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ส่วนที่ 2.4 
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 
15.  ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 

 
15.1   ควำมเห็นของผู้สอบบัญชี 

งบการเงินของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) ส าหรับรอบปีบัญชี ระหว่างปี 2558 – ปี 2560 และงวด 3 เดือนแรกของปี 
2561  สามารถสรุปได้ ดังนี้  

งบกำรเงินรอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี กำรแสดงควำมคิดเห็นในรำยงำน 
ของผู้สอบบัญช ี

ส าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 

นางอมรศิริ  ดิสสร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 10534 (ไม่อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีท่ี
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.) 

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน  ณ  วัน ท่ี  31 
ธันวาคม 2558 และผลด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์  ผู้ สอบบัญ ชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 218 จากบริษัท เอเอสที 
มาสเตอร์ จ ากัด (อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.) 

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน  ณ  วัน ท่ี  31 
ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงิน
สดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอ็ม วิชั่น 
จ ากัด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์  ผู้ สอบบัญ ชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 218 จากบริษัท เอเอสที 
มาสเตอร์ จ ากัด (อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.) 

งบการเงินแสดงฐานะการเงิ น  ณ  วัน ท่ี  31 
ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงิน
สดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอ็ม วิชั่น 
จ ากัด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 
วันท่ี 31 มีนาคม 2561 

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์  ผู้ สอบบัญ ชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 218 จากบริษัท เอเอสที 
มาสเตอร์ จ ากัด (อยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.) 

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด
(มหาชน) โดยไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลไม่ ได้จัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เรื่องงบการเงิน
ระหว่างกาล ในสาระส าคัญจากการสอบทานของ
ผู้สอบบัญชี 
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15.2   ตำรำงสรุปงบกำรเงิน 

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

(1) งบแสดงฐำนะกำรเงิน : บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน)        
หน่วย : ล้ำนบำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

สิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวำคม 2558  

สิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวำคม 2559 

สิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวำคม 2560 

สิ้นสุดวันท่ี  
31 มีนำคม 2561 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

ตรวจสอบแล้ว 
(ปรับปรงุใหม่) 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

ตรวจสอบแล้ว 
 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

ตรวจสอบแล้ว 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

สอบทำนแล้ว 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12.95 15.26 10.71 12.29 30.84 22.31 36.38 26.08 

เงินลงทุนชั่วคราว – เงินลงทุนเพื่อค้า 0.76 0.90 - - - - - - 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 12.03 14.18 34.89 40.02 47.65 34.48 39.38 28.22 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 19.47 22.94 - - - - - - 
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท า 2.90 3.42 5.03 5.78 3.27 2.37 1.98 1.42 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.07 0.08 0.96 1.10 2.94 2.12 1.91 1.37 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 48.18 56.78 51.59 59.19 84.69 61.29 79.66 57.09 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน - - 0.20 0.23 - - - - 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม /1 0.30 0.35 - - - - - - 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 33.33 39.27 31.88 36.57 49.67 35.94 52.12 37.35 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.10 0.12 0.46 0.52 3.58 2.59 5.78 4.15 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.49 0.58 0.58 0.66 0.24 0.17 0.20 0.14 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  2.45 2.89 2.46 2.82 0.01 0.01 1.77 1.27 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36.68 43.22 35.57 40.81 53.50 38.71 59.87 42.91 
รวมสินทรัพย์ 84.86 100.00 87.16 100.00 138.19 100.00 139.53 100.00 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หน้ีสินหมุนเวียน           

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6.62 7.80 28.25 32.41 33.73 24.41 31.06 22.26 
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบก าหนดช าระในหนึ่งปี 3.08 3.63 3.08 3.54 4.85 3.51 4.92 3.52 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบก าหนด                       
.   ช าระในหนึ่งปี 

0.64 0.75 0.69 0.80 3.18 2.30 2.78 1.99 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 0.01 0.01 0.34 0.39 1.08 0.78 1.08 0.77 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.16 0.19 0.70 0.80 1.24 0.90 0.87 0.63 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 10.52 12.40 33.07 37.93 44.07 31.89 40.71 29.17 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

สิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวำคม 2558  

สิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวำคม 2559 

สิ้นสุดวันท่ี  
31 ธันวำคม 2560 

สิ้นสุดวันท่ี  
31 มีนำคม 2561 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

ตรวจสอบแล้ว 
(ปรับปรงุใหม่) 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

ตรวจสอบแล้ว 
 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

ตรวจสอบแล้ว 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

สอบทำนแล้ว 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน           

เงินกู้ยืมระยะยาว 11.71 13.80 13.86 15.90 18.16 13.14 16.90 12.11 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.31 1.54 0.70 0.80 6.89 4.99 8.71 6.24 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2.47 2.91 2.89 3.31 3.37 2.44 3.49 2.50 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 15.49 18.25 17.45 20.01 28.42 20.56 29.10 20.85 
รวมหนี้สิน 26.01 30.65 50.51 57.95 72.49 52.46 69.81 50.03 
ส่วนของผู้ถือหุ้น           
ทุนเรือนหุ้น         
   ทุนจดทะเบียน 10.00 11.78 10.00 11.47 10.00 7.24 100.00 71.67 

   ทุนที่ออกช าระแล้ว 10.00 11.78 10.00 11.47 10.00 7.24 65.00 46.58 
ก าไรสะสม         

ทุนส ารองตามกฎหมาย - - 1.00 1.15 1.00 0.72 1.00 0.72 
ยังไม่ได้จัดสรร /2 48.85 57.57 25.65 29.43 54.70 39.58 3.72 2.67 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 58.85 69.35 36.65 42.05 65.70 47.54 69.72 49.97 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 84.86 100.00 87.16 100.00 138.19 100.00 139.53 100.00 

หมำยเหตุ:      
- จากงบการเงินฉบับตรวจสอบของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการ

จัดท างบการเงิน โดยการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฎิบัติแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่ได้
มีส่วนได้เสียสาธารณะ ดังนี้ 

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด าเนินงาน โดยบรษิัทด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเปน็ส่วน
ใหญ่ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว และบรษิัทได้แบ่งส่วน
งานด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วนงานหลกั คือ 1) รายได้จากการให้บริการ 2) รายได้จากการขายสินคา้ 

2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ืองภาษีเงินได้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน  มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่องงบเฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วม
ค้ามาถือปฏิบัติแสดงรายการแยกต่างหากในงบแสดงส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้พิจารณาปรับย้อนหลังงบ
การเงินปี 2558 ที่น ามาแสดงเปรียบเทียบ ณ ที่นี้ เพื่อสะท้อนรายการบัญชีให้ถู กต้องและแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี” 

3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  โดยมีการระบุลักษณะ
ความสัมพันธ์และก าหนดนโยบายราคาระหว่างบริษัทกับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

- บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ และแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีจากการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามรอบ
ระยะเวลาบัญชี ซึ่งรายการแก้ไขดังกล่าวส่งผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นปี 2559 และก าไรสุทธิส าหรับปี 2558 บริษัทได้มีการจัด
ประเภทรายการและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลังงบการเงินปี 2558 ที่น ามาเปรียบเทียบ ทั้งนี้ผลกระทบที่มีต่องบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (โปรดศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมใน เอกสารแนบ 4 งบการเงินส าหรับงวดบัญชีปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หมายเหตุข้อ 5 การจัด
ประเภทรายการใหม่และการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี ในหน้าที่ 15) 
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- /1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกในงบการเงินโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทที่ถูกลงทุน) โดยรับรู้รายการ
เร่ิมแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่เกิดจากการท ารายการดังกล่าว โดยเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  ทั้งนี้ บริษัทมีการขายหุ้นสามัญในบริษัทร่วม จ านวน 30,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 27.76 
บาทในเดือนมิถุนายน 2559 โดยบริษัทได้บันทึกก าไรจากการขายเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีส่วนได้เสียในปี 2559 
เป็นจ านวน 0.71 ล้านบาท งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีราคาทุนในปี 2559 เป็นจ านวน 0.53 ล้านบาท 

- /2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2559 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม เป็นเงินปัน
ผลจ่ายจ านวน 40,000 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 40,000,000 บาท ซ่ึงจ่ายปันผลเม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2559 

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 1,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 54,000 บาท คิดเป็นจ านวน 54,000,000 บาท โดย

จ่ายจากก าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 55,000,000 บาท ประกอบด้วยเป็นหุ้นสามัญจ านวน 5,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 10,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 10,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 65,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้น
สามัญ จ านวน 6,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท เพ่ือขยายการด าเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
  อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และแก้ไขจ านวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก

เดิม มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงบริษัทมีทุนช าระแล้วทั้งสิ้น 65,000,000 บาท โดยภายหลัง
จากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว บริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 130,000,000 หุ้น 

 อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมที่มีทุนจดทะเบียน 65,000,000 บาท อีกจ านวน 35,000,000 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100,000,000 
บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท  เพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้น
สามัญของบริษัทให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)  

 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้น 
35,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering :IPO) หรือคิดเป็นร้อยละ 35.00 ของ
ทุนช าระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย IPO 

 อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดและเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน)” 
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(2) งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ : บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน)  
หน่วย : ล้ำนบำท 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งวด 3 เดือน 
ปี 2560 

งวด 3 เดือน 
ปี 2561 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรตรวจสอบ
แล้ว (ปรับปรุงใหม่) 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

ตรวจสอบแลว้ 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

ตรวจสอบแลว้ 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

สอบทำนแล้ว 

งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

สอบทำนแล้ว 
ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 
ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 
ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 
ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 
ล้ำน
บำท 

ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 3.47 2.66  34.39 17.97  91.17 32.02 10.31 19.74 12.93 19.65 
รายได้จากการบริการ 125.84 96.56  152.24 79.57  192.90 67.74 41.86 80.15 52.74 80.15 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - -  0.53 0.28  -    -  -    -  -    - 
รายได้อื่น /1 1.02 0.78 4.19 2.19  0.68 0.24 0.05 0.11 0.13 0.20 
รวมรำยได ้ 130.33 100.00  191.34 100.00  284.75 100.00 52.22 100.00 65.80 100.00 

ต้นทุนขาย 7.87 6.04  36.62 19.14  83.74 29.41 9.71 18.60 12.59 19.14 
ต้นทุนการให้บริการ 88.54 67.94  82.63 43.18  91.00 31.96 16.62 31.82 28.75 43.69 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 4.15 3.18  15.72 8.22  23.84 8.37 3.03 5.81 3.72 5.65 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24.11 18.50  32.79 17.14  48.10 16.89 13.15 25.18 16.49 25.06 
รวมค่ำใช้จ่ำย 124.67 95.66  167.76 87.68  246.68 86.63 42.51 81.41 61.55 93.54 
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและ
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้

5.66 4.34  23.58 12.32 38.07 13.37 9.71 18.59 4.25 6.46 

ต้นทุนทางการเงิน 0.83 0.64 1.22 0.64  1.19 0.42 0.25 0.47 0.40 0.61 
ก ำไรกอ่นค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้ 4.83 3.70  22.36 11.68  36.88 12.95 9.46 18.12 3.85 5.85 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1.18 0.90 4.56 2.38  7.83 2.75 1.88 3.60 0.83 1.26 
ก ำไรส ำหรบัป ี 3.65 2.80  17.80 9.30  29.05 10.20 7.58 14.52 3.02 4.59 
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม ส ำหรับปี 3.65 2.80 17.80 9.30 29.05 10.20 7.58 14.52 3.02 4.59 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (ค านวณจาก 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท)  

3,650  17,800  29,049  7,584  3,023  

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (ค านวณจาก 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 

0.18  0.89  1.45  0.38  0.02  

 

หมำยเหตุ:/1 - รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากการส่งเสริมการขาย ดอกเบี้ยรับ ก าไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร รายได้จากการขายสินค้า
ล้าสมัย เป็นต้น 

                            - บริษัทแบ่งส่วนการด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วนงาน ดังนี้ 
1) ธุรกิจการจัดงาน เช่น งานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ ไอทีและสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ งานกีฬา งานท่องเที่ยว งานสัมมนา 

ฝึกอบรมและอ่ืนๆ 
2) ธุรกิจงานโฆษณา เอเจนซี่และอ่ืนๆ เช่น งานผลิตและจ าหน่ายสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 
3) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การขายสินค้าโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์ เสริมต่างๆ และอุปกรณ์

เครื่องใช้ไฟฟ้าในร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น 
                            - บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ และแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีจากการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามรอบ

ระยะเวลาบัญชี ซ่ึงรายการแก้ไขดังกล่าวส่งผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นปี 2559 และก าไรสุทธิส าหรับปี 2558 บริษัทได้มีการจัด
ประเภทรายการและแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลังงบการเงินปี 2558 ที่น ามาเปรียบเทียบ ทั้งนี้ผลกระทบที่มีต่อ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (โปรดศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมใน เอกสารแนบ 4 งบการเงิน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หมายเหตุข้อ 5 การจัดประเภทรายการใหม่และการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี ในหน้าที่ 
15)                               
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-   บริษัทได้จัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
จัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน 

      หน่วย : ล้านบาท 
 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ตำมท่ีจัดประเภท
รำยกำรใหม่ 

ตำมท่ีเคย 
รำยงำนไว้ 

ตำมท่ีจัดประเภท
รำยกำรใหม่ 

ตำมท่ีเคย 
รำยงำนไว้ 

รายได้จากการให้บริการ 152.24 149.37 152.24 149.37 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรว่ม 0.71 - 0.53 - 
รายได้อ่ืน 4.18 7.76 4.18 7.58 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 15.72 13.79 15.72 13.79 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 32.79 34.72 32.79 34.72 

     การจัดประเภทรายการบัญชีดังกลา่วไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไว้
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งบกระแสเงินสด : บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 
 
 

งบกระแสเงินสด 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งวด 3 เดือน 
31 มี.ค. 60 

งวด 3 เดือน 
31 มี.ค. 61 

ตรวจสอบแล้ว 
(ปรับปรุงใหม่) 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว สอบทำนแล้ว สอบทำนแล้ว 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน        
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 4.83 22.36 36.88 9.46 3.85 
รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ด าเนินงาน   

   

ค่าเผื่อการรับคืนสินคา้(กลับรายการ) - 0.32  (0.05) 0.33 (0.11) 
หนี้สูญ - -  0.26 0.26 0.01 
ขาดทุนจากการปรับลดมูลคา่สินค้า - -  0.11 - 0.20 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว - 0.09  -    - - 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรว่ม - (0.53)  -    - - 
ค่าเสื่อมราคา 3.13 2.76  3.75 0.70 1.49 
ค่าจัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 0.01  0.06 0.01 0.03 
ก าไรจากการขายอุปกรณแ์ละค่าตัดจ าหน่ายทรัพย์สิน - (0.01)  0.01 0.01 - 
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจา่ย - - 2.45 - - 
ผลประโยชน์พนักงานเม่ือออกจากงาน 0.31 0.42  0.48 0.12 0.13 
ดอกเบี้ยรับ - (2.21)  (0.06) - - 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 0.83 1.22 1.19 0.24 0.40 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์ และหน้ีสินด ำเนินงำน 

9.10 24.43 45.08 11.13 6.00 

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)      
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 2.51 (23.77)  (12.97) 3.31 8.37 
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท า (2.90) (2.13)  1.65  (3.17) 1.09 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (0.06) (0.89)  (1.98) 0.53 1.02 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - (0.01) - - (1.17) 

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)      
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 6.20 21.63  5.46 0.05 (2.66) 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (0.36) 0.53 0.54 0.22 (0.37) 

เงินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 14.49 19.79  37.78 12.07 12.28 
จ่ายภาษีเงินได ้ (3.70) (4.31) (6.76) (1.39) (1.38) 

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 10.79 15.48 31.02 10.68 10.90 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน      

เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง(เพ่ิมขึ้น) (0.76) 0.67  -    - - 
เงินฝากประจ าที่ตดิภาระค้ าประกันลดลง(เพิ่มขึ้น) - (0.20) 0.20 (1.30) - 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกนัลดลง(เพ่ิมขึ้น) (6.77) 19.47  -    - - 
ดอกเบี้ยรับ - 2.80  0.06 - - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบรษิัทร่วม - 0.83  -    - - 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ ์ - 0.05  0.53 0.39 - 
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งบกระแสเงินสด 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งวด 3 เดือน 
31 มี.ค. 60 

งวด 3 เดือน 
31 มี.ค. 61 

ตรวจสอบแล้ว 
(ปรับปรุงใหม่) 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว สอบทำนแล้ว สอบทำนแล้ว 

เงินสดจ่ายจ่ายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (4.71) (1.34)  (12.11) (1.04) (1.27) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (0.11) (0.37)  (3.18) - (2.23) 

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (12.35) 21.91  (14.50) (1.95) (3.50) 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน      

เงินสดจ่ายช าระหนี้ตามสญัญาเช่าการเงิน (0.35) (0.56)  (1.27) (0.46) (1.26) 
รับเงินกู้ยืมระยะยาว 7.00 5.00  10.00  -    - 

จ่ายช าระเงินกู้ระยะยาว (1.26) (2.85)  (3.93) (0.76) (1.19) 
จ่ายดอกเบี้ย (0.83) (1.22) (1.19) (0.24) (0.40) 
เงินสดจ่ายเงินปันผล - (40.00) - - (54.00) 
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - - - - 55.00 

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไป)จำกกิจกรรมจัดหำเงิน 4.56 (39.63) 3.61   (1.46) (1.85) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ 3.00 (2.24) 20.13 7.27 5.55 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 9.95 12.95 10.71 10.71 30.84 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินปี 12.95 10.71  30.84 17.99 36.38 
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(3) อัตรำส่วนทำงกำรเงิน : บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ำกัด (มหำชน)  

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน หน่วย 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
งวด 3 เดือน 
ปี 2561 

ตรวจสอบแล้ว 
(ปรับปรุงใหม่) 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว สอบทำนแล้ว 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง  
(Liquidity ratio)         

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 4.58 1.56 1.92 1.96 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 2.45 1.38 1.78 1.86 
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.49 0.71 0.80 1.03 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า เท่า 9.96 10.83 12.18 12.74 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย วัน 36 33 30 28 
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 5.43 9.25 20.20 19.18 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 66 39 18 19 
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี เท่า 101.94 40.71 17.22 13.02 
ระยะเวลาช าระหน้ี วัน 4 9 21 28 
Cash Cycle วัน 99 63 26 19 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร 
(Profitability Ratio)       

 

อัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 25.44 36.11 38.48 37.06 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 4.38 12.64 13.40 6.47 
อัตราก าไรอื่น ร้อยละ 0.78 2.19 0.24 0.19 
อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 190.57 65.62 81.50 256.45 
อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ 2.80 9.30 10.20 4.59 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 6.40 37.28 56.76 17.86 
อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 

(Efficiency Ratio)       
 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 4.75 20.69 25.78 8.71 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 19.85 56.91 73.64 31.82 
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.70 2.22 2.53 1.90 

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน 
(Financial Policy Ratio)        

 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.44 1.38  1.10 1.00 
อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 18.40 17.21 32.78 32.02 
อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (cash basis) เท่า 0.77 0.34 1.51 0.18 
อัตราการจ่ายเงินปันผล /1   ร้อยละ - 224.72/2 185.89/3 - 

หมำยเหตุ :     /1  - อัตราการจ่ายเงินปันผล ค านวณจาก เงินปันผลจ่ายหารดว้ยก าไรสุทธิ 
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/2  -  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสะสม
ที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (งบตรวจสอบฉบบัล่าสุด ณ วนัที่พิจารณาจ่ายเงินปันผล) จ านวน 40,000,000 
บาท และได้ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 

/3  -  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 1,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 54,000 บาท (มูล
ค่าที่ตราไวใ้นขณะนั้นเท่ากับ 10,000 บาทต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 54,000,000 บาท โดยจ่ายจากก าไรสะสม ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 โดยก าหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แกผู่้ถือหุ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งหากค านวณจากเงินปันผลจ่าย
จ านวน 54.00 ล้านบาท หารด้วยก าไรสุทธิส าหรบัปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจ านวน 29.05 ล้านบาท ได้
อัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 185.89 และในกรณีค านวณอัตราการจ่ายปันผล โดยคิดจากเงินปันผลจ่าย หารด้วย
ก าไรสะสมสว่นที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560  จ านวน 54.70 ล้านบาท จะได้อัตราการจ่ายปันผล เท่ากับร้อยละ 
98.72 

 
 
 


