,718

ธุรกิจพาณิชย์
2563
2562

770
(122)

2,707
86

รวม
2563

2562

69,822 96,408
21,632 24,733
180 159
(3,917) (4,476)
(14,730) (15,270)
(842) (544)

2,323 4,602
(346) (708)
1,977 3,894
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
24. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อ นกันยายน 2561 บริ ษทั คู่ก รณี กล่าวหาว่าบริ ษ ทั ไม่ปฏิ บตั ิต ามข้อตกลงร่ วมกัน ที่ ล งนามในเดื อ นสิ งหาคม 2561
โดยขอเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวน 9.2 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ทางบริ ษทั ได้ยื่นคําให้การต่อสู ้คดีและฟ้ องแย้ง
เรี ยกค่าเสี ยหายจากการผิดสัญ ญากับบริ ษทั คู่กรณี เป็ นจํานวนเงิ น 106.3 ล้านบาทรวมดอกเบี้ ย ปั จจุ บนั คดี อ ยู่ร ะหว่าง
การพิจารณาของศาล
ทนายความของบริ ษทั มีความเห็นว่าบริ ษทั มิได้เป็ นฝ่ ายผิดข้อตกลงร่ วมกันข้างต้นและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เห็นว่าบริ ษทั จะ
ชนะคดีและจะไม่มีผลเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั บริ ษทั จึงไม่ได้ต้ งั สํารองสําหรับความเสี ยหายจากคดีความดังกล่าว
ไว้ในบัญชี
25. ภาระผูกพันตามสั ญญา
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2563 บริ ษทั มี ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่ เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะ อายุของสัญญา
มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี บริ ษทั มีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตดังนี้
ปี
จ่ายชําระภายใน 1 ปี
จ่ายชําระมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ล้านบาท
1.1
0.3

26. การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2563 บริ ษทั มี ห นังสื อ คํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั เป็ นจํานวนทั้งหมด 7.1 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2562 : 7.3 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฎิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั เพื่อ
คํ้า
ประกันการปฎิบตั ิงานตามสัญญาและการคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
27. การอนุมตั งิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
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