บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
งบการเงินระหว่างกาล
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงิ นสดสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
ของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ั บผิด ชอบในการจัด ทาและนาเสนอข้อมูล ทางการเงิ น
ระหว่า งกาลเหล่า นี้ ต ามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที ่ 34 เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล ส่ ว นข้า พเจ้า เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติง านสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อ มูลทางการเงิ นระหว่า งกาล
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมด
ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218
บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

หน้า 2

บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
บาท
สินทรัพย์

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

14,529,082

41,904,721

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกันที่ถึงกาหนดไถ่ถอนในหนึ่งปี

6

10,270,146

เงินลงทุนชัว่ คราว

7

33,250,524

23,140,770

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

8

113,699,096

148,185,421

สินค้าคงเหลือ

9

2,941,460

3,182,867

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10

7,812,705

6,707,758

182,503,013

223,121,537

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

72,876,812

73,741,263

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

5,302,465

5,057,718

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

20

15,054,657

15,762,345

11,435,815

9,184,401

1,178,675

1,178,675

105,848,424

104,924,402

288,351,437

328,045,939

ภาษีเงินได้รอขอคืน
เงินมัดจาและเงินประกัน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 3

บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
บาท
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนที่จดั เป็ นหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

66,772,037
5,117,939
6,820,108
4,076,792

105,217,303
5,052,009
4,274,775
6,809,194
2,624,786

82,786,876

123,978,067

29,987,537
11,802,886
14,311,332
7,859,228

33,987,537
8,836,292
15,970,505
7,564,313

63,960,983

66,358,647

146,747,859

190,336,714

100,000,000

100,000,000

100,000,000
88,102,029

100,000,000
88,102,029

1,000,000
(47,498,451)

1,000,000
(51,392,804)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

141,603,578

137,709,225

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

288,351,437

328,045,939

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

14
16
16
17

15
16
17
18

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 4

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
บาท
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย

2562

2561

2,720,617

12,933,827

93,687,594

52,743,852

159,055

127,829

96,567,266

65,805,508

2,621,298

12,592,145

ต้นทุนการให้บริ การ

69,054,045

28,751,955

ค่าใช้จ่ายในการขาย

4,475,974

3,718,376

15,269,468

16,492,908

544,440

395,798

91,965,225

61,951,182

4,602,041

3,854,326

(707,688)

(831,044)

3,894,353

3,023,282

รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

20

-

-

3,894,353

3,023,282

0.02

0.05

200,000,000

56,666,667

กำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรสาหรับงวด
จานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 5

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
บาท
กาไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนที่ออกและ
หมายเหตุ

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

ทุนสารองตามกฎหมาย

10,000,000

-

1,000,000

55,000,000

-

-

-

-

-

(54,000,000)

(54,000,000)

กาไรสาหรับงวด

-

-

-

3,023,282

3,023,282

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิม่ ทุน
เงินปันผลจ่าย

ชาระแล้ว

19

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

65,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

100,000,000

88,102,029

-

65,701,700
55,000,000

-

-

1,000,000

3,724,982

69,724,982

1,000,000

(51,392,804)

137,709,225

3,894,353

3,894,353

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

88,102,029

54,701,700

3,023,282

-

100,000,000

รวม

3,023,282

กาไรสาหรับงวด

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ยังไม่ได้จดั สรร

1,000,000

-

-

3,894,353

3,894,353

(47,498,451)

141,603,578

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
หน้า 6

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
บำท
2562

2561

4,602,041

3,854,326

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
รำยกำรปรับกระทบกำไรเป็ นเงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
กำไรจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน
ค่ำเผื่อกำรรับคืนสินค้ำ

(109,754)
-

(109,592)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

31,900

10,394

กำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ

51,153

201,968

2,389,707

1,486,681

440,276

28,455

ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขำดทุนจำกกำรขำยอุปกรณ์และค่ำตัดจำหน่ำยทรัพย์สิน

1,854

-

ผลประโยชน์พนักงำนเมื่อออกจำกงำน

294,915

125,982

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย

544,440

395,798

8,246,532

5,994,012

34,454,425

8,366,419

190,254

1,088,674

(1,104,947)

1,021,990

กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำนลดลง(เพิม่ ขึ้น)
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจำและเงินประกัน

-

(1,169,749)

หนี้สินดำเนินงำนเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

(42,451,266)

(2,659,474)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

1,452,006

(365,790)

เงินสดรับจำกกำรดำเนินงำน

787,004

12,276,082

(2,251,414)

(1,376,594)

(1,464,410)

10,899,488

จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

หน้ำ 7

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
บำท
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ ครำวเพิม่ ขึ้น
เงินฝำกที่ติดภำระค้ำประกันเพิม่ ขึ้น
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์

2561

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

-

27,544

-

เงินสดจ่ำยเพือ่ ซื้ ออำคำรและอุปกรณ์

(1,548,654)

(1,268,530)

เงินสดจ่ำยเพือ่ ซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(685,023)

(2,229,262)

(22,476,279)

(3,497,792)

เงินสดจ่ำยชำระหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

(1,648,259)

(1,267,374)

จ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำว

(1,242,251)

(1,191,050)

(544,440)

(395,798)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ำยดอกเบี้ย
เงินสดรับจำกกำรเพิม่ ทุน
จ่ำยเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ

-

55,000,000

(3,434,950)
(27,375,639)

(54,000,000)
(1,854,222)
5,547,474

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

41,904,721
14,529,082

30,836,375
36,383,849

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รำยกำรที่มิใช่เงินสด
ซื้ ออุปกรณ์โดยทำสัญญำเช่ำกำรเงิน
ซื้ ออุปกรณ์โดยบันทึกบัญชีเจ้ำหนี้อื่น

6,000

2,682,383
10,072

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

หน้ำ 8

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริ การจัดงานแสดงสิ นค้าโทรศัพท์มือถือ ไอที และสิ นค้าเทคโนโลยีต่างๆ
งานแข่งขันกี ฬา งานท่ องเที่ ยว งานสัมมนา และอื่ นๆ ตลอดจนผลิ ตและจาหน่ ายสื่ อในรู ปแบบต่างๆทั้งสื่ อออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั้งประกอบธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั อยูท่ ี่ 11/1 ซอยรามคาแหง 121 แขวงหัวหมาก เขต
บางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
ตามมติที่ ป ระชุม วิสามัญ ผูถ้ ือ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2561 เมื่อ วัน ที่ 6 มีน าคม 2561 มีม ติอ นุ ม ตั ิให้แ ปรสภาพบริ ษ ทั เป็ นบริ ษ ทั
มหาชนจากัด โดยมีมติให้ใช้ชื่อจดทะเบี ยนของบริ ษทั ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็ น
บริ ษ ทั มหาชนจากัด เป็ น “บริ ษ ทั เอ็ม วิชัน่ จากัด (มหาชน)” และ “M Vision Public Company Limited” ตามลาดับ
บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ ้นสามัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วนั ที่ 7 สิ งหาคม 2561
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 2561 งบการเงินนี้มิได้
รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกาหนดสาหรับงบการเงินประจาปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนาเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้ จึงควร
อ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลนี้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิบาย
ให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

หน้า 9

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้ จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิ จการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ ทากับลูกค้าทุ กสัญ ญา ยกเว้นสัญญาที่ อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้น
จากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ
จากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ ได้ส่งมอบให้แก่ ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิ จารณา
ข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกรำคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

หน้า 10

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 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
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ ยวกับ การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
เครื่ องมือทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิ น
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการ
ด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการ
บัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิ บตั ิ
ทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบันฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมิ นผลกระทบที่ อาจมีต่องบการเงิ นในปี ที่ เริ่ มนามาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่ มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงิ นทุนโดยใช้หลักการเช่นเดี ยวกันกับมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 17
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานฉบับนี้มา
ถือปฏิบตั ิ
หน้า 11

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
4. นโยบำยกำรบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
5. รำยกำรธุรกิจกับบุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
5.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ และนโยบำยในกำรกำหนดรำคำ
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคาระหว่างบริ ษทั กับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ลักษณะควำมสั มพันธ์

รำยกำร

นโยบำยรำคำ

บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอ็มวี ฟูดส์ จากัด

กรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่ วมกัน

บริ ษทั ดู แอดเวอร์ไทซิ่ ง จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ดีเวลล๊อปเมนท์
ออน ออนไลน์ แอดเวอร์ไทซิ่ ง จากัด”)
บริ ษทั ไบค์โซน จากัด
กรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด
(มหาชน)

กรรมการและผูบ้ ริ หาร

ค่าซื้ อสิ นค้า
และบริ การ
รายได้ค่าสิ นค้า
และบริ การ

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น

ค่าซื้ ออุปกรณ์

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น
ราคาที่ตกลงตามสัญญา
ไม่มีค่าธรรมเนียม

รายได้ค่าบริ การ

ร่ วมกัน
ค่าบริ การจ่าย

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการบริ ษทั

ค้ าประกัน

5.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
บาท
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินล่ วงหน้ ำค่ ำสินค้ ำ
2,407,500
2,407,500
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)

-

274,130
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
5.3 รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำยระหว่ ำงบริษัทกับบุคคล และบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริ ษทั กับบุคคล และบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2562 และ 2561 มีดงั นี้
บาท
2562

2561

ซื้อสินค้ ำและอุปกรณ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

38,040

239,293

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

7,929,357
54,367
7,983,724

6. เงินฝำกสถำบันกำรเงินติดภำระหลักประกันส่ วนทีไ่ ถ่ ถอนภำยในหนึ่งปี
เงินฝากออมทรัพย์จานวน 10.3 ล้านบาท ได้นาไปเป็ นหลักประกันทางธุ รกิจกับสถาบันการเงินในประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อเป็ น
ประกันการชาระหนี้ ในการซื้ อสิ นค้าแก่บริ ษทั แห่ งหนึ่ ง เงินฝากติดภาระหลักประกันส่ วนที่ไถ่ถอนภายในหนึ่ งปี พิจารณาจาก
กาหนดการจ่ายชาระหนี้คืนตามเงื่อนไขที่ตกลง
7. เงินลงทุนชั่วครำว
บาท
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินฝากประจา
เงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุนเปิ ด
รวม

3,140,000
30,110,524
33,250,524

3,140,000
20,000,770
23,140,770

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุนเปิ ดสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด

20,000,770

เพิ่มระหว่างงวด

10,000,000
109,754
30,110,524

กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ยอดคงเหลือปลายงวด
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
8. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
เงินล่วงหน้าค่าสิ นค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น
รวม

บาท
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
66,680,633
74,716,624
5,253,978
3,997,175
2,407,500
2,407,500
37,157,323
64,962,239
2,199,662
2,101,883
113,699,096
148,185,421

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
บาท
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการรับคืน
สุทธิ

35,589,213

52,739,223

13,572,974
1,035,225
16,483,221
-

4,079,830
10,586,515
7,429,971
33,900

66,680,633
66,680,633

74,869,439
(33,900)
(118,915)
74,716,624

9. สินค้ ำคงเหลือ
บาท
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าสาเร็ จรู ป - สุทธิ

4,302,595
(1,361,135)
2,941,460

4,492,849
(1,309,982)
3,182,867

ในระหว่างงวดปี 2562 บริ ษทั บันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็ นจานวน 0.05
ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
10. สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน่

ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกาหนด
เงินมัดจา
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นทรัพย์
รวม

บาท
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
5,767,205
6,706,758
2,045,500
185,000
(184,000)
7,812,705
6,707,758

11. ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
บาท
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อสิ นทรัพย์
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นงวด

73,741,263
1,554,654
(29,398)
(2,389,707)
72,876,812

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ได้จดจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจานวน 25.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2561 : 25.9 ล้านบาท) ไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีตามหมายเหตุ 13 และเงินกูย้ มื ระยะยาวตามหมายเหตุ 16
12. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
บาท
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ งวด
ต้นทุนการพัฒนาที่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่าย
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นงวด

5,057,718
685,023
(440,276)
5,302,465

13. เงินกู้ยมื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีวงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี จากสถาบันการเงินจานวน 19.0 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR โดยมีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 11
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
14. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้การค้าส่วนที่ครบกาหนดชาระในปี (หมายเหตุ 15)
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รวม

บาท
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
274,130
34,799,949
57,194,676
16,000,000
12,000,000
3,647,923
29,573,862
10,910,035
5,551,917
495,072
563,858
919,058
58,860
66,772,037
105,217,303

15. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำไม่ หมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า
หัก เจ้าหนี้การค้าส่วนที่ครบกาหนดชาระในปี
สุทธิ

บาท
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
45,987,537
45,987,537
(16,000,000)
(12,000,000)
29,987,537
33,987,537

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั มีเจ้าหนี้ การค้ารายหนี่ งคงเหลือ 46.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 46.0 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั
ได้ทาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมในการจ่ายชาระเจ้าหนี้ การค้ารายดังกล่าว และจะต้องปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าว โดยทยอยจ่ายชาระดังนี้
ปี ที่ 1 : จ่ายชาระภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงิน 12.0 ล้านบาท
ปี ที่ 2 : จ่ายชาระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงิน 16.0 ล้านบาท
ปี ที่ 3 : จ่ายชาระภายในเดื อนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็ นจานวนเงิน 18.0 ล้านบาท
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
16. เงินกู้ยมื ระยะยำว

เงินกู้
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
1. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7
2. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7
3. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7
4. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4
5. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 4 - 7
6. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ ร้อยละ 3

การชาระคืน
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ ปี 2556 ถึงปี 2563
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2565
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2567

รวม
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนที่จดั เป็ นหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

บาท
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
1,217,886

1,381,794

1,756,349

2,003,371

3,896,346

4,139,794

2,904,226

3,081,780

3,309,613

3,549,695

3,836,405 4,006,642
16,920,825 18,163,076
(5,117,939) (5,052,009)
(4,274,775)
11,802,886 8,836,292

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็ นได้ดงั นี้
บาท
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
18,163,076
(1,242,251)
จ่ายคืนเงินกูใ้ นระหว่างงวด
16,920,825
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
บริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขที่ สาคัญบางประการที่ กาหนดไว้ตลอดอายุสัญญาเงินกูย้ ืม เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดย
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั (หมายเหตุ 11) และกรรมการบางท่าน
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 บริ ษทั ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อจากัดบางประการที่ ระบุในสัญญาเงิ นกูก้ บั สถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ งได้ ดังนั้น
บริ ษ ัทจึ งได้แสดงยอดเงิ น กู ย้ ืม คงเหลือ กับ สถาบัน การเงิ น แห่ ง นั้น ทั้ง จานวนเป็ นหนี้ สิ น หมุน เวีย นในงบแสดงฐานะ
การเงิ น ต่อมาในเดื อนมีนาคม 2562 บริ ษทั ได้รับหนังสื อการผ่อนผันเงื่อนไขอัตราส่ วนทางการเงินจากสถาบันการเงินผูใ้ ห้กู้
สาหรับเงินกูย้ มื ดังกล่าว ดังนั้นบริ ษทั จึงได้จดั ประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
17. หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน
บาท
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
24,868,911
26,914,320
(3,737,471)
(4,134,621)
(6,820,108)
(6,809,194)
14,311,332
15,970,505

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยและภาษีซ้ือรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่งปี
สุทธิ

บริ ษ ทั ได้ทาสัญ ญาเช่ า การเงิ น กับ บริ ษ ทั ลี ส ซิ่ ง เพื่อ เช่ ายานพาหนะที่ ใ ช้ใ นการดาเนิ น งานของกิ จ การโดยมี กาหนดการ
ชาระค่า เช่ า เป็ นรายเดื อ น อายุข องสัญ ญามี ร ะยะเวลา 4 - 5 ปี หนี้ สิ น ตามสัญ ญาเช่ า การเงิ น ดัง กล่า วค้ า ประกัน โดย
กรรมการบางท่ าน
18. ภำระผูกพันของผลประโยชน์ พนักงำน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
บาท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

7,564,313

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย

294,915
7,859,228

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ซึ่ งได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
400 วันนั้น ได้ป ระกาศลงในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป็ นที่ เ รี ย บร้ อยแล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวจะมี ผลบัง คับ ใช้ต้ งั แต่ว นั ที่
5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ บริ ษทั ได้บนั ทึ กผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดี ต
เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้ว
19. เงินปันผลจ่ ำย

เงินปั นผล
อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลจ่ายจากกาไรสะสม ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561

เงินปั นผลจ่าย
เงินปั นผลจ่าย
ต่อหุน้
(บาท)
(บาทต่อหุน้ ) วันที่จ่ายเงินปั นผล
54,000,000

54,000

2 มีนาคม 2561
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
20. ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
2562
ภำษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ ในกำไรหรือขำดทุน
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม

-

2561

788,158
707,688
707,688

42,886
831,044

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
บาท
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
6,780
สิ นค้าคงเหลือ
272,227
261,996
เงินมัดจา
36,800
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1,571,846
1,512,862
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
13,661,169
14,292,559
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
15,505,242
16,110,997
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารอุปกรณ์
375,269
280,773
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
75,316
67,879
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
450,585
348,652
15,054,657
15,762,345
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี – สุ ทธิ
21. ข้ อมูลเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุดด้านการดาเนิ นงาน
ได้รับ และสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ น ใจในการจัดสรรทรั พยากรให้กับ ส่ วนงานและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่าบริ ษทั มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่วน
งานเดียว และบริ ษทั ได้แบ่งส่วนงานดาเนินงานออกเป็ น 3 ส่วนงานหลัก คือ
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
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 งานแข่งขันกี ฬา
งานท่องเที่ ยว งานสัมมนาและอื่นๆ
2. ธุรกิ จงานโฆษณา เอเจนซี่ และอื่ นๆ เช่น งานผลิตและจาหน่ ายสื่ อออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งงานเอเจนซี่ ซึ่ ง
ตัวแทนของลูกค้าในการบริ หารและจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มด้านการตลาดธุรกิจ
3. พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เช่น การขายสิ นค้าโทรศัพท์มือถือ สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์ เสริ มต่างๆ และอุปกรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ในร้านค้าออนไลน์ เป็ นต้น
(พันบาท)
ธุรกิจงำนโฆษณำ
ธุรกิจพำณิชย์
ประเภทรำยได้
ธุรกิจกำรจัดงำน
เอเจนซี่ และอืน่ ๆ
อิเล็คทรอนิกส์
รวม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
รายได้
74,492
46,182
19,209
6,017
2,707
13,479
96,408
65,678
กาไรของส่ วนงาน
23,243
21,843
1,349
1,585
141
905
24,733
24,333
รายได้อื่น
159
128
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(4,476) (3,718)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(15,270) (16,493)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
(544)
(396)
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
4,602
3,854
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(708)
(831)
กาไรสาหรับงวด
3,894
3,023
22. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อ นกัน ยายน 2561 บริ ษ ทั คู่ก รณี ก ล่า วหาว่า บริ ษ ทั ไม่ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ ตกลงร่ วมกัน ที่ ล งนามในเดื อ นสิ งหาคม 2561
โดยขอเรี ยกค่าเสี ยหายจานวน 9.2 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ทางบริ ษทั ได้ยื่นคาให้การต่อสู ้คดี และฟ้ องแย้ง
เรี ย กค่าเสี ย หายจากการผิด สัญ ญากับ บริ ษ ทั คู่ก รณี เป็ นจานวนเงิ น 106.3 ล้านบาทรวมดอกเบี้ ย ปั จ จุ บ ัน คดี อยู่ร ะหว่า ง
การพิจารณาของศาล
ทนายความของบริ ษทั มีความเห็นว่าบริ ษทั มิได้เป็ นฝ่ ายผิดข้อตกลงร่ วมกันข้างต้นและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เห็นว่าบริ ษทั จะ
ชนะคดีและจะไม่มีผลเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั บริ ษทั จึงไม่ได้ต้ งั สารองสาหรับความเสี ยหายจากคดีความดังกล่าว
ไว้ในบัญชี
23. กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีน าคม 2562 และวันที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ทั มีสิ น ทรัพ ย์บ างรายการที่ วดั มูล ค่าด้วยมูล ค่า ยุติธ รรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดงระดับของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
(หน่วย:บาท)
31 มีนาคม 2562
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุนเปิ ด

-

30,110,524

-

30,110,524
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุนเปิ ด

-

31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3
20,000,770

-

(หน่วย:บาท)
รวม
20,000,770

24. ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี บริ ษทั มีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตดังนี้
ปี
ล้านบาท
จ่ายชาระภายใน 1 ปี
1.1
จ่ายชาระมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
1.4
25. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ดาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมแห่งใหม่ รวมจานวน 3 บริ ษทั ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ตามรายละเอียดดังนี้
1. “บ ริ ษั ท ไอดอลมาสเตอร์ จ ากั ด ” เพื่ อด าเนิ น ธุ รกิ จให้ ค าป รึ กษ าด้ า น การสื่ อสารป ระชาสั มพั น ธ์
โดยมี ทุนจดทะเบี ยนจานวน 5 ล้านบาท โดยออกหุ ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่ ง
บริ ษทั ลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ 52 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ดาเนิ นการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
ในเดือนเมษายน 2562
2. “บริ ษัท มัล ติ เทคโนโลยี เอ็ กซ์ เพิ ร์ ด จ ากัด ” เพื่ อ ด าเนิ น ธุ ร กิ จขายและให้ บ ริ ก ารด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน 5 ล้านบาท โดยออกหุ ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท บริ ษทั
ลงทุ นในสัดส่ วนร้อยละ 51 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วใน
เดือนเมษายน 2562
3. “บริ ษั ท เอ็ ม อาร์ คอนเน็ ก ซ์ จ ากั ด ” เพื่ อ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ การด้ านการจั ด แข่ งขั น กี ฬ าแบบครบวงจร
โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน 5 ล้านบาท โดยออกหุ ้นสามัญจานวน 1,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท บริ ษทั
ลงทุ นในสัดส่ วนร้อยละ 40 บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วใน
เดือนเมษายน 2562
26. กำรอนุมตั งิ บกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
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