บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินระหว่างกาล
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สาหรับงวดสามเดื อน
และหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้น รวมและงบกระแสเงิ น สดรวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลแบบย่อของบริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด
(มหาชน) และบริษัทย่ อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงิ นเฉพาะกิ จการของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
(รวมเรี ยกว่า “ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ั บผิด ชอบในการจัด ทาและนาเสนอข้อ มูลทาง
การเงิ น ระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตของกิ จ การ การสอบทานข้อ มูล ทางการเงิ น ระหว่างกาลดังกล่า วประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากร ซึ่ งส่วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่
ว่าจะพบเรื่ อ งที่ มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ ง อาจพบได้จ ากการตรวจสอบ ดัง นั้น ข้า พเจ้าจึ งไม่อ าจแสดงความเห็ น ต่อ ข้อ มูล
ทางการเงิ นระหว่างกาลที่ สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

หน้า 2

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 1 และข้อ 3 ที่กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ทาให้เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จโดยรวมและมีผลกระทบต่อกิ จกรรมทาง
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั โดยกลุ่มบริ ษทั มีการปรับแผนการดาเนิ นธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดงั กล่าว และการนา
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวเพื่อลดผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าไม่ได้
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่ องดังกล่าว

นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9211
บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
วันที่ 13 สิ งหาคม 2563

หน้า 3

บริ ษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
บาท
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

7,743,966

14,745,173

7,693,435

14,067,203

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

7

172,898,489

193,262,419

172,605,091

192,721,490

สิ นค้าคงเหลือ

8

8,334,746

8,789,914

8,334,746

8,789,914

ที่ถึงกาหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี

9

3,500,000

4,790,000

3,500,000

4,790,000

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

10

6,305,475

2,234

6,305,475

2,234

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11

8,087,082

9,098,307

7,672,813

8,691,065

206,869,758

230,688,047

206,111,560

229,061,906

1,984,490

1,988,995

1,999,995

1,999,995

5,149,980

5,149,980

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกัน

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

12

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

13

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

98,241,724

93,506,112

98,097,724

93,362,112

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

15

4,798,814

5,543,763

4,713,983

5,454,194

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

22

8,605,781

8,934,388

8,605,781

8,934,388

19,332,991

16,844,225

19,321,106

16,834,442

1,185,950

1,178,450

1,185,950

1,178,450

134,149,750

127,995,933

139,074,519

132,913,561

341,019,508

358,683,980

345,186,079

361,975,467

ภาษีเงินได้รอขอคืน

-

เงินมัดจาและเงินประกัน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 4

บริ ษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้เงินลงทุน
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
3,051,508
85,383,173
4,589,943
6,123,657
5,170,170

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

3,051,508
85,303,173
2,549,985
4,589,943
6,123,657
5,170,170

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

104,318,451

132,249,107

106,788,436

134,682,547

36,844,002
32,022,192
8,993,768
11,678,537

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

36,844,002
32,022,192
8,993,768
11,678,537

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

89,538,499

60,762,082

89,538,499

60,762,082

193,856,950

193,011,189

196,326,935

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
(41,132,282)

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

1,000,000
(40,242,885)

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

147,969,747

166,079,750

148,859,144

166,530,838

(807,189)

(406,959)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

147,162,558

165,672,791

148,859,144

166,530,838

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

341,019,508

358,683,980

345,186,079

361,975,467

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่

16
17
13
19
20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
(ไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

19
20
18
21

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 5

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

รายได้จากการขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

76,763

13,905,010

76,763

13,905,010

รายได้จากการให้บริ การ

9,613,446

66,383,271

9,613,446

66,258,271

รายได้อื่น

2,614,070

595,259

2,598,018

624,005

12,304,279

80,883,540

12,288,227

80,787,286

52,921

12,371,448

52,921

12,371,448

14,245,831

36,918,796

14,245,831

36,168,288

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

1,894,154

1,765,460

1,890,862

1,765,460

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

15,056,963

12,541,257

15,038,321

12,512,837

31,249,869

63,596,961

31,227,935

62,818,033

(18,945,590)

17,286,579

(18,939,708)

17,969,253

(726,894)

(490,833)

(726,894)

(490,833)

-

-

-

รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ

รวมค่าใช้จ่าย
กำไร(ขำดทุน)จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(713)

กำไร(ขำดทุน)ก่อนรำยได้(ค่ ำใช้ จ่ำย)ภำษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด

(19,673,197)

16,795,746

(19,666,602)

17,478,420

17,749

(3,567,520)

17,749

(3,567,520)

(19,655,448)

13,228,226

(19,648,853)

13,910,900

22

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

-

-

-

(19,655,448)

13,228,226

(19,648,853)

13,910,900

(19,652,753)

13,555,910

(19,648,853)

13,910,900

(2,695)

(327,684)

(19,655,448)

13,228,226

(19,648,853)

13,910,900

(19,652,753)

13,555,910

(19,648,853)

13,910,900

(2,695)

(327,684)

(19,655,448)

13,228,226

(19,648,853)

13,910,900

(0.10)

0.07

(0.10)

0.07

กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

-

การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

-

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 6

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2563

2562

847,080

16,625,627

847,080

16,625,627

78,665,141

160,070,865

78,665,141

159,945,865

2,794,086

754,314

2,778,034

783,060

82,306,307

177,450,806

82,290,255

177,354,552

944,929

14,992,746

944,929

14,992,746

61,543,343

105,972,841

61,543,343

105,222,333

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

6,620,961

6,241,434

5,807,566

6,241,434

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

29,805,427

27,810,725

29,768,736

27,782,305

98,914,660

155,017,746

98,064,574

154,238,818

(16,608,353)

22,433,060

(15,774,319)

23,115,734

(1,568,768)

(1,035,273)

(1,568,768)

(1,035,273)

รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ

รวมค่าใช้จ่าย
กำไร(ขำดทุน)จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(4,505)

-

-

-

(18,181,626)

21,397,787

(17,343,087)

22,080,461

(328,607)

(4,275,208)

(328,607)

(4,275,208)

กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด

(18,510,233)

17,122,579

(17,671,694)

17,805,253

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

(18,510,233)

17,122,579

(17,671,694)

17,805,253

ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

(18,110,003)

17,450,263

(17,671,694)

17,805,253

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(400,230)
(18,510,233)

(327,684)
17,122,579

(17,671,694)

17,805,253

ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

(18,110,003)

17,450,263

(17,671,694)

17,805,253

ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(400,230)
(18,510,233)

(327,684)
17,122,579

(17,671,694)

17,805,253

(0.09)

0.09

(0.09)

0.09

กำไร(ขำดทุน)ก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

22

กำรแบ่ งปันกำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด

การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 7

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
บาท
งบการเงินรวม
ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

กาไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ทุนสารองตามกฎหมาย

88,102,029

1,000,000

100,000,000

ขาดทุนสะสม
(51,392,804)

รวมส่วนของ

ส่วนได้เสี ย

ผูเ้ ป็ นเจ้าของ

ที่ไม่มีอานาจ

ของบริ ษทั ใหญ่

ควบคุม

137,709,225

รวม
-

137,709,225

ลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

-

-

-

4,850,020

4,850,020

ลูกหนี้ ค่าหุ้นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

-

-

-

-

(4,850,020)

(4,850,020)

กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

-

-

-

(327,684)

17,122,579

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

17,450,263
-

17,450,263
-

-

-

17,450,263

17,450,263

(327,684)

17,122,579

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 วันที่ 1 มกราคม 2563

100,000,000

88,102,029

1,000,000

(23,022,279)

166,079,750

(406,959)

165,672,791

(18,110,003)

(18,110,003)

(400,230)

(18,510,233)

ขาดทุนสาหรับงวด

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

100,000,000

88,102,029

1,000,000

-

-

-

-

(18,110,003)

(18,110,003)

(400,230)

(18,510,233)

(41,132,282)

147,969,747

(807,189)

147,162,558

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 8

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริ ษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สำหรั บงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น

100,000,000

88,102,029

ทุนสารองตามกฎหมาย
1,000,000

กาไรสาหรับงวด

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

ขาดทุนสะสม

รวม

(51,392,804)

137,709,225

17,805,253

17,805,253

-

-

17,805,253

17,805,253

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

100,000,000

88,102,029

1,000,000

(33,587,551)

155,514,478

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

100,000,000

88,102,029

1,000,000

(22,571,191)

166,530,838

(17,671,694)

(17,671,694)

ขาดทุนสาหรับงวด

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

100,000,000

88,102,029

1,000,000

-

-

(17,671,694)

(17,671,694)

(40,242,885)

148,859,144

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 9

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
บาท
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

(18,181,626)

21,397,787

(17,343,087)

22,080,461

กาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

(569)

(229,944)

(569)

(229,944)

กาไรจากการขายเงินลงทุน

(467)

(21,988)

(467)

(21,988)

-

(118,915)

-

(118,915)

หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ

265,600

160,300

265,600

160,300

กลับรายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

(76,038)

(586,722)

(76,038)

(586,722)

รายการปรับกระทบกาไรเป็ นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน

ค่าเผื่อการรับคืนสิ นค้า

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

4,505

-

-

-

6,817,040

4,755,601

6,817,040

4,755,601

764,949

886,368

760,211

885,442

(158,876)

(247,365)

(158,876)

(247,365)

-

21,543

-

21,543

654,348

589,829

654,348

589,829

1,568,768

1,035,273

1,568,768

1,035,273

(8,342,366)

27,641,767

(7,513,070)

28,323,515

20,098,330

36,358,209

19,850,799

36,348,067

531,206

(4,948,355)

531,206

(4,948,355)

1,011,225

1,213,984

1,018,252

1,650,081

(7,500)

225

(7,500)

225

(12,162,964)

(56,742,397)

(12,158,764)

(57,454,599)

(1,491,366)

562,323

(1,459,021)

553,923

(363,435)

4,085,756

261,902

4,472,857

(2,488,766)

(4,779,168)

(2,486,664)

(4,775,406)

(2,852,201)

(693,412)

(2,224,762)

(302,549)

กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจาและเงินประกัน
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 10

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
บาท
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,290,000

(10,035,744)

1,290,000

(10,035,744)

(6,302,205)

(16,000,000)

(6,302,205)

(16,000,000)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

-

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์

158,879

387,357

158,879

387,357

(1,352,164)

(1,802,089)

(1,352,164)

(1,658,089)

(20,000)

(1,905,190)

(20,000)

(1,809,890)

(6,225,490)

(29,355,666)

(6,225,490)

(31,716,361)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(2,599,995)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง

(17,848,492)

(3,150,890)

(17,848,492)

เงินสดจ่ายชาระหนี้ ตามสัญญาเช่า

(6,833,908)

เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว

30,000,000

จ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาว

(1,672,348)

(2,497,435)

(1,672,348)

(2,497,435)

จ่ายดอกเบี้ย

(1,568,768)

(1,035,273)

(1,568,768)

(1,035,273)

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

2,076,484

(6,683,598)

2,076,484

(6,683,598)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดลดลง - สุ ทธิ

(7,001,207)

(36,732,676)

(6,373,768)

(38,702,508)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นงวด

14,745,173
7,743,966

41,904,721
5,172,045

14,067,203
7,693,435

41,904,721
3,202,213

-

(6,833,908)

-

30,000,000

(3,150,890)
-

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้ ออุปกรณ์โดยทาสัญญาเช่าการเงิน

10,200,491

-

10,200,491

-

ซื้ ออุปกรณ์โดยบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ อื่น

-

57,286

-

57,286

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่ยงั ไม่จ่ายชาระ

-

1,999,995

-

4,549,980

การเรี ยกชาระค่าหุ้นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่ยงั ไม่จ่ายชาระ

-

4,850,020

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 11

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอ็ม วิชน่ั จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริ การจัดงานแสดงสิ นค้าโทรศัพท์มือถือ ไอที และสิ นค้าเทคโนโลยีต่างๆ
งานแข่งขันกี ฬา งานท่ องเที่ ยว งานสัมมนา และอื่นๆ ตลอดจนผลิ ตและจาหน่ ายสื่ อในรู ปแบบต่างๆ ทั้งสื่ อออนไลน์ และ
ออฟไลน์ อีกทั้งประกอบธุ รกิ จพาณิ ชย์ สถานที่ ต้ งั ของบริ ษทั อยู่ที่ 11/1 ซอยรามคาแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร
กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบนั ได้ส่งผลกระทบขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบ
จากสถานการณ์ดงั กล่าว และได้มีการปรับแผนการดาเนิ นธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เนื่ องจากผลกระทบ
ทั้งหมดต่อฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดในปั จจุบนั และในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั ยังไม่สามารถประมาณ
ได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะนี้ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผล
กระทบทางการเงินเกี่ ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สิน และหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และจะพิจารณา
บันทึกผลกระทบดังกล่าวเมื่อสามารถทาได้
2. หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จัดทาขึ้ นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ น
ระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินนี้มิได้
รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกาหนดสาหรับงบการเงินประจาปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนาเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้ จึงควร
อ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลนี้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจานวนเงินที่ เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
งบการเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีต่างๆ ของบริ ษทั ย่อย ซึ่งบริ ษทั มีอานาจในการควบคุมดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

จัดตั้งขึ้น วันที่เริ่ มมีอานาจ
ในประเทศ
ควบคุม

30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไอดอลมาสเตอร์ จากัด
ดำเนินธุรกิจให้ คำปรึ กษำด้ ำนสื่ อสำรประชำสัมพันธ์
บริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จากัด
ดำเนินธุรกิจขำยและให้ บริ กำรด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

สัดส่ วนการถือหุ น้
โดยบริ ษทั (ร้อยละ)

ไทย

2 เมษายน 2562

52

52

ไทย

24 เมษายน 2562

51

51
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ทเี่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษ ัทได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับ การปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ น
เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐานการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา
ถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้ว ยมาตรฐานและการตี ค วามมาตรฐาน จานวน
5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิ จของกิ จการ (Business Model) หลักการเกี่ ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิ น
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
การรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต โดยกลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงิน
โดยไม่จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั จะใช้วธิ ี การอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับลูกหนี้การค้า
มาตรฐานกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อมูล ของสัญ ญาเช่า และกาหนดให้ผูเ้ ช่ารับ รู ้สิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิ น สาหรับ สัญ ญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่า
มากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญ ชี สาหรับ ผูใ้ ห้เช่ าไม่ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างมี สาระส าคัญ จากมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
มาตรฐานกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เรื่อง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวสำหรับทำงเลือกเพิม่ เติมทำงบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
วิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สาหรับการ
จัด ท างบการเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ มี ร อบระยะเวลารายงานสิ้ น สุ ด ภายในช่ วงเวลาระหว่างวัน ที่ 1 มกราคม 2563 ถึ งวัน ที่
31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่นาข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั มูลค่าของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
- เลือกที่จะไม่นาข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 มาเป็ นข้อมูลในการประมาณการความเพียงพอของกาไรทาง
ภาษีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- เลือกที่ จะไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้ ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
4. นโยบำยกำรบัญชี
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่ องเครื่ องมือทางการเงินและสัญญาเช่า

หน้า 14

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ ำ
สิ นทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน หรื อราคาทุนตัดจาหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยู่
กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ในการจัดการสิ นทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
กำรด้ อยค่ ำของสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย โดยไม่
จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิตของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นระดับ และกาหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตและการคานวณดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่แตกต่าง
กันในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสาหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ ซึ่งกลุม่ บริ ษทั ใช้
วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
สัญญำเช่ ำ
สินทรัพย์ สิทธิกำรใช้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุ นหักค่าเสื่ อมราคา
สะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์
สิ ทธิการใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่
จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
หากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิง จะถูกโอนให้แก่กลุ่มบริ ษทั เมื่อ
สิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่ สัญญาเช่าเริ่ มมีผลจนวันสิ้ นสุ ด
ของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้หรื อวันสิ้นสุดอายุสญ
ั ญาเช่าแล้วแต่วนั ใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ
ณ วันที่ สัญ ญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่ าด้วยมูลค่าปั จจุบันของจานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ า
คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมี
ผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจะเพิม่ ขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการ
จ่ายชาระตามสัญ ญาเช่ าที่ จ่ายชาระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สิ นตามสัญ ญาเช่ าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่ อมี การ
เปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญำเช่ ำระยะสั้นและสัญญำเช่ ำซึ่งสินทรัพย์ อ้ำงอิงมีมูลค่ ำตำ่
จานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อสัญญาเช่าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

หน้า 15

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

5. ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือปฏิบัติ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 3 กลุม่ บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครื่ องมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิในระหว่างงวดปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีไม่มีผลกระทบต่อกาไรสะสมต้นปี 2562
เครื่องมือทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าและมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามที่
กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
บาท
งบกำรเงินรวม
การจัดประเภทและวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่าตาม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
หลักการบัญชี
ผ่านกาไร
ผ่านกาไรขาดทุน
เดิม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
ตัดจาหน่าย
รวม
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
14,745,173
14,745,173
14,745,173
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(ยกเว้นเงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
และต้นทุนตามสัญญาจ่ายล่วงหน้า) 145,114,966
145,114,966 145,114,966
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
2,234
2,234
2,234
- เงินฝากประจา *
159,862,373
159,862,373 159,862,373
รวมสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
บาท
การจัดประเภทและวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่า
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ตามหลักการ
ผ่านกาไร
ผ่านกาไรขาดทุน
บัญชีเดิม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
ตัดจาหน่าย
รวม
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
14,067,203
14,067,203
14,067,203
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(ยกเว้นเงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและ
ต้นทุนตามสัญญาจ่ายล่วงหน้า)
144,574,037
144,574,037 144,574,037
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
2,234
2,234
2,234
- เงินฝากประจา *
158,643,474
158,643,474 158,643,474
รวมสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
* เดิมจัดประเภทอยูใ่ น เงินลงทุนชัว่ คราว
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุม่ บริ ษทั ไม่ได้กาหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สัญญำเช่ ำ
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 มาถื อปฏิ บัติครั้งแรก สัญญาเช่ าที่ เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่ าเงิ นทุ น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สิน ตามสัญ ญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญ ชี เดิ มก่ อนวันที่ นามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,637,014
หัก สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
(1,637,014)
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. รำยกำรธุรกิจกับบุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
6.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ และนโยบำยในกำรกำหนดรำคำ
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคาระหว่างบริ ษทั กับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ลักษณะควำมสั มพันธ์
รำยกำร
นโยบำยรำคำ
บริษัทย่ อย
รายได้ค่าบริ การ
ค่าบริ การจ่าย

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

ถือหุน้ โดยบริ ษทั

รายได้ค่าบริ การ

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

ถือหุน้ โดยบริ ษทั

รายได้ค่าบริ การ

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

บริ ษทั เอ็มวี ฟูดส์ จากัด

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

ค่าซื้ อสิ นค้า

บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด
(มหาชน)

กรรมการและผูบ้ ริ หารร่ วมกัน

รายได้ค่าบริ การ

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น

บริ ษทั ไอดอลมาสเตอร์ จากัด

บริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จากัด

ถือหุน้ โดยบริ ษทั

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น

บริษัทร่ วม
บริ ษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จากัด
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ค่าบริ การจ่าย

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

บริ ษทั สตูดิโอ 888 จากัด

กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

รายได้ค่าบริ การ

ราคาที่ตกลงตามสัญญา

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการบริ ษทั

ค้ าประกัน

ไม่มีค่าธรรมเนียม

6.2 ยอดคงเหลือระหว่ ำงบริษัทกับบริษัทย่ อยและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
428,000
2,140,000
428,000
2,140,000
ลูกหนีอ้ นื่ (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั ย่อย
เงินจ่ ำยล่ วงหน้ ำค่ ำสินค้ ำ (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

1,605,000

2,407,500

54,473

62,073

1,605,000

2,407,500

6.3 รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำยระหว่ ำงบริษัทกับบุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
และ 2562 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
รำยได้ อนื่
บริ ษทั ย่อย
30,000
ซื้อสินค้ ำและอุปกรณ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ ำบริกำรจ่ ำย

-

บริ ษทั ย่อย
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

4,188,968
189,867
4,378,835

-

105,158

-

-

120,000

5,730,194
144,146
5,874,340

4,188,968
189,867
4,378,835

105,158

5,730,194
144,146
5,874,340
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริ ษทั กับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
และ 2562 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
รำยได้ อนื่
บริ ษทั ย่อย
30,000
ซื้อสินค้ ำและอุปกรณ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ ำบริกำรจ่ ำย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวม
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

6,468
802,500
802,500
9,901,301
379,734
10,281,035

143,558

6,468

-

143,558

-

120,000
802,500
802,500

13,204,712
288,292
13,493,004

9,901,301
379,734
10,281,035

120,000
13,204,712
288,292
13,493,004

7. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
บาท
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 6.2)
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
เงินล่วงหน้าค่าสิ นค้า - บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6.2)
ต้นทุนตามสัญญาจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายโครงการ
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 6.2)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562

428,000
91,761,760
92,189,760
3,910,481

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

428,000
91,492,060
91,920,060
3,910,481

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

1,605,000
51,830,391
23,285,279
-

2,407,500
45,739,953
20,499,679
-

1,605,000
51,830,391
23,260,436
54,473

2,407,500
45,739,953
20,445,455
62,073
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
รวม

77,578
172,898,489

67,500
193,262,419

24,250
172,605,091

13,122
192,721,490

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถนุ ายน 2563 31 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
19,789,374
69,560,320
19,789,374
69,065,920
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 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
590,750
325,150
590,750
325,150
มากกว่า 12 เดือน
รวม
92,780,510
115,304,597
92,510,810
114,810,197
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(590,750)
(325,150)
(590,750)
(325,150)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
92,189,760
114,979,447
91,920,060
114,485,047
8. สินค้ ำคงเหลือ
บาท
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าสาเร็ จรู ป - สุทธิ

9,346,219
(1,011,473)
8,334,746

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
9,346,219
(1,011,473)
8,334,746

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

ในระหว่างงวด บริ ษทั บันทึกกลับรายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับเป็ นจานวน 0.08 ล้านบาท
โดยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย
9. เงินฝำกธนำคำรทีต่ ดิ ภำระหลักประกันทีถ่ งึ กำหนดไถ่ ถอนภำยในหนึ่งปี
เงิ น ฝากธนาคารจานวน 3.5 ล้า นบาท ได้นาไปเป็ นหลักประกัน สิ น เชื่ อ กับ ธนาคารในประเทศสองแห่ ง ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น 16 เงิ นฝากติ ดภาระหลักประกันส่ วนที่ ไถ่ถอนภายในหนึ่ งปี พิจารณาจากกาหนดการจ่ายชาระหนี้ คืน
ตามเงื่ อนไขที่ ตกลง
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

10. สินทรัพย์ ทำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่
บาท

เงินฝากประจา 6 เดือน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน - กองทุนเปิ ด
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถนุ ายน 2563 31 ธันวาคม 2562
1,304,906
2,234
5,000,569
6,305,475
2,234

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
1,304,906
2,234
5,000,569
6,305,475
2,234

การเปลี่ ยนแปลงของเงิ นลงทุ น ในหน่ วยลงทุ น - กองทุ นเปิ ดสาหรับ งวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 สามารถ
วิเคราะห์ได้ดงั นี้
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
10,000,000
ลดลงระหว่างงวด
(5,000,467)
กาไรจากการขายเงินลงทุน
467
569
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ยอดคงเหลือปลายงวด
5,000,569
11. สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2563
ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกาหนด
เงินมัดจาและเงินประกัน
รวม

31 ธันวาคม 2562
5,148,993
4,681,517
3,405,565
3,949,314
8,087,082

9,098,307

30 มิถนุ ายน 2563

31 ธันวาคม 2562
5,144,815
4,670,313
3,002,500
3,546,250
7,672,813

8,691,065

หน้า 21

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ทุนชาระ
แล้ว

ให้บริ การด้านการจัด
บริ ษทั เอ็มอาร์
แข่งขันกีฬาแบบ
คอนเน็กซ์ จากัด ครบวงจร
5,000,000

บาท
สัดส่ วนเงินลงทุน
ราคาทุน
มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
30
31
30
31
30
31
มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
ร้อยละ ร้อยละ
40

40

1,999,995 1,999,995

1,984,490

1,988,995

บาท

บริ ษทั
บริ ษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จากัด

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับ
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
สาหรับงวดสามเดือน สาหรับงวดหกเดือน สาหรับงวดสามเดือน สาหรับงวดหกเดือน
713
4,505
-

13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 และ 31 ธันวำคม 2562
ประเภทกิจการ
บริ การให้คาปรึ กษาด้าน
สื่ อสารประชาสัมพันธ์
บริ ษทั ไอดอลมาสเตอร์ จากัด
และบริ การอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขายและให้บริ การด้าน
บริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จากัด เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุนชาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน
(บาท)
(ร้อยละ)

วิธีราคาทุน
(บาท)

5,000,000

52

2,599,995

5,000,000

51

2,549,985
5,149,980

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติลงทุนในบริ ษทั ไอดอลมาสเตอร์ จากัด
และบริ ษทั มัล ติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 52 และ 51 ของทุนจดทะเบียนตามลาดับ บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ได้ดาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์ในเดือนเมษายน 2562 และเรี ยกชาระค่าหุน้ เต็มจานวน บริ ษทั ยังไม่ได้
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
จ่ายชาระค่าหุ ้นของบริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จากัด ดังนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั แสดงเงินค้างชาระดังกล่าวเป็ นเจ้าหนี้เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิน 2,549,985 บาท

14. ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
บาท
งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ งวด
บวก ซื้อสิ นทรัพย์
หัก จาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา

93,506,112
11,552,655
(3)
(6,817,040)
98,241,724

มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นงวด

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
93,362,112
11,552,655
(3)
(6,817,040)
98,097,724

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ได้จดจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจานวน 24.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 :
24.8 ล้านบาท) ไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 16 และเงินกูย้ มื ระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 19
15. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ งวด
บวก ซื้อทรัพย์สิน
หัก ค่าตัดจาหน่าย

5,543,763
20,000
(764,949)

5,454,194
20,000
(760,211)

มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นงวด

4,798,814

4,713,983

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
บาท

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น

อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี )
ร้อยละ 4 - 5
ร้อยละ 3 - 5

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
20,900,000
3,051,508
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
20,900,000
3,051,508
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รวม

3,051,508

20,900,000

3,051,508

20,900,000

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีวงเงินเบิ กเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจานวน 59.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2562 : 39.9 ล้านบาท) โดยมี ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น 14 และเงิน ฝาก
ธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 9 เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน
17. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่
บาท
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
เจ้าหนี้การค้า
42,822,739 45,001,813
เจ้าหนี้การค้าส่วนที่ครบกาหนดชาระในปี (หมายเหตุ 18) 18,993,768 16,000,000
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - รายได้รับล่วงหน้า
11,537,485 7,309,148
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
11,602,207 18,684,334
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้สรรพากร
240,028
701,223
186,946
855,850
เจ้าหนี้อื่น
85,383,173 88,552,368
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
42,822,739 45,001,813
18,993,768 16,000,000
11,537,485 7,309,148
11,522,207 18,600,134
240,028
701,223
186,946
855,850
85,303,173 88,468,168

รายได้รับล่วงหน้า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู ้ในอนาคตสาหรับภาระที่ ยงั ปฏิ บัติไม่เสร็ จสิ้ น (หรื อยังไม่
เสร็ จสิ้ นบางส่ วน) ของสัญญาที่ทากับลูกค้าจานวน 32.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 74.5 ล้านบาท) ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิของสัญญาดังกล่าวเสร็ จสิ้นภายในปี 2563 จานวน 32.7 ล้านบาท
18. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำไม่ หมุนเวียน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เจ้าหนี้การค้า
หัก เจ้าหนี้การค้าส่วนที่ครบกาหนดชาระในปี (หมายเหตุ 17)
สุทธิ

บาท
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
27,987,536
33,987,537
(18,993,768)
(16,000,000)
8,993,768
17,987,537

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีเจ้าหนี้การค้ารายหนึ่ งคงเหลือ 28.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562 : 34.0 ล้านบาท) ซึ่งบริ ษทั
ได้ทาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมในการจ่ายชาระเจ้าหนี้ การค้ารายดังกล่าว และจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ กาหนดไว้ในบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าว โดยทยอยจ่ายชาระดังนี้
ปี ที่ 1 : จ่ายชาระภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงิน 12.0 ล้านบาท
ปี ที่ 2 : จ่ายชาระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงิน 16.0 ล้านบาท
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ปี ที่ 3 : จ่ายชาระภายในเดื อนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็ นจานวนเงิน 18.0 ล้านบาท
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บริ ษทั ได้มีการตกลงกับเจ้าหนี้ การค้ารายดังกล่าว ขอเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขการจ่ายชาระ
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 ซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงขยายระยะเวลาตามบันทึกข้อตกลง
เพิ่มเติมฉบับเดิม
19. เงินกู้ยมื ระยะยำว
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
ต่อปี
การชาระคืน
1. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ ปี 2556 ถึงปี 2563
2. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563
3. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2566
4. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566
5. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7 ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565
6. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 3
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2567
7. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 2.9
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี 2568
8. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 5
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2570
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

บาท
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
534,732

710,167

726,769

991,130

2,884,857

3,145,103

2,003,471

2,370,223

2,317,719

2,571,713

2,966,397

3,317,957

20,000,000
10,000,000
41,433,945
(4,589,943)
36,844,002

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

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 เป็ นได้ดงั นี้
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
กูเ้ พิ่มในระหว่างงวด
จ่ายคืนเงินกูใ้ นระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

บาท
13,106,293
30,000,000
(1,672,348)
41,433,945
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขที่สาคัญบางประการที่ กาหนดไว้ตลอดอายุสัญญาเงินกูย้ ืม เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 1 และกรรมการบางท่านและการค้ าประกันโดยบรรษัทประกัน
สิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
ในระหว่างเดื อนเมษายน 2563 บริ ษ ัทได้รับ การผ่อนปรนการชาระเงิ น ต้น และดอกเบี้ ยจากธนาคารเป็ นระยะเวลา 6 เดื อ น
ตามมาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19
20. หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยและภาษีซ้ือรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่งปี
สุทธิ

บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2563 31 ธันวาคม 2562
51,137,505
41,161,236
(12,991,656)
(6,381,970)
(6,123,657)
(11,850,323)
32,022,192

22,928,943

ค่าใช้จ่ายสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 และ 2562 เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของ
กาไรหรื อขาดทุน

ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
รวม

บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,103,220
590,197
565,716
565,716
1,668,936
1,155,913

ในระหว่างเดือนเมษายน 2563 บริ ษทั ได้รับการผ่อนปรนการชาระเงินต้นและดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็ นระยะเวลา
12 เดือน ตามมาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์ COVID-19
21. ภำระผูกพันของผลประโยชน์ พนักงำน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
บาท
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย

11,024,189
654,348

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563

11,678,537

22. ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ภำษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ ในกำไรหรือขำดทุน
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
(17,749)
3,567,520
(17,749)
3,567,520
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
(17,749)
3,567,520
(17,749)
3,567,520
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ภำษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ ในกำไรหรือขำดทุน
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
328,607
4,275,208
328,607
4,275,208
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
328,607
4,275,208
328,607
4,275,208
รวม
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
118,150
65,030
118,150
65,030
สิ นค้าคงเหลือ
202,295
217,502
202,295
217,502
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
2,335,707
2,204,838
2,335,707
2,204,838
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
7,122,401
7,122,401
7,122,401
7,122,401
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
9,778,553
9,609,771
9,778,553
9,609,771
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,125,659
646,997
1,125,659
646,997
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
47,113
28,386
47,113
28,386
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
1,172,772
675,383
1,172,772
675,383
8,605,781
8,934,388
8,605,781
8,934,388
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
23. ข้ อมูลเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงาน
ได้รับ และสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่ อ ใช้ในการตัด สิ น ใจในการจัด สรรทรั พ ยากรให้ กับ ส่ ว นงานและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน
บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่าบริ ษทั มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่ วน
งานเดียว และบริ ษทั ได้แบ่งส่วนงานดาเนินงานออกเป็ น 3 ส่วนงานหลัก 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 กี ฬ า
งานท่องเที่ ยว งานสัมมนาและอื่ นๆ
2. ธุ รกิ จงานโฆษณา เอเจนซี่ และอื่นๆ เช่ น งานผลิ ตและจาหน่ ายสื่ อออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งงานเอเจนซี่ ซึ่ ง
ตัวแทนของลูกค้าในการบริ หารและจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มด้านการตลาดธุรกิจ
3. ธุรกิจพาณิ ชย์ เช่น การขายสิ นค้าโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริ มต่างๆ และอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ า และสิ นค้าเทคโนโลยี เป็ นต้น
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

งบกำรเงินรวม
ข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(พันบาท)
ประเภทรำยได้

ธุรกิจกำรจัดงำน
2563
2562

รายได้
2,928 63,548
กาไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน
(5,611) 28,452
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน ในบริ ษทั ร่ วม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

ธุรกิจงำนโฆษณำ
เอเจนซี่ และอืน่ ๆ
2563
2562
6,685
979

2,831
1,010

ธุรกิจพำณิชย์
2563
2562

77
23

13,909
1,536

รวม
2563

2562

9,690 80,288
(4,609) 30,998
2,614
595
(1,894) (1,765)
(15,057) (12,541)

(18,946) 17,287
(727) (491)
(19,673) 16,796
18 (3,568)
(19,655) 13,228

ข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั นี้
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(พันบาท)
ประเภทรำยได้

ธุรกิจกำรจัดงำน
2563
2562
67,675 138,040
13,006 51,695

รายได้
กาไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนบริ ษทั ร่ วม
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

ธุรกิจงำนโฆษณำ
เอเจนซี่ และอืน่ ๆ
2563
2562
10,990 22,040
4,116
2,359

ธุรกิจพำณิชย์
2563
2562
847 16,616
(98)
1,677

รวม
2563
2562
79,512 176,696
17,024 55,731
2,794
754
(6,621) (6,241)
(29,805) (27,811)
(16,608) 22,433
(1,569) (1,035)
(4)
(18,181) 21,398
(329) (4,275)
(18,510) 17,123

24. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อ นกัน ยายน 2561 บริ ษ ทั แห่ ง หนึ่ ง กล่า วหาว่า บริ ษ ทั ไม่ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ ตกลงร่ ว มกัน ที่ ล งนามในเดื อ นสิ ง หาคม
2561โดยขอเรี ยกค่าเสี ยหายจานวน 9.2 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ทางบริ ษทั ได้ยื่นคาให้การต่อสูค้ ดีและฟ้ อง
แย้งเรี ย กค่า เสี ย หายจากการผิด สัญ ญากับ บริ ษ ทั ดัง กล่าว เป็ นจานวนเงิ น 106.3 ล้า นบาทรวมดอกเบี้ ย ปั จ จุ บ ัน คดี อ ยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล
ทนายความของบริ ษทั มีความเห็นว่าบริ ษทั มิได้เป็ นฝ่ ายผิดข้อตกลงร่ วมกันข้างต้นและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เห็นว่าบริ ษทั จะ
ชนะคดี และจะไม่ มีผลเสี ยหายที่ เป็ นสาระสาคัญ ต่อบริ ษทั บริ ษทั จึ งไม่ได้ต้ งั ส ารองส าหรั บความเสี ยหายจากคดี ความ
ดังกล่าวไว้ในบัญชี
25. มูลค่ ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในการน าเทคนิ ค การวัด มู ลค่ายุติธรรมข้างต้น มาใช้ กิ จการจะต้องพยายามใช้ข ้อมู ลที่ สามารถสังเกตได้ที่ เกี่ ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง มูลค่ายุติธรรม
กาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดงระดับของข้อมูลที่ ใช้ในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมได้ดงั นี้
บาท
30 มิถนุ ายน 2563
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนหน่วยลงทุน - กองทุนเปิ ด
5,000,569
5,000,569
26. ภำระผูกพันตำมสัญญำ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะ อายุของสัญญา
มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี บริ ษทั มีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตดังนี้
ปี

ล้านบาท

จ่ายชาระภายใน 1 ปี

0.9

จ่ายชาระมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0.2

27. กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในนามบริ ษทั เป็ นจานวนทั้งหมด 35.8 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2562 : 7.3 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฎิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั เพื่อค้ าประกัน
การปฎิบตั ิงานตามสัญญา, การค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ าและค้ าประกันเงินสิ นเชื่อ
28. กำรอนุมตั งิ บกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2563
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