บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอ็มวิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่
สาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอ็มวิชั่น จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดสาหรับปี
สิ้นสุ ดวันเดียวกันของบริษัท เอ็มวิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอ็มวิชั่น จากัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นวรรค
ความรั บ ผิด ชอบของผูส้ อบบัญ ชี ต่อ การตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้า พเจ้า ข้า พเจ้า มี ค วามเป็ นอิ ส ระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ บัญชี ที่ กาหนดโดยสภาวิช าชี พบัญ ชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้อ ง
กับ การตรวจสอบงบการเงิ น และข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามความรั บ ผิด ชอบด้า นจรรยาบรรณอื ่ น ๆ ซึ่ ง เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ท่ี ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็ นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆที่มีนยั สาคัญที่ สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงิ นสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้ รายได้
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จ โดยแบ่งการดาเนิ นงานเป็ น 3 ส่ วนงานหลัก คือ ธุ รกิ จจัดงาน ธุ รกิ จงานโฆษณา เอเจนซี่ และอื่นๆ
และธุรกิจพาณิ ชย์ ทาให้กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้แต่ละประเภทที่แตกต่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 4.13 นอกจากนี้ รายได้ของกลุ่มบริ ษทั มีมูลค่าที่ เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิ นอย่างมาก และมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้
ข้าพเจ้าตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยการประเมิ นความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิ ทธิ ภาพของ
ระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกับวงจรรายได้จากการขายและรายได้จากการให้บริ การ สุ่ มตัวอย่าง
รายการขายและรายได้จากการให้บริ การเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการรับรู ้รายได้จากการขายและการ
ให้บริ การว่าเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ ระบุไว้ในสัญญาและพิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของกลุ่ม
บริ ษทั สุ่มตรวจเอกสารประกอบรายการขายและรายได้จากการให้บริ การที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี ตรวจสอบใบลดหนี้ ที่กลุ่มบริ ษทั ออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี และตรวจสอบรายการปรับปรุ งบัญชีรายได้ที่
สาคัญ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลรายได้แต่ละประเภทเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
คดีฟ้องร้ อง
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 บริ ษทั แห่ งหนึ่ งกล่าวหาว่าบริ ษทั ไม่ปฏิ บตั ิตามข้อตกลงร่ วมกันโดย
ฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจานวน 9.2 ล้านบาท ปั จจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล ฝ่ ายบริ หารจึงจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่างมากในการประเมิ นผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้องนี้ เพื่อใช้ในการประมาณการหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากคดี ความ โดยการ
พิจารณาข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งเมื่อคดี ดงั กล่าวสิ้ นสุ ด อาจแตกต่างไปจากที่
ฝ่ ายบริ หารได้ประมาณการไว้ จึงทาให้มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับการรับรู ้ประมาณการหนี้ สินจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย
ดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ ายบริ หารและที่ ปรึ กษากฎหมายภายนอกของบริ ษทั เกี่ ยวกับรายละเอียดและความคืบหน้าของคดี
ฟ้ องร้อง ตลอดจนวิธีการที่ ผบู ้ ริ หารใช้ในการประมาณการหนี้ สินจากคดีฟ้องร้อง สอบถามฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับดุลยพินิจใช้
ในการประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้องดังกล่าว สอบทานเอกสารโต้ตอบระหว่างบริ ษทั และที่ปรึ กษากฎหมายภายนอก
ของบริ ษทั ส่ งหนังสื อยืนยันไปยังที่ปรึ กษากฎหมายภายนอกของบริ ษทั เพื่อให้รายงานรายละเอียดของคดีฟ้องร้อง สถานะ
ของคดี ความและความเห็ นของที่ปรึ กษากฎหมายภายนอกเกี่ ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ซึ่งข้าพเจ้าได้รับข้อมูลอื่น
ในรายงานประจาปี ฉบับเตรี ยมเผยแพร่ ก่อนวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความเชื่อมัน่ ใน
รู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับ ผิด ชอบของข้า พเจ้า ที ่ เกี่ ย วเนื ่ อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิ น คือ การอ่า นข้อ มูล อื่น ตามที่ ร ะบุข า้ งต้น และ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่ มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลอื่นในรายงานประจาปี ฉบับเตรี ยมเผยแพร่ โดยไม่พบว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญที่ขา้ พเจ้าต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่ ผูบ้ ริ ห ารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ส ามารถจัดท างบการเงิ น ที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิ น ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง การ
เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงาน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ึ ง รวมความเห็ น ของข้าพเจ้าอยู่ด ว้ ย ความเชื่ อ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่ อ มัน่ ในระดับ สู งแต่
ไม่ไ ด้เป็ นการรับ ประกัน ว่าการปฏิ บ ตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี จะสามารถตรวจพบข้อ มูล ที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือ
ว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ นเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
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• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็ จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท าความเข้าใจเกี่ ยวกับ ระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ยวข้องกับ การตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธี ก ารตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุ ม
ภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องที่ ผูบ้ ริ หารจัดทา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามี
ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง
ไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรื อของกิจกรรม
ทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษ ัท เพื่ อแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บ ผิ ดชอบต่ อการก าหนดแนวทางการ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผูม้ ีห น้าที่ ในการกากับ ดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บ ตั ิตามข้อ กาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้า
เชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะ
มีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218
บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

หน้า 6

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบการเงินรวม
สินทรัพย์

หมายเหตุ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2562

2561

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

14,745,173

14,067,203

41,904,721

เงินลงทุนชัว่ คราว

7

2,234

2,234

23,140,770

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกันที่ถึงกาหนดไถ่ถอนในหนึ่ งปี

8

4,790,000

4,790,000

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

9

193,262,419

192,721,490

148,185,421

สิ นค้าคงเหลือ

10

8,789,914

8,789,914

3,182,867

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11

9,098,307

8,691,065

6,707,758

230,688,047

229,061,906

223,121,537

1,988,995

1,999,995

-

5,149,980

-

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

12

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

13

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

93,506,112

93,362,112

73,741,263

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

15

5,543,763

5,454,194

5,057,718

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

26

8,934,388

8,934,388

15,762,345

16,844,225

16,834,442

9,184,401

1,178,450

1,178,450

1,178,675

127,995,933

132,913,561

104,924,402

358,683,980

361,975,467

328,045,939

ภาษีเงินได้รอขอคืน
เงินมัดจาและเงินประกัน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบการเงินรวม
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ เงินลงทุน
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่วนที่จดั เป็ นหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินส่ วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่ งปี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุ
16
17
13
19
19
20

18
19
20
21

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2562

2561

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

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

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

132,249,107

134,682,547

123,978,067

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

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

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

60,762,082

60,762,082

66,358,647

193,011,189

195,444,629

190,336,714

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

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

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

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

166,079,750

166,530,838

137,709,225

22

23

(406,959)

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

165,672,791

166,530,838

137,709,225

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

358,683,980

361,975,467

328,045,939

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2562

19,003,630

19,003,630

221,672,592

314,391,478

313,724,422

228,823,586

ดอกเบี้ยรับ

197,347

194,082

146,158

รายได้อื่น

823,671

958,672

210,927

334,416,126

333,880,806

450,853,263

17,694,449

17,694,449

294,934,815

207,191,490

206,074,482

128,038,852

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

11,741,858

11,728,985

20,459,167

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

58,422,500

58,170,009

68,087,985

2,283,094

2,283,094

2,434,370

297,333,391

295,951,019

513,955,189

37,082,735

37,929,787

(63,101,926)

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ

รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริ การ

ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนส่ วนแบ่ งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่ วมก่อนรำยได้ (ค่ำใช้ จ่ำย)ภำษีเงินได้
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(11,000)

2561

-

-

37,071,735

37,929,787

(63,101,926)

(7,284,001)

(7,284,001)

12,638,362

29,787,734

30,645,786

(50,463,564)

(2,280,217)

(2,280,217)

(2,038,675)

456,044

456,044

407,735

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

(1,824,173)

(1,824,173)

(1,630,940)

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

27,963,561

28,821,613

(52,094,504)

30,194,698

30,645,786

(50,463,564)

กำไร(ขำดทุน)ก่ อนรำยได้ (ค่ ำใช้ จ่ำย)ภำษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

26

กำไร(ขำดทุน)สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
รำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้

26

กำรแบ่ งปั นกำไร(ขำดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(406,964)

-

-

29,787,734

30,645,786

(50,463,564)

28,370,525

28,821,613

(52,094,504)

การแบ่ งปั นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(406,964)

-

-

27,963,561

28,821,613

(52,094,504)

0.15

0.15

(0.37)

200,000,000

200,000,000

140,876,712

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้า 9

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บาท
งบการเงินรวม
ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

กาไร(ขาดทุน)สะสม
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น ทุนสารองตามกฎหมาย

100,000,000

88,102,029

1,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร
(51,392,804)

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้เสี 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

-

-

-

-

-

(4,850,015)

(4,850,015)

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

-

-

-

30,194,698

30,194,698

(406,964)

29,787,734

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

(1,824,173)

(1,824,173)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

28,370,525

28,370,525

(406,964)

27,963,561

(23,022,279)

166,079,750

(406,959)

165,672,791

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

100,000,000

88,102,029

1,000,000

-

(1,824,173)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หน้า 10

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนที่ออกและ
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ชาระแล้ว

ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น

10,000,000

เพิ่มทุน

22

เงินปั นผลจ่าย

24

90,000,000

88,102,029

ทุนสารองตามกฎหมาย
1,000,000
-

ยังไม่ได้จดั สรร
54,701,700
-

รวม
65,701,700
178,102,029

-

-

-

(54,000,000)

(54,000,000)

ขาดทุนสาหรับปี

-

-

-

(50,463,564)

(50,463,564)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

(1,630,940)

(1,630,940)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

(52,094,504)

(52,094,504)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

100,000,000

88,102,029

1,000,000

(51,392,804)

137,709,225

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

100,000,000

88,102,029

1,000,000

(51,392,804)

137,709,225

กาไรสาหรับปี

-

-

-

30,645,786

30,645,786

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

(1,824,173)

(1,824,173)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

28,821,613

28,821,613

(22,571,191)

166,530,838

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

100,000,000

88,102,029

1,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หน้า 11

บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบการเงินรวม
2562

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

37,071,735

37,929,787

(63,101,926)

รายการปรับกระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว

-

-

(770)

กาไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว

430,991

430,991

-

หนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ

485,450

485,450

33,900

-

-

184,000

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสิ นทรัพย์
กลับรายการค่าเผื่อการรับคืนสิ นค้า

(118,915)

(118,915)

(158,584)

การปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (กลับรายการ)

(222,471)

(222,471)

1,226,366

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าเสื่ อมราคา

11,000

-

-

10,168,606

10,168,606

6,725,060

1,725,960

1,720,230

1,373,740

396,917

396,917

-

(249,595)

(249,595)

-

21,543

21,543

-

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน

1,179,659

1,179,659

2,160,505

ดอกเบี้ยรับ

(197,347)

(194,082)

(146,158)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

2,283,094

2,283,094

2,434,370

52,986,627

53,831,214

(49,269,497)

(45,443,533)

(44,902,604)

(100,410,932)

สิ นค้าคงเหลือ

(5,384,576)

(5,384,576)

(1,137,293)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(2,390,549)

(1,983,307)

(3,771,635)

225

225

(1,353,750)

(33,475,460)

(33,559,660)

105,476,528

4,036,750

4,004,405

1,385,005

(29,670,516)

(27,994,303)

(49,081,574)

(7,681,367)

(7,671,584)

(10,259,680)

(37,351,883)

(35,665,887)

(59,341,254)

ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายตัดจ่าย

กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น

เงินมัดจาและเงินประกัน
หนี้สินดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายจากการดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หน้า 12

บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์

(4,790,000)
22,707,545
(1,999,995)
197,347

(4,790,000)
22,707,545
(2,599,995)
(1,999,995)
194,082

397,304

397,304

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์

(8,563,942)

(8,419,942)

(11,844,238)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(2,608,922)

(2,513,623)

(2,848,496)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

5,339,337

2,975,376

(37,686,576)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

20,900,000

20,900,000

เงินสดจ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

(8,707,130)

(8,707,130)

(6,249,741)

จ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาว

(5,056,783)

(5,056,783)

(4,847,248)

จ่ายดอกเบี้ย

(2,283,094)

(2,283,094)

(2,434,370)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจากการชาระค่าหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

-

5

-

(23,140,000)
146,158
-

-

175,627,535
-

4,852,998

4,852,993

(54,000,000)
108,096,176

(27,159,548)

(27,837,518)

11,068,346

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

41,904,721
14,745,173

41,904,721
14,067,203

30,836,375
41,904,721

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้ออุปกรณ์โดยทาสัญญาเช่าการเงิน
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกบัญชี เจ้าหนี้อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ยงั ไม่จ่ายชาระ
การเรี ยกชาระค่าหุ ้นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่ยงั ไม่จ่ายชาระ

20,706,697
810,525
4,850,015

20,706,697
810,525
2,549,985
-

18,956,198
-

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หน้า 13

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอ็ม วิชน่ั จากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิ จให้บริ การจัดงานแสดงสิ นค้าโทรศัพท์มือถือ ไอที และสิ นค้าเทคโนโลยี
ต่างๆ งานแข่งขันกีฬา งานท่องเที่ ยว งานสัมมนา และอื่นๆ ตลอดจนผลิตและจาหน่ายสื่ อในรู ปแบบต่างๆทั้งสื่ อออนไลน์
และออฟไลน์ อีกทั้งประกอบธุรกิจพาณิ ชย์ สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั อยูท่ ี่ 11/1 ซอยรามคาแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
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. เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยซึ่งกาหนดให้ฝ่ายบริ หารประมาณการและ
กาหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสิ นทรัพย์และหนี้สินรวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าวตัวเลขที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้วา่ ฝ่ ายบริ หารได้จดั ทาตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์และสิ่ ง
ที่ได้กระทาไปในปั จจุบนั อย่างดีที่สุดแล้ว
บริ ษทั แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั
ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษ เพื่อให้แสดงเป็ นหลักบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
งบการเงินได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิ น เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ น
อย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
เพื่อความสะดวกของผูใ้ ช้งบการเงินจึงได้มีการแปลงบการเงินเป็ นภาษาอังกฤษจากงบการเงินที่จดั ทาเป็ นภาษาไทย
รายการบัญชีที่สาคัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้หกั กลบลบกันแล้ว
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งบการเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีต่างๆ ของบริ ษทั ย่อย ซึ่งบริ ษทั มีอานาจในการควบคุมดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

จัดตั้ง
ในประเทศ

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

วันที่เริ่ มมีอานาจ
ควบคุม

สัดส่วนการถือหุน้
โดยบริ ษทั (ร้อยละ)

ไทย

2 เมษายน 2562

2562
52

ไทย

24 เมษายน 2562

51

2561
-

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
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 นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็
ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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
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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 และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรั บงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกรำคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการ
ให้ แ นวปฏิ บัติ ท างบัญ ชี กับ ผูใ้ ช้ม าตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ใหม่ ดัง ต่ อ ไปนี้ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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 กลุ่ม ดังกล่ าวข้างต้น ก าหนดหลัก การเกี่ ยวกับ การจัด ประเภทและการวัด มู ล ค่ า
เครื่ องมื อทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุ นตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิ น
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการ
ด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการ
บัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิ บัติ
ทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
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ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั คาดว่าการนามาตรฐานฉบับนี้ มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการรับรู ้รายการผลขาดทุนด้าน
เครดิ ต กลุ่ มบริ ษ ัทต้องรั บรู ้ ผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นต่ อสิ นทรั พย์ทางการเงิ นโดยไม่ จาเป็ นต้องรอให้
เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั จะใช้วธิ ีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับลูกหนี้การค้า
ปั จจุบันฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมิ น ผลกระทบที่ อาจมี ต่องบการเงิ น ในปี ที่ เริ่ มน ามาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่ า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อ มู ล ของสัญ ญาเช่ า และก าหนดให้ ผูเ้ ช่ ารั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ส าหรั บ สั ญ ญาเช่ าทุ ก รายการที่ มี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
4. นโยบำยกำรบัญชี
4.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
4.2 ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ หักด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญซึ่ งประมาณจากการสอบทาน
ยอดคงเหลื อ ณ วัน สิ้ น ปี มูล ค่าของค่าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ ก็คือ ผลต่ างระหว่างราคาตามบัญ ชี ข องลูกหนี้ การค้าเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ การค้า หนี้ สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุ
ได้
4.3 สินค้ ำคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณโดย
วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่น ค่า
อากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่ วนยอมให้หรื อเงินที่ได้รับคืน มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับประมาณ
จากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย งานระหว่า งทาแสดงมูลค่าตามราคาทุ น หรื อ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
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บริ ษทั บันทึ กเท่ าที่ จาเป็ นสาหรั บบัญชี ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่ า ล้าสมัยหรื อเสื่ อมคุ ณภาพ
4.4 ต้ นทุนในกำรทำให้ เสร็จสิ้นตำมสัญญำ
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กต้นทุ นในการทาให้เสร็ จสิ้ นตามสัญญาที่ ทากับลูกค้าซึ่ งใช้เพื่อสร้างทรัพยากรหรื อใช้ในการปรับปรุ ง
ทรัพยากรของกิ จการเพื่อนาไปใช้ในการปฏิ บตั ิตามภาระที่ ตอ้ งปฏิ บัติให้สาเร็ จในอนาคต และกิ จการคาดว่าจะได้รับคื น
ต้นทุนดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับรู ปแบบการรับรู ้รายได้ตามสัญญา และ
จะบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่าสิ่ งตอบแทนที่จะได้รับหัก
ด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งบริ ษทั ถือเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ
หน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ บริ ษทั บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็ นรายการกาไรหรื อ
ขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
บริ ษทั ใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกใน
ส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
4.6 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที่บริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญโดยมีอานาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงิ น และการด าเนิ น งานแต่ ไ ม่ ถึ ง ระดับ ที่ จ ะควบคุ ม นโยบายดัง กล่ าว การมี อิ ท ธิ พ ลอย่างมี นั ย ส าคัญ ถู ก
สันนิษฐานว่ามีอยูเ่ มื่อบริ ษทั มีอานาจในการออกเสี ยงในกิจการอื่นตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกในงบการเงินโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ที่ถูกลงทุน)
โดยรับรู ้รายการเริ่ มแรกด้วยราคาทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ได้รวมส่ วนแบ่งกาไรหรื อขาดทุน และกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ร่ วม นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ จนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญนั้น
สิ้ นสุ ดลง เมื่อผลขาดทุนที่ บริ ษทั ได้รับปั นส่ วนจากบริ ษทั ร่ วมมีจานวนเกิ นกว่าส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม มูลค่าตาม
บัญชี ของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย รวมถึงส่ วนได้เสี ยระยะยาวใดๆจะถูกทอนลงจนเป็ นศูนย์และหยุด
รับรู ้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณี ที่บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อต้องจ่ายเงินเพื่อชาระภาระผูกพันแทนในนาม
บริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิ จการที่ กลุ่มบริ ษทั ควบคุม กลุ่มบริ ษทั ควบคุมกิ จการเมื่ อกลุ่มบริ ษทั มี การเปิ ดรับหรื อมี สิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทาให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจาก
การใช้อานาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่ กลุ่ม
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บริ ษทั มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะไม่นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับ
จากวันที่กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยอานาจควบคุม
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาไรหรื อขาดทุนที่ ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่างกลุ่ม
บริ ษทั นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับ
เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่ วนแบ่งต้นทุน
ทางตรงรายการและส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อรายการกับส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ กลุ่มบริ ษทั สาหรับ
การซื้อส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของหุ ้น
ที่ ซ้ื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึ กในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นและกาไรหรื อขาดทุ นจากการขายในส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจ
ควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.8 ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์รับ รู ้เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุน สิ นทรัพย์ทุกประเภทยกเว้น ที่ ดิน แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิ นด้วยราคาทุนเดิ มหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคา อาคารและอุปกรณ์คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี้
จานวนปี
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
20
อุปกรณ์ในการจัดงาน
5
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
5
ยานพาหนะและส่วนควบ
2, 3, 5, 10
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่ งคานวณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่ อง หรื อจานวนที่ จะได้รับจากการจาหน่ ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนจากการ
จาหน่ายสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การซ่อมแซมและบารุ งรักษา จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
อย่างสาคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนาคตที่
จะไหลเข้าสู่ บริ ษทั จะมีมูลค่าสู งเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสิ นทรัพย์ที่มีไว้ต้ งั แต่ตน้ เมื่อได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์ที่มี
อยูใ่ นปั จจุบนั การปรับปรุ งหลักจะถูกตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
กาไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กาหนดขึ้นจากราคาตามบัญชีและได้รวมอยูใ่ นการคานวณกาไรจาก
การดาเนินงาน
งานระหว่างทาแสดงในราคาทุนโดยที่ ยงั ไม่มีการตัดค่าเสื่ อมราคาจนกระทัง่ สิ นทรัพย์น้ นั จะแล้วเสร็ จและพร้อมที่ จะใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์
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ทุ กสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรั บปรุ งมู ลค่าคงเหลื อและอายุการให้ประโยชน์ ของสิ นทรั พย์ให้
เหมาะสม
4.9 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบแพลตฟอร์ มที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ ง
บริ ษทั เป็ นผูพ้ ฒั นา จะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อเป็ นไปตามข้อกาหนดทุกข้อดังนี้
มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทาแพลตฟอร์มให้เสร็ จสมบูรณ์เพื่อนามาใช้ประโยชน์หรื อขายได้
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะทาแพลตฟอร์มให้เสร็ จสมบูรณ์และนามาใช้ประโยชน์หรื อขาย
กิจการมีความสามารถที่จะนาแพลตฟอร์มนั้นมาใช้ประโยชน์หรื อขาย
สามารถแสดงว่าแพลตฟอร์มนั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิ ค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่ จะนามาใช้เพื่อทาให้
การพัฒนาเสร็ จสิ้นสมบูรณ์ และนาแพลตฟอร์มมาใช้ประโยชน์หรื อนามาขายได้
กิจการมีความสามารถที่ จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับแพลตฟอร์ มที่ เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้
อย่างน่าเชื่อถือ
ต้นทุนโดยตรงที่ รับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่ งของแพลตฟอร์ มจะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทางานในที มพัฒนาแพลตฟอร์ มและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจานวนเงินที่เหมาะสม
ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้ จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้านี้รับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และต้นทุนในการพัฒนาแพลตฟอร์ มจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
และตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์โดยประมาณ 3, 5 และ 10 ปี
4.10 กำรบัญชีสัญญำเช่ ำระยะยำว - กรณีทบี่ ริษัทเป็ นผู้เช่ ำ
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงิ นจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบัน
สุ ทธิ ของจานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า โดยจานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายจะปั นส่ วนระหว่าง
หนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ต่อหนี้ สินคงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว
ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะ
จัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงาน (สุทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า)
จะบันทึกในงบกาไรขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
4.11 ประมำณกำรหนีส้ ิน
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บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สินเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจาก
การอนุมานอันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออกของ
ทรัพยากรเพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันและจานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึก
เป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชาระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
4.12 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงำน
บริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั และพนักงานของบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่
บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริ ษทั มี ภาระสาหรับเงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่ อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ถื อว่าเงิ น
ชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั คานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ
การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท าการประเมิ น ภาระผู ก พัน ดัง กล่ า วตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย (Actuarial gains and losses) ส าหรั บ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ งั จานวนในกาไรหรื อขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาดโครงการ หรื อ
เมื่อกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
4.13 กำรรับรู้ รำยได้
รายได้จากการให้บริ การจัดงานรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ ง โดยอ้างอิงกับขั้นความสาเร็ จของงานและรับรู ้เมื่อให้บริ การเสร็ จ
โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาการให้บริ การ
รายได้จากการให้บริ การงานโฆษณา เอเจนซี่ และบริ การอื่นๆรับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ ง โดยอ้างอิงกับขั้นความสาเร็ จ
ของงานและรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้ว
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่า
ตามราคาในใบกากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
รายได้ที่รับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกาหนดเรี ยกชาระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น “รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ซึ่งจะจัดประเภทเป็ นลูกหนี้เมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชาระโดยปราศจากเงื่อนไข
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จานวนเงินที่กิจการได้รับหรื อมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยงั มีภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้กบั ลูกค้าแสดงไว้เป็ น “รายได้รับล่วงหน้า”
ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้ปฏิบตั ิตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ้น
ดอกเบี้ยรับรับรู ้ตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลาโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์
4.14 ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
บริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานและจะทาการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึก
โดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.15 กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สาหรับปี ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ที่ชาระแล้วในระหว่างปี ของแต่ละปี
4.16 เครื่องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราวและ
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น หนี้ สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นและ
เงินกูย้ มื ซึ่งนโยบายบัญชีเฉพาะรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.17 กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่ จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่ วดั มูลค่า บริ ษทั ใช้ราคา
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เสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่
มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินในงบการเงิ นแบ่ งออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุ กวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั จะประเมิ นความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
4.18 กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่ อง
ที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่ แสดงใน
งบ
การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการ
ไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
รำยได้ จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
กำรระบุภำระที่ ต้องปฏิ บัติ
ในการระบุภาระที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิในการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลูกค้า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสิ นค้าหรื อบริ การแต่ละรายการถือเป็ นภาระที่
แยกจากกันหรื อไม่ กล่าวคือ กิ จการจะบันทึ กสิ นค้าหรื อบริ การแต่ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสิ นค้าหรื อบริ การ
ดังกล่าวสามารถระบุได้วา่ แยกจากสิ นค้าหรื อบริ การอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสิ นค้าหรื อบริ การนั้น
กำรกำหนดจังหวะเวลำของกำรรั บรู้ รำยได้
ในการกาหนดจังหวะเวลาของการรับรู ้รายได้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียด
ของสัญญาที่ทากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั เสร็ จสิ้ นตลอดช่วงเวลาหนึ่ งหรื อเสร็ จสิ้ น ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง ทั้งนี้ กิจการจะรับรู ้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
- ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบตั ิงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบตั ิงาน
- การปฏิบตั ิงานของกิจการก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสิ นทรัพย์ดงั กล่าว หรื อ
- การปฏิบตั ิงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสิ นทรัพย์ที่กิจการสามารถนาไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิในการ
รับชาระสาหรับการปฏิบตั ิงานที่เสร็ จสิ้นถึงปั จจุบนั
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ในกรณี ที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิ จการจะรับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินว่าภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิน้ นั ได้เสร็ จสิ้นลงเมื่อใด

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริ ษทั ใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้ประกอบกับการประเมินสถานภาพทางการเงินปั จจุบนั ของลูกหนี้ และ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้นเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญโดยมีการกาหนดช่วงอายุ
ลูกหนี้และสถานภาพของลูกหนี้ไว้เป็ นเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่มีอายุหนี้คา้ งชาระ
ประมาณการรับคืนสิ นค้า
ประมาณการลดหนี้ ที่เกิดจากการรับคืนสิ นค้าประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากอัตรายอดรับคืนเทียบกับยอดขายในอดี ต
โดยถัวเฉลี่ย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
บริ ษทั พิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจและตามสภาพปั จจุบนั ของสิ นค้า
คงเหลือเป็ นเกณฑ์ มูลค่าสุทธิ ที่คาดว่าจะได้รับหมายถึง มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการขายหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
การทาให้สินค้านั้นพร้อมขายได้ในราคาที่คาดว่าจะได้รับ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และค่าตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อง
ทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการ
ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
นั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับสิ นทรัพย์น้ นั
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลย
พินิจในการประเมิ น เงื่ อนไขและรายละเอี ยดของสัญ ญาเพื่ อพิจารณาว่าบริ ษทั ได้โอนหรื อรับ โอนความเสี่ ยงและ
ผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้อง
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บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สินดังกล่าว ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน
4.19 บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิ จการที่ มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ ทาหน้าที่ ถือหุ ้น
บริ ษทั ย่อย และกิ จการที่ เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึง
บริ ษทั ร่ วมและบุ คคลซึ่ งถือหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อ พนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว
และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คานึ งถึงเนื้ อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
5. รำยกำรธุรกิจกับบุคคลและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
5.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ และนโยบำยในกำรกำหนดรำคำ
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคาระหว่างบริ ษทั กับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ลักษณะควำมสั มพันธ์
รำยกำร
นโยบำยรำคำ
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไอดอลมาสเตอร์ จากัด

ถือหุน้ โดยบริ ษทั

รายได้ค่าบริ การ
ค่าบริ การจ่าย

ราคาที่ตกลงตามสัญญา
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น

บริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จากัด ถือหุน้ โดยบริ ษทั

รายได้ค่าบริ การ ราคาที่ตกลงตามสัญญา

บริษัทร่ วม
บริ ษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จากัด

ถือหุน้ โดยบริ ษทั

รายได้ค่าบริ การ ราคาที่ตกลงตามสัญญา

กรรมการและผูถ้ ือหุน้

ค่าซื้ อสิ นค้า

บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอ็มวี ฟูดส์ จากัด

ร่ วมกัน

บริ ษทั ไบค์โซน จากัด

กรรมการร่ วมกัน

ค่าซื้ ออุปกรณ์

บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด
(มหาชน)

กรรมการและผูบ้ ริ หาร

รายได้ค่าบริ การ

ร่ วมกัน
ค่าบริ การจ่าย

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น
ราคาที่ตกลงตามสัญญา
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการบริ ษทั

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค้ าประกัน

5.2 ยอดคงเหลือระหว่ ำงบริษัทกับบริษัทย่ อยและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2562
2561
ลูกหนีอ้ นื่ (หมายเหตุ 9)
62,073
บริ ษทั ย่อย
เงินล่ วงหน้ ำค่ ำสินค้ ำ (หมายเหตุ 9)
2,407,500

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ (หมายเหตุ 17)

2,407,500

-

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

2,407,500
274,130

5.3 รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำยระหว่ ำงบริษัทกับบุคคล บริษัทย่ อยและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริ ษทั กับบุ คคล บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2562
2561
รำยได้ อนื่
135,000
บริ ษทั ย่อย
รำยได้ ค่ำบริกำร
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสินค้ ำ อุปกรณ์

-

344,776

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ ำบริกำรจ่ ำย
บริ ษทั ย่อย

-

ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

25,336,927
576,583
25,913,510

899,261
344,776

9,225,980

120,000

-

25,336,927
576,583
25,913,510

25,849,346
1,481,630
27,330,976
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบการเงินรวม
2562
เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

78,966

74,783

58,310

1,290,972
13,375,235
14,745,173

1,267,291
12,725,129
14,067,203

40,000
41,806,411
41,904,721

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.25 - 0.50 ต่อปี (ปี 2561 : ร้อยละ 0.50 ต่อปี )
7. เงินลงทุนชั่วครำว
งบการเงินรวม
2562
เงินฝากประจา
เงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุนเปิ ด

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2,234
-

2,234
-

รวม

2,234

2,234

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

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุนเปิ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2562

ยอดคงเหลือต้นปี

20,000,770

20,000,770

เพิ่มระหว่างปี

20,000,000

20,000,000

ลดระหว่างปี

(40,431,761)

(40,431,761)

กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

-

กาไรจากการขายเงินลงทุน

430,991
-

ยอดคงเหลือปลายปี

2561
20,000,000
-

-

770
430,991

-

20,000,770

8. เงินฝำกธนำคำรทีต่ ดิ ภำระหลักประกันทีถ่ ึงกำหนดไถ่ ถอนภำยในหนึ่งปี
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงิ นฝากธนาคารจานวน 4.8 ล้านบาท ได้นาไปเป็ นหลักประกันสิ นเชื่ อกับธนาคารในประเทศสอง
แห่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน 16 และ 33 เงินฝากติดภาระหลักประกันส่วนที่ไถ่ถอนภายในหนึ่ งปี พิจารณาจากกาหนดการ
จ่ายชาระหนี้คืนตามเงื่อนไขที่ตกลงและระยะเวลาของสัญญาค้ าประกัน
9. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
เงินล่วงหน้าค่าสิ นค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 5.2)
ต้นทุนตามสัญญาจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายโครงการ
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 5.2)
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
รวม

งบการเงินรวม
2562
114,979,447
9,568,340
2,407,500
45,739,953
20,499,679
67,500
193,262,419

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
114,485,047
74,716,624
9,568,340
3,997,175
2,407,500
2,407,500
45,739,953
20,445,455
62,073
13,122
192,721,490

64,962,239
2,060,293
41,590
148,185,421

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2562

ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อการรับคืน
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

69,560,320

69,065,920

52,739,223

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

25,588,703
19,498,824
331,600
325,150
114,810,197

4,079,830

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

(325,150)
114,485,047

10,586,515
7,429,971
33,900
74,869,439
(33,900)
(118,915)
74,716,624
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั มีการตัดจาหน่ายหนี้สูญจานวน 194,200 บาท ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื่อว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
บันทึกไว้ในบัญชีเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบนั

10. สินค้ ำคงเหลือ
งบการเงินรวม
2562
9,877,425
(1,087,511)
8,789,914

สิ นค้าสาเร็ จรู ป
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าสาเร็ จรู ป - สุทธิ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
9,877,425
4,492,849
(1,087,511)
(1,309,982)
8,789,914
3,182,867

ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั บันทึกกลับรายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็ นจานวน 0.2
ล้านบาท (2561 : 1.2 ล้านบาท) โดยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย
11. สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
5,144,815
6,706,758
3,546,250
185,000
(184,000)
8,691,065
6,707,758

งบการเงินรวม
2562
5,148,993
3,949,314
9,098,307

ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกาหนด
เงินมัดจา
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นทรัพย์
รวม

ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั มีการตัดจาหน่ายหนี้สูญจานวน 184,000 บาท
12. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

บริ ษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์
จากัด

ประเภทกิจการ
ให้บริ การด้านการจัด
แข่งขันกีฬาแบบครบวงจร

ทุนชาระแล้ว
(บาท)
5,000,000

สัดส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)
40

วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสี ย
(บาท)
(บาท)
1,999,995

1,988,995
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติลงทุนในบริ ษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จากัด
ในสัดส่ วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบี ยน บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์ในเดื อน
เมษายน 2562 และเรี ยกชาระค่าหุน้ เต็มจานวนแล้ว
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในระหว่างปี 2562 บริ ษทั รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมเป็ นจานวนเงิน 11,000 บาท
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน ของบริ ษทั ร่ วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(พันบาท)
จานวนเงิน
4,980
(8)
4,972
40
1,989

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่ วนตำมส่ วนได้ เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุ ทธิ
สรุ ปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ร่ วมสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(พันบาท)
จานวนเงิน
1
28

รายได้
ขาดทุน
13. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

บริ ษทั ไอดอลมาสเตอร์ จากัด

ประเภทกิจการ
บริ การให้คาปรึ กษาด้าน
สื่ อสารประชาสัมพันธ์
และบริ การอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

บริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จากัด

ขายและให้บริ การด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุนชาระแล้ว
(บาท)

สัดส่วนเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)

วิธีราคาทุน
(บาท)

5,000,000

52

2,599,995

5,000,000

51

2,549,985
5,149,980

หน้า 30

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติลงทุนในบริ ษทั ไอดอลมาสเตอร์
จากัด และบริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 52 และ 51 ของทุนจดทะเบียนตามลาดับ บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวได้ดาเนิ นการจดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์ในเดื อนเมษายน 2562 และเรี ยกชาระค่าหุ ้นเต็มจานวน
บริ ษทั ยังไม่ได้จ่ายชาระค่าหุ ้นของบริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จากัด ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั แสดง
เงินค้างชาระดังกล่าวเป็ นเจ้าหนี้เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจานวนเงิน 2,549,985 บาท
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
14. ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
บาท

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
อาคาร
ในการจัดงาน

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้
สานักงาน

ยานพาหนะและ
ส่วนควบ

งานระหว่างทา

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ ปี

22,595,234

2,602,748

10,111,825

49,368,690

-

92,678,497

(4,648,138)

(195,845)

(5,779,246)

(8,314,005)

-

(18,937,234)

8,000,000

17,947,096

2,406,903

4,332,579

41,054,685

-

73,741,263

8,000,000

17,947,096

2,406,903

4,332,579

41,054,685

-

73,741,263

2,041,347

2,367,817

25,528,000

(40,667)

(107,042)

-

(147,709)

144,000

(10,168,606)
93,506,112

144,000

122,003,457

8,000,000
-

บวก ซื้อสิ นทรัพย์

-

-

หัก จาหน่ายสิ นทรัพย์/ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์

-

-

ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี

-

8,000,000

(1,132,685)
16,814,411

(607,202)
3,841,048

(1,614,074)
5,045,655

(6,814,645)
59,660,998

8,000,000

22,595,234

4,644,095

12,411,289

74,208,839

(5,780,823)

(803,047)

(7,365,634)

(14,547,841)

16,814,411

3,841,048

5,045,655

59,660,998

144,000

30,081,164

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

8,000,000

-

(28,497,345)
144,000

93,506,112
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
บาท

ที่ดิน

อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

อุปกรณ์
ในการจัดงาน

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

ยานพาหนะและ
ส่วนควบ

รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ราคาทุน

8,000,000

22,556,234

330,121

8,740,430

22,251,276

61,878,061

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

-

(3,518,419)

(37,499)

(4,329,574)

(4,326,682)

(12,212,174)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

8,000,000

19,037,815

292,622

4,410,856

17,924,594

49,665,887

8,000,000

19,037,815

292,622

4,410,856

17,924,594

49,665,887

รายการระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ ปี
บวก ซื้อสิ นทรัพย์

-

39,000

2,272,627

1,371,395

27,117,414

30,800,436

หัก ค่าเสื่ อมราคา

-

(1,129,719)

(158,346)

(1,449,672)

(3,987,323)

(6,725,060)

มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี

8,000,000

17,947,096

2,406,903

4,332,579

41,054,685

73,741,263

ราคาทุน

8,000,000

22,595,234

2,602,748

10,111,825

49,368,690

92,678,497

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

-

(4,648,138)

(195,845)

(5,779,246)

(8,314,005)

(18,937,234)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

8,000,000

17,947,096

2,406,903

4,332,579

41,054,685

73,741,263

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บาท

ที่ดิน
รายการระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ ปี

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

อุปกรณ์
ในการจัดงาน

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สานักงาน

ยานพาหนะและ
ส่วนควบ

รวม

8,000,000

17,947,096

2,406,903

4,332,579

41,054,685

73,741,263

บวก ซื้อสิ นทรัพย์

-

-

2,041,347

2,367,817

25,528,000

29,937,164

หัก จาหน่ายทรัพย์สิน/ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์

-

-

-

(40,667)

(107,042)

(147,709)

ค่าเสื่ อมราคา

-

(1,132,685)

(607,202)

(1,614,074)

(6,814,645)

(10,168,606)

8,000,000

16,814,411

3,841,048

5,045,655

59,660,998

93,362,112

ราคาทุน

8,000,000

22,595,234

4,644,095

12,411,289

74,208,839

121,859,457

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

-

(5,780,823)

(803,047)

(7,365,634)

(14,547,841)

(28,497,345)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

8,000,000

16,814,411

3,841,048

5,045,655

59,660,998

93,362,112

มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้จดจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจานวน 24.8 ล้านบาท (2561 : 25.9 ล้านบาท) ไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
ตามหมายเหตุ 16 และเงินกูย้ มื ระยะยาวตามหมายเหตุ 19
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มียานพาหนะซึ่งได้มาตามสัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็ นจานวนประมาณ 53.5 ล้านบาท (2561 : 33.7 ล้านบาท)

หน้า 34

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
15. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ ปี
บวก ซื้อเพิม่
หัก ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

บาท
สิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนระหว่าง
พัฒนา
619,235

รวม

5,884,175
(1,445,692)
4,438,483

619,235

6,503,410
(1,445,692)
5,057,718

4,438,483
173,870
(396,917)
(1,725,960)
2,489,476

619,235
2,435,052
3,054,287

5,057,718
2,608,922
(396,917)
(1,725,960)
5,543,763

5,260,651
(2,771,175)
2,489,476

3,054,287
3,054,287

8,314,938
(2,771,175)
5,543,763
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ ปี
บวก ซื้อเพิม่
โอนเข้า(โอนออก)
หัก ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
รายการระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ ปี
บวก ซื้อเพิม่
หัก ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

บาท
สิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนระหว่าง
พัฒนา

รวม

640,711
(71,952)
568,759

3,014,203
3,014,203

3,654,914
(71,952)
3,582,962

568,759

3,014,203
2,848,496
(5,243,464)
619,235

3,582,962
2,848,496
(1,373,740)
5,057,718

619,235
619,235

6,503,410
(1,445,692)
5,057,718

4,438,483
78,571

619,235
2,435,052

5,057,718
2,513,623

(396,917)
(1,720,230)
2,399,907

3,054,287

(396,917)
(1,720,230)
5,454,194

5,165,352
(2,765,445)
2,399,907

3,054,287
3,054,287

8,219,639
(2,765,445)
5,454,194

5,243,464
(1,373,740)
4,438,483
5,884,175
(1,445,692)
4,438,483

-
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
16. เงินกู้ยมื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี )
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

ร้อยละ 4 - 4.25

งบการเงินรวม
2562
20,900,000

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
20,900,000
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีวงเงินเบิ กเกิ นบัญชี จากสถาบันการเงินจานวน 19.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ย
ร้อยละ MOR ต่อปี โดยมีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 14 เป็ นหลักทรัพย์
ค้ าประกัน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตัว๋ สัญญาใช้เงินค้ าประกันโดยเงินฝากประจาธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 7
17. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้การค้าส่วนที่ครบกาหนดชาระในปี (หมายเหตุ 18)
รายได้รับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
รวม

งบการเงินรวม
2562
45,001,813
16,000,000
7,309,148
18,684,334
701,223
855,850
88,552,368

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
274,130
45,001,813
57,194,676
16,000,000
12,000,000
7,309,148
29,573,862
18,600,134
5,551,917
701,223
563,858
855,850
58,860
88,468,168
105,217,303

รายได้รับล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีรายได้ที่รับรู ้ในอนาคตสาหรับภาระที่ยงั ปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้ น (หรื อยังไม่เสร็ จ
สิ้นบางส่ วน) ของสัญญาที่ทากับลูกค้าจานวน 74.5 ล้านบาท (2561 : 60.8 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะปฏิบตั ิตามภาระที่
ต้องปฏิบตั ิของสัญญาดังกล่าวเสร็ จสิ้นภายในปี 2563 จานวน 74.5 ล้านบาท
18. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำไม่ หมุนเวียน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
เจ้าหนี้การค้า
หัก เจ้าหนี้การค้าส่วนที่ครบกาหนดชาระในปี (หมายเหตุ 17)
สุทธิ

2562
33,987,537
(16,000,000)
17,987,537

2561
45,987,537
(12,000,000)
33,987,537
หน้า 37

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเจ้าหนี้การค้ารายหนึ่งคงเหลือ 34.0 ล้านบาท (2561 : 46.0 ล้านบาท) ซึ่งบริ ษทั ได้ทาบันทึก
ข้อตกลงเพิ่มเติมในการจ่ายชาระเจ้าหนี้ การค้ารายดังกล่าว และจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว โดยทยอยจ่ายชาระดังนี้
ปี ที่ 1 : จ่ายชาระภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงิน 12.0 ล้านบาท
ปี ที่ 2 : จ่ายชาระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงิน 16.0 ล้านบาท
ปี ที่ 3 : จ่ายชาระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็ นจานวนเงิน 18.0 ล้านบาท
19. 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 เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่งปี
หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนที่จดั เป็ นหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
710,167

1,381,794

991,130

2,003,371

3,145,103

4,139,794

2,370,223

3,081,780

2,571,713

3,549,695

3,317,957 4,006,642
13,106,293 18,163,076
(4,284,880) (5,052,009)
(4,274,775)
8,821,413 8,836,292

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็ นได้ดงั นี้
บาท
2562
2561
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
18,163,076
23,010,324
(5,056,783)
(4,847,248)
จ่ายคืนเงินกูใ้ นระหว่างปี
13,106,293
18,163,076
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บริ ษ ัท จะต้อ งปฏิ บัติ ต ามเงื่ อนไขที่ ส าคัญ บางประการที่ ก าหนดไว้ตลอดอายุสั ญ ญาเงิ น กู้ยืม เงิ น กู้ยืม ดังกล่ าวค้ าประกัน
โดยที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั (หมายเหตุ 14) และกรรมการบางท่าน
ภายใต้สัญ ญาเงิน กูย้ ืม บริ ษทั ต้องปฏิบ ตั ิตามเงื่อนไขทางการเงิน บางประการตามที่ระบุในสัญ ญา อย่างไรก็ตาม ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อจากัดบางประการที่ระบุในสัญญาเงินกูก้ บั สถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ ดังนั้น
บริ ษ ัทจึ งได้แสดงยอดเงิ น กู ย้ ืม คงเหลือ กับ สถาบัน การเงิ น แห่ ง นั้ น ทั้ง จานวนเป็ นหนี้ สิ น หมุน เวีย นในงบแสดงฐานะ
การเงิ น ต่อมาในเดื อ นมีนาคม 2562 บริ ษทั ได้รับหนังสื อการผ่อนผันเงื่อนไขอัตราส่ วนทางการเงินจากสถาบันการเงินผูใ้ ห้กู้
สาหรับ เงินกูย้ มื ดังกล่าว ดังนั้นบริ ษทั จึงได้จดั ประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
20. หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
41,161,236
26,914,320
(6,381,970)
(4,134,621)
หัก ดอกเบี้ยและภาษีซ้ือรอตัดบัญชี
(11,850,323)
(6,809,194)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่งปี
สุทธิ
22,928,943
15,970,505
บริ ษ ทั ได้ทาสัญ ญาเช่ าการเงิ น กับ บริ ษ ทั ลี ส ซิ่ ง เพื่อ เช่ า ยานพาหนะที่ ใช้ใ 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
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี
14.9
(3.0)
11.9

(ล้านบาท)
1 - 5 ปี
รวม
25.9
40.8
(3.0)
(6.0)
22.9
34.8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี
8.7
(1.9)
6.8

(ล้านบาท)
1 - 5 ปี
รวม
18.2
26.9
(2.2)
(4.1)
16.0
22.8
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
21. ภำระผูกพันของผลประโยชน์ พนักงำน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
บาท
2562
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางประชากร
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2561

7,564,313

3,365,134

930,792
248,867

411,052
1,656,575
92,878

2,344,072
4,643
(68,498)
11,024,189

(759,147)
481,541
2,316,280
7,564,313

-

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนข้างต้น สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้
บาท
2562
1,179,659

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2561
2,160,505

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561
2562
2561
อัตราคิดลด
ร้อยละ 1.9 ต่อปี
ร้อยละ 3.3 ต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
ร้อยละ 5 ต่อปี
ร้อยละ 5 ต่อปี
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
ผันแปรตามอายุพนักงาน
ผันแปรตามอายุพนักงาน
ร้อยละ 2.4 - 28.7
ร้อยละ 2.4 - 28.7
อัตรามรณะ

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง

อัตราตามตารางมรณะไทยปี 2560
แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง

บริ ษทั คาดว่าจะไม่มีจานวนที่จ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ ย ถ่ วงน้ าหนัก ในการจ่ ายชาระผลประโยชน์ ร ะยะยาวของพนักงานของบริ ษ ัท
ประมาณ 19 ปี (ปี 2561 : 20 ปี )
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
กำรวิเครำะห์ ควำมอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น
จานวนเงินดังต่อไปนี้
บาท
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 50 เบซิสพอยท์ )
(943,549)
1,039,747
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 100 เบซิสพอยท์ )
(1,800,363)
2,186,262
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.0)
2,088,883 (1,763,453)
การเพิม่ ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 2.0)
4,561,009 (3,250,782)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
(1,579,423)
1,856,560
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 40)
(2,926,341)
4,045,890
บาท
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 50 เบซิสพอยท์ )
(671,443)
742,329
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลง 100 เบซิสพอยท์ )
(1,279,168)
1,563,575
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.0)
1,516,140 (1,268,505)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 2.0)
3,326,427 (2,328,724)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
(1,182,808)
1,411,431
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 40)
(2,176,489)
3,101,314
แม้วา่ การวิเคราะห์น้ ี ไม่ได้คานึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่ คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้
แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ซึ่ งได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
400 วัน นั้น ได้ป ระกาศลงในราชกิ จ จานุ เบกษาเป็ นที่ เรี ยบร้ อ ยแล้ว โดยกฎหมายดัง กล่าวจะมี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ งั แต่ว นั ที่
5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ บริ ษทั ได้บนั ทึ กผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดี ต
เป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้ว
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
22. ทุนเรือนหุ้น
เมื ่ อ วัน ที ่ 2 มี น าคม 2561 ที ่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี 2561 มี ม ติ อ นุ ม ตั ิ ก ารเพิ ่ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก จานวน
55,000,000 บาท โดยการออกจาหน่ า ยหุ ้น สามัญ จานวน 5,500 หุ ้น ในราคาหุ ้น ละ 10,000 บาท ให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น เดิ ม
จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จานวน 10,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นจานวน 65,000,000 บาท แบ่ ง ออกเป็ น หุ ้น
สามัญ จานวน 6,500 หุ ้น มูล ค่าที่ ต ราไว้ หุ ้น ละ 10,000 บาท บริ ษ ทั ได้จ ดทะเบี ย นการเพิ่ม ทุ น ดัง กล่า วกับ กระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเมื่ อวันที่ 5 มี นาคม 2561
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 มีมติดงั นี้
1. อนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญที่ตราไว้ของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ หุ ้นละ 10,000 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นที่
ตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท (ทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน 65,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ 6,500 หุ ้น มูลค่า
หุ ้นละ 10,000 บาท เป็ นหุ ้นสามัญ 130,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท)
2. มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 35,000,000 บาท (หุ ้นสามัญจานวน 70,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 65,000,000 บาท (หุ ้นสามัญจานวน 130,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 100,000,000 บาท (หุ ้นสามัญจานวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท)
3. อนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 70,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ การเสนอขาย
หุ ้นสามัญใหม่ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (Initail Public Offering)
ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 1 - 2 สิ งหาคม 2561 บริ ษ ัท ได้เสนอขายหุ ้น สามัญ เพิ่ มทุ น จานวน 70,000,000 หุ ้ น
ในราคาหุ ้ น ละ 1.90 บาท แก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป บริ ษ ัท ได้รั บ ช าระเงิ น ค่ า หุ ้ น เพิ่ ม ทุ น ดัง กล่ า วแล้ว ทั้ง จ านวนเมื่ อ วัน ที่
3 สิ งหาคม 2561 โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ทาให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญจานวน 88.1 ล้านบาท ซึ่ งสุ ทธิ จากค่าใช้จ่าย
ในการดาเนิ นการเพื่อเสนอขายหุ ้นดังกล่าว(สุ ทธิ จากภาษีเงินได้)จานวนเงิน 9.9 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุน
ชาระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน เป็ นจานวนเงิน 100 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 200,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
0.50 บาท) และบริ ษทั มีทุนที่ชาระแล้วเป็ นจานวนเงิน 100 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท)
23. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
บริ ษทั ได้จดั สรรสารองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรประจาปี
หลังหักผลขาดทุนสะสมต้นปี (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองดังกล่าวมีจานวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั
สารองตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายปั นผลได้
24. 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) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
25. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้แก่
งบการเงินรวม
2562
ต้นทุนงานบริ การ
ซื้อสิ นค้า
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์และค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

200,744,974
23,867,583
4,974,069
53,204,900
11,894,566

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
199,507,966
23,867,583
4,974,069
53,204,900
11,888,836

124,739,155
267,552,728
692,870
68,220,243
8,098,800

26. ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
ภำษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ ในกำไรหรือขำดทุน
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

-

-

-

7,284,001
7,284,001

7,284,001
7,284,001

(12,638,362)
(12,638,362)

(456,044)

(456,044)

(407,735)

-

-

ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิ่มทุน

(2,474,493)
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

งบการเงินรวม
2562
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ ง
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ 20)
จานวนภาษีตามอัตราเงินได้
ผลขาดทุนในปี ปั จจุบนั ที่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ผลขาดทุนทางภาษีไม่ได้ใช้สิทธิ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ภำษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ค่ ำใช้ จ่ำย(รำยได้ )ภำษีเงินได้

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

37,071,736

37,929,787

(63,101,926)

7,414,347
(7,170,218)
169,410
2,200
(786,581)
370,842
7,284,001
7,284,001

7,585,957
(7,170,218)
(786,581)
370,842
7,284,001
7,284,001

(12,620,385)
14,292,559
(2,715,786)
1,043,612
(12,638,362)
(12,638,362)

สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี ในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2562
2561
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
65,030
65,030
6,780
สิ นค้าคงเหลือ
217,502
217,502
261,996
เงินมัดจา
36,800
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
2,204,838
2,204,838
1,512,862
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
7,122,401
7,122,401
14,292,559
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
9,609,771
9,609,771
16,110,997
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
646,997
646,997
280,773
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
28,386
28,386
67,879
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
675,383
675,383
348,652
8,934,388
8,934,388
15,762,345
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
27. เงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพพนักงำน
บริ ษทั และพนักงานของบริ ษ ทั ได้ร่ว มกัน จัด ตั้งกองทุน สารองเลี้ ย งชี พ ตามพระราชบัญ ญัติก องทุน สารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ.
2530 ซึ่งประกอบด้วย เงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน และเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้
ในอัตรา ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
จานวน 1.5 ล้านบาท (2561 : 1.3 ล้านบาท)
28. ข้ อมูลเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุดด้านการดาเนิ นงาน
ได้รับ และสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่ อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพ ยากรให้กับ ส่ วนงานและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่าบริ ษทั มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วน
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 งานแข่งขันกี ฬา
งานท่องเที่ ยว งานสัมมนาและอื่นๆ
2. ธุ รกิ จงานโฆษณา เอเจนซี่ และอื่นๆ เช่น งานผลิตและจาหน่ ายสื่ อออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งงานเอเจนซี่ ซึ่ ง
ตัวแทนของลูกค้าในการบริ หารและจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มด้านการตลาดธุรกิจ
3. ธุ ร กิ จ พาณิ ชย์ เช่ น การขายสิ น ค้า โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ สมาร์ ท โฟน แท็ บ เล็ ต อุ ป กรณ์ เสริ มต่ า งๆ และอุ ป กรณ์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ า และสิ นค้าเทคโนโลยี เป็ นต้น
การจาแนกรายได้
กลุ่มบริ ษทั จาแนกรายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริ การให้แก่ลูกค้าตลอดช่วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งตามประเภทส่ วน
งานซึ่ งสอดคล้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลรายได้แยกตามส่ วนงานที่รายงาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
2561
รำยได้ ตำมส่ วนงำน
ธุรกิจการจัดงาน
262,476
166,824
ธุรกิจงานโฆษณา เอเจนซี่ และอื่นๆ
51,926
60,323
ธุรกิจพาณิ ชย์
18,993
223,349
333,395
450,496
รวม
ช่ วงเวลำแห่ งกำรรับรู้ รำยได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ธุรกิจการจัดงาน
ธุรกิจงานโฆษณา เอเจนซี่ และอื่นๆ
ธุรกิจพาณิ ชย์
รวม

28,175
48,797
-

11,942
27,035
-

76,972

38,977
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
ตลอดช่วงเวลา
ธุรกิจการจัดงาน
ธุรกิจงานโฆษณา เอเจนซี่ และอื่นๆ
ธุรกิจพาณิ ชย์
รวม

2561

234,301
3,129
18,993
256,423

154,882
33,288
223,349
411,519

งบกำรเงินรวม
ข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้ :
(พันบาท)
ประเภทรำยได้

ธุรกิจกำรจัดงำน

รายได้
262,476
กาไรของส่วนงาน
102,432
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
สินทรัพย์ รวมของส่ วนงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
160,465
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ปันส่วนไม่ได้
สิ นค้าคงเหลือ
-

ธุรกิจงำนโฆษณำ
เอเจนซี่ และอืน่ ๆ

ธุรกิจพำณิชย์

51,926
4,633

18,993
1,444

รวม

333,395
108,509
1,021
(11,742)
(58,422)
(2,283)
37,083
(11)
37,072
(7,284)
29,788

20,108
-

1,856
8,790

182,429
10,833
8,790
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ข้อมูลรายได้และกาไรของส่วนงานของบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้ :
(พันบาท)
ประเภทรำยได้
รายได้
กาไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้
(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
สินทรัพย์ รวมของส่ วนงำน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ปัน
ส่วนไม่ได้
สิ นค้าคงเหลือ

ธุรกิจกำรจัดงำน
2562
2561
261,819 166,823
102,892 70,849

ธุรกิจงำนโฆษณำ
เอเจนซี่ และอืน่ ๆ
2562
2561
51,916 60,324
4,623 26,690

ธุรกิจพำณิชย์
2562
2561
18,993 223,349
1,444 (70,017)

รวม
2562
332,728
108,959
1,153
(11,729)
(58,170)
(2,283)

2561
450,496
27,522
357
(20,459)
(68,088)
(2,434)

37,930 (63,102)
(7,284) 12,638
30,646 (50,464)
159,971

75,190

20,108

39,786

-

-

-

-

1,856

30,163

8,790

3,183

-

181,935 145,139
10,786
8,790

3,047
3,183

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2562 บริ ษทั มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จานวน 4 ราย คิดเป็ นร้อยละ 55 ของรายได้รวม (ปี 2561 บริ ษทั มีรายได้จาก
ลูกค้ารายใหญ่ จานวน 1 ราย คิดเป็ นร้อยละ 13 ของรายได้รวม)
29. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อ นกัน ยายน 2561 บริ ษ ทั คู ่ก รณี แ ห่ ง หนึ่ ง กล่า วหาว่า บริ ษ ทั ไม่ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ ตกลงร่ ว มกัน ที ่ ล งนามในเดื อ น
สิ ง หาคม 2561 โดยเรี ยกค่าเสี ยหายจานวน 9.2 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ทางบริ ษทั ได้ยื่นคาให้การต่อสู ้คดี
และฟ้ องแย้งเรี ย กค่า เสี ย หายจากการผิด สัญ ญากับ บริ ษ ทั คู่ก รณี ด ัง กล่า ว เป็ นจานวนเงิ น 106.3 ล้า นบาทรวมดอกเบี้ ย
ปั จจุ บันคดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ทนายความของบริ ษทั มีความเห็นว่าบริ ษทั มิได้เป็ นฝ่ ายผิดข้อตกลงร่ วมกันข้างต้นและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เห็นว่าบริ ษทั จะ
สามารถต่อสู ้คดี ได้และจะไม่มีผลเสี ยหายที่ เป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั บริ ษทั จึ งไม่ได้ต้ งั สารองสาหรับความเสี ยหายจากคดี
ความดังกล่าวไว้ในบัญชี
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
30. กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีสินทรัพย์บางรายการที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้แยก
แสดงระดับของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2561
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุนเปิ ด

-

20,000,770

-

20,000,770

31. เครื่องมือทำงกำรเงิน
31.1 ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่อ
บริ ษทั มี ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่ เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ ของกิ จการ อย่างไรก็ตามหากมี ลูกหนี้ ที่ บริ ษทั คาดว่า
อาจจะมีปัญหาด้านการชาระเงินแล้วผูบ้ ริ หารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับโอกาส
ที่จะเกิดความสูญเสี ยดังกล่าว
31.2 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่ องจากมีเงินฝากกับสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะยาวกับ
สถาบันการเงิ น อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั จึง
อยู่ใ นระดับ ต่ า บริ ษ ัท เชื่ อ ว่า ความผัน ผวนของอัต ราดอกเบี้ ยในตลาดในอนาคตจะไม่ ส่ ง ผลกระทบอย่า งเป็ น
สาระสาคัญต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ ดังนั้นบริ ษทั จึงมิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
31.3 มูลค่ ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ ยใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดง
ใน งบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการ
กาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อ
กาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
32. ภำระผูกพันตำมสัญญำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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
0.5
33. กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั เป็ นจานวนทั้งหมด 7.3 ล้านบาท ซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฎิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั เพื่อค้ าประกันการปฎิบตั ิงานตามสัญญาและการค้ า
ประกันการใช้ไฟฟ้ า
34. กำรบริหำรจัดกำรกองทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดารงไว้ซ่ ึ ง
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.2:1 (2561 : 1.4:1)
35. กำรอนุมตั งิ บกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
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