บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินระหว่างกาล
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สาหรับงวดสามเดื อน
และเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับ
งวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริ ษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่ อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของ
กิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 การสอบทานข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัยสาคัญทั้งหมด
ซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึ งไม่อาจแสดงความเห็ นต่อข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลที่ สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218
บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
หน้า 2

บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

11,684,293

10,429,893

41,904,721

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกันที่ถึงกาหนดไถ่ถอนในหนึ่ งปี

6

10,536,000

10,536,000

เงินลงทุนชัว่ คราว

7

16,390,825

16,390,825

23,140,770

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

8

182,858,852

182,877,659

148,185,421

สิ นค้าคงเหลือ

9

13,473,829

13,473,829

3,182,867

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

10

10,019,339

9,613,124

6,707,758

244,963,138

243,321,330

223,121,537

1,999,995

1,999,995

-

5,149,980

-

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

11

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

12

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

74,516,395

74,372,395

73,741,263

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

14

5,590,147

5,498,175

5,057,718

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

22

11,523,995

11,523,995

15,762,345

15,444,675

15,436,412

9,184,401

1,178,450

1,178,450

1,178,675

110,253,657

115,159,402

104,924,402

355,216,795

358,480,732

328,045,939

ภาษีเงินได้รอขอคืน
เงินมัดจาและเงินประกัน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 3

บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูร้ ะยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เจ้าหนี้ เงินลงทุน
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่ วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่ งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่ วนที่จดั เป็ นหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินส่ วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่ งปี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี้ การค้าไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุ
15
16
12
18
18
19

17
18
19
20

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
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

งบการเงินรวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน 2562

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

15,035,744
108,403,705
4,658,195
7,031,042
4,261,182

15,035,744
108,359,203
2,549,985
4,658,195
7,031,042
4,261,183

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

139,389,868

141,895,352

123,978,067

21,987,537
9,738,367
14,416,354
8,449,057

21,987,537
9,738,367
14,416,354
8,449,057

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

54,591,315

54,591,315

66,358,647

193,981,183

196,486,667

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
(27,502,065)

1,000,000
(27,107,964)

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

161,599,964

161,994,065

137,709,225

(364,352)

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

161,235,612

161,994,065

137,709,225

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

355,216,795

358,480,732

328,045,939

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 4

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

26,776

26,776

110,736,459

44,596,438

44,566,438

57,552,716

202,084

262,083

152,751

44,825,298

44,855,297

168,441,926

305,469

305,469

179,550,846

ต้นทุนการให้บริ การ

20,291,411

20,271,410

33,009,444

ค่าใช้จ่ายในการขาย

2,622,886

2,622,886

6,574,853

14,761,626

14,735,842

16,924,755

476,961

476,961

628,275

38,458,353

38,412,568

236,688,173

6,366,945

6,442,729

(68,246,247)

36,858

36,858

13,614,830

6,403,803

6,479,587

(54,631,417)

รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนรำยได้ภำษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้

22

กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

-

-

-

6,403,803

6,479,587

(54,631,417)

6,440,476

6,479,587

(54,631,417)

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

(36,673)

-

-

6,403,803

6,479,587

(54,631,417)

6,440,476

6,479,587

(54,631,417)

การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(36,673)

-

-

6,403,803

6,479,587

(54,631,417)

0.03

0.03

(0.31)

200,000,000

200,000,000

174,891,304

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 5

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2562

16,652,403

16,652,403

131,678,345

204,667,303

204,512,303

209,617,377

956,398

1,045,143

338,711

222,276,104

222,209,849

341,634,433

15,298,215

15,298,215

199,841,945

ต้นทุนการให้บริ การ

126,264,252

125,493,743

117,179,896

ค่าใช้จ่ายในการขาย

8,864,320

8,864,320

14,118,605

42,572,351

42,518,147

48,822,310

1,512,234

1,512,234

1,426,749

194,511,372

193,686,659

381,389,505

27,764,732

28,523,190

(39,755,072)

(4,238,350)

(4,238,350)

7,903,371

23,526,382

24,284,840

(31,851,701)

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กำไร(ขำดทุน)ก่ อนรำยได้(ค่ ำใช้ จ่ำย)ภำษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

22

กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

-

2561

-

-

23,526,382

24,284,840

(31,851,701)

23,890,739

24,284,840

(31,851,701)

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

(364,357)

-

-

23,526,382

24,284,840

(31,851,701)

23,890,739

24,284,840

(31,851,701)

การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

(364,357)

-

-

23,526,382

24,284,840

(31,851,701)

0.12

0.12

(0.26)

200,000,000

200,000,000

120,952,381

กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
จานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 6

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริ ษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรั บงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562
บาท
งบการเงินรวม
ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

กาไร(ขาดทุน)สะสม
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น 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)สาหรับงวด

-

-

-

(364,357)

23,526,382

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

100,000,000

88,102,029

1,000,000

23,890,739
-

23,890,739
-

-

-

23,890,739

23,890,739

(364,357)

23,526,382

(27,502,065)

161,599,964

(364,352)

161,235,612

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 7

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริ ษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรั บงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนที่ออกและ
หมายเหตุ

ชาระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

10,000,000

เพิ่มทุน
เงินปั นผลจ่าย

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น

90,000,000
21

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)

ขาดทุนสาหรับงวด

-

-

-

(31,851,701)

(31,851,701)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

-

-

(31,851,701)

(31,851,701)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

100,000,000

88,102,029

1,000,000

(31,150,001)

157,952,028

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

100,000,000

88,102,029

1,000,000

(51,392,804)

137,709,225

24,284,840

24,284,840

กาไรสาหรับงวด

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

100,000,000

88,102,029

1,000,000

-

-

24,284,840

24,284,840

(27,107,964)

161,994,065

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 8

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
งบการเงินรวม
2562

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

27,764,732

28,523,190

(39,755,072)

กาไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว

(206,216)

(206,216)

-

กาไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว

(183,839)

(183,839)

-

ค่าเผื่อการรับคืนสิ นค้า

(118,915)

(118,915)

(191,997)

485,450

485,450

10,394

การปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ (กลับรายการ)

(376,227)

(376,227)

68,755,232

ค่าเสื่ อมราคา

7,294,380

7,294,380

4,719,272

ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

1,338,849

1,335,521

923,574

จาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

396,917

396,917

-

กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน

(249,595)

(249,595)

-

21,543

21,543

-

884,744

884,744

377,947

-

-

183,413

รายการปรับกระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน

หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อออกจากงาน
ตัดจาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกตัว๋ แลกเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

1,512,234

1,512,234

1,426,749

38,564,057

39,319,187

36,449,512

กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น

(35,039,966)

(35,058,773) (127,225,604)

สิ นค้าคงเหลือและงานระหว่างทา

(9,914,735)

(9,914,735) (181,449,470)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(3,311,581)

(2,905,366)

(1,560,861)

225

225

(1,169,750)

(8,832,438)

(8,876,940)

102,317,516

1,636,396

1,636,397

2,116,537

เงินมัดจาและเงินประกัน
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายจากการดาเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดาเนิ นงาน

(16,898,042)
(6,281,817)
(23,179,859)

(15,800,005) (170,522,120)
(6,273,554)

(8,250,768)

(22,073,559) (178,772,888)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 9

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระหลักประกันเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูร้ ะยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายชาระหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ ตวั๋ แลกเงิน
จ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาว
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมจากการชาระค่าหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลง - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
ซื้ ออุปกรณ์โดยทาสัญญาเช่าการเงิน
ซื้ ออุปกรณ์โดยบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ยงั ไม่จ่ายชาระ
การเรี ยกชาระค่าหุ้นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่ยงั ไม่จ่ายชาระ

(10,536,000)
7,140,000
(1,999,995)
393,900
(4,265,207)
(2,268,195)
(11,535,497)

(10,536,000)
7,140,000
(2,599,995)
(1,999,995)
393,900
(4,121,207)
(2,172,895)
(13,896,192)

(5,752,812)
(2,848,389)
(8,601,201)

15,035,744
(5,262,073)
(3,766,514)

15,035,744
(5,262,073)
(3,766,514)

4,908,948
(3,053,527)
39,472,688
(3,614,289)

(1,512,234)

(1,512,234)

(1,426,749)

-

5

175,627,536

4,494,928
(30,220,428)
41,904,721
11,684,293

4,494,923
(31,474,828)
41,904,721
10,429,893

(54,000,000)
157,914,607
(29,459,482)
30,836,375
1,376,893

3,929,770
18,840
4,850,015

3,929,770
18,840
2,549,985
-

5,851,554
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 10

บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริ การจัดงานแสดงสิ นค้าโทรศัพท์มือถือ ไอที และสิ นค้าเทคโนโลยีต่างๆ
งานแข่งขันกี ฬา งานท่ องเที่ ยว งานสัมมนา และอื่ นๆ ตลอดจนผลิ ตและจําหน่ ายสื่ อในรู ปแบบต่างๆทั้งสื่ อออนไลน์และ
ออฟไลน์ อี ก ทั้งประกอบธุ ร กิ จพาณิ ช ย์ สถานที่ ต้ งั ของบริ ษ ัทอยู่ที่ 11/1 ซอยรามคําแหง 121 แขวงหั วหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร
ตามมติที่ป ระชุม วิส ามัญ ผูถ้ ือ หุ ้น ครั้ งที ่ 1/2561 เมื่อ วัน ที่ 6 มีน าคม 2561 มีม ติอ นุ ม ตั ิใ ห้แ ปรสภาพบริ ษ ทั เป็ นบริ ษ ทั
มหาชนจํากัด โดยมีมติให้ใช้ชื่อจดทะเบียนของบริ ษทั ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็ น
บริ ษ ทั มหาชนจํา กัด เป็ น “บริ ษ ทั เอ็ม วิชัน่ จํา กัด (มหาชน)” และ “M Vision Public Company Limited” ตามลํา ดับ
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ ้นสามัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มทําการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วนั ที่ 7 สิ งหาคม 2561
2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล รวมถึ งแนวปฏิ บัติท างการบัญ ชี ที่ ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญ ชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบี ยบและประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินนี้ มิได้
รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้ จึงควร
อ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
งบการเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีต่างๆ ของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไอดอลมาสเตอร์ จํากัด
ดําเนินธุรกิจให้ คาํ ปรึ กษาด้ านสื่ อสารประชาสั มพันธ์
บริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จํากัด
ดําเนินธุรกิจขายและให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่เริ่ มมีอาํ นาจ
ควบคุม

สัดส่ วนการถือหุน้
โดยบริ ษทั (ร้อยละ)

2 เมษายน 2562

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
52
-

24 เมษายน 2562

51

-
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บาย
ให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสั ญญาที่ทาํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
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 ทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิ จการต้องใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญ ญาที่ ท าํ กับลูกค้าทุกสัญ ญา ยกเว้นสัญญาที่ อยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้น
จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับ
จากการแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ ได้ส่งมอบให้แก่ ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิ จและพิ จารณา
ข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มรี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5
ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9

เครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19

การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของ
เครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ ยง รวมถึ งการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมู ลเครื่ องมื อทางการเงิ น และเมื่ อมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุม่ นี้มีผลบังคับใช้จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบาง
ฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท อยู่ระหว่างการประเมิ น ผลกระทบที่ อาจมี ต่องบการเงิ น ในปี ที่ เริ่ ม นํามาตรฐานกลุ่ ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 17 เรื่ อ ง สัญ ญาเช่า และการตี ความ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลา
ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนํามาตรฐานฉบับนี้ มา
ถือปฏิบตั ิ
4. นโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561โดยมีนโยบายการบัญชีที่เปิ ดเผยเพิ่มเติม เรื่ องเงินลงทุน ตามรายละเอียดดังนี้
4.1 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิ จการที่ บริ ษ ัทมี อิทธิ พลอย่างมี นัยสําคัญโดยมี อาํ นาจเข้าไปมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญถูก
สันนิษฐานว่ามีอยูเ่ มื่อบริ ษทั มีอาํ นาจในการออกเสี ยงในกิจการอื่นตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมบันทึกในงบการเงินโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ที่ถูกลงทุน)
โดยรับรู ้รายการเริ่ มแรกด้วยราคาทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ได้รวมส่ วนแบ่งกําไรหรื อขาดทุน และ
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นของบริ ษทั ร่ วม นับจากวันที่ มีอิทธิ พลอย่างมี นัยสําคัญ จนถึ งวันที่ การมี อิทธิ พลอย่างมี
นัยสําคัญนั้นสิ้ นสุ ดลง เมื่อผลขาดทุนที่บริ ษทั ได้รับปั นส่ วนจากบริ ษทั ร่ วมมีจาํ นวนเกินกว่าส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั
ร่ วม มูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย รวมถึงส่ วนได้เสี ยระยะยาวใดๆจะถูกทอนลงจน
เป็ นศูนย์และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณี ที่บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อต้องจ่ายเงินเพื่อชําระภาระ
ผูกพันแทนในนามบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
4.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มบริ ษทั ควบคุม กลุ่มบริ ษทั ควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีการเปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน
จากการใช้อาํ นาจเหนือผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่
กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงิน
รวมนับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจควบคุม
กิจการจะตัดรายการบัญชี ระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่าง
กลุ่มบริ ษทั นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถกู เปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่ วนแบ่ง
ต้นทุนทางตรงรายการและส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มบริ ษทั
สําหรั บ การซื้ อ ส่ วนได้เสี ย ที่ ไม่ มี อ าํ นาจควบคุ ม ผลต่ างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายให้แ ละมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์สุทธิ ของหุ ้นที่ซ้ื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและกําไรหรื อขาดทุนจากการขายใน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
5. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
5.1 ลักษณะความสั มพันธ์ และนโยบายในการกําหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกําหนดราคาระหว่างบริ ษทั กับบุคคล และกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ลักษณะความสั มพันธ์

รายการ

นโยบายราคา

บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไอดอลมาสเตอร์ จํากัด

บริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จํากัด

ถือหุน้ โดยบริ ษทั

รายได้ค่าบริ การ
ค่าบริ การจ่าย

ราคาที่ตกลงตามสัญญา
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคูค่ า้ รายอื่น

ถือหุน้ โดยบริ ษทั

รายได้ค่าบริ การ ราคาที่ตกลงตามสัญญา

ถือหุน้ โดยบริ ษทั

รายได้ค่าบริ การ ราคาที่ตกลงตามสัญญา

กรรมการและผูถ้ ือหุน้

ค่าซื้อสิ นค้า
และบริ การ
รายได้คา่ สิ นค้า
และบริ การ

บริษัทร่ วม
บริ ษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จํากัด
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอ็มวี ฟูดส์ จํากัด

ร่ วมกัน

บริ ษทั ดู แอดเวอร์ไทซิ่ง จํากัด

กรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่ วมกัน

บริ ษทั ไบค์โซน จํากัด

กรรมการร่ วมกัน

ค่าซื้ออุปกรณ์

บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จํากัด
(มหาชน)

กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร

รายได้ค่าบริ การ

ร่ วมกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการบริ ษทั

ค่าบริ การจ่าย

คํ้าประกัน

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคูค่ า้ รายอื่น
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคูค่ า้ รายอื่น
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคูค่ า้ รายอื่น
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น
ราคาที่ตกลงตามสัญญา
ไม่มีค่าธรรมเนียม
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
5.2 ยอดคงเหลือกับบุคคลและบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลื อระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
ลูกหนีอ้ นื่ (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
63,300
32,300
32,300
บริ ษทั ร่ วม
32,300
95,600
รวม
เงินล่ วงหน้ าค่ าสิ นค้ า (หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ า (หมายเหตุ 16)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

2,407,500

2,407,500

-

-

2,407,500
274,130

5.3 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายระหว่ างบริษัทกับบุคคล และบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริ ษทั กับบุคคล และบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2562 และ 2561 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2562
2561
รายได้ อนื่
60,000
บริ ษทั ย่อย
รายได้ ค่าบริการ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสิ นค้ าและอุปกรณ์
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

59,500

125,660
59,500

3,048,163
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม
2562
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

5,851,237
144,146
5,995,383

5,851,237
144,146
5,995,383

5,980,154
54,367
6,034,521

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริ ษทั กับบุคคล และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
และ 2561 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2562
2561
รายได้ อนื่
บริ ษทั ย่อย
รายได้ ค่าบริการ

-

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสิ นค้ า อุปกรณ์

-

-

203,058

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าบริการจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

90,000

19,055,949
432,438
19,488,387

899,261
203,058

7,963,850

120,000

-

19,055,949
432,438
19,488,387

19,481,172
163,101
19,644,273

6. เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระหลักประกันทีถ่ ึงกําหนดไถ่ ถอนภายในหนึ่งปี
เงินฝากธนาคารจํานวน 10.5 ล้านบาท ได้นาํ ไปเป็ นหลักประกันสิ นเชื่อกับธนาคารในประเทศสองแห่ งตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน 15 เงินฝากติดภาระหลักประกันส่ วนที่ไถ่ถอนภายในหนึ่งปี พิจารณาจากกําหนดการจ่ายชําระหนี้คืนตามเงื่อนไขที่ตกลง
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
7. เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2562
เงินฝากประจํา
เงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุนเปิ ด
รวม

16,390,825
16,390,825

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
16,390,825
16,390,825

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

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุนเปิ ดสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีดงั นี้
บาท
ยอดคงเหลือต้นงวด

20,000,770

เพิ่มระหว่างงวด

20,000,000

ขายระหว่างงวด

(24,000,000)

กําไรจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว

183,839
206,216
16,390,825

กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ยอดคงเหลือปลายงวด
8. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่

ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชําระ
เงินล่วงหน้าค่าสิ นค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 5.2)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่ายโครงการ
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)
ลูกหนี้อื่น
รวม

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2562
79,266,797
2,299,036
2,407,500
75,641,644
21,070,448
32,300
2,141,127
182,858,852

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
79,266,797
74,716,624
2,299,036
3,997,175
2,407,500
2,407,500
75,641,644
21,070,448
95,600
2,096,634
182,877,659

64,962,239
2,101,883
148,185,421

หน้า 18

บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
หัก ค่าเผือ่ การรับคืน
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

42,439,296

42,439,296

52,739,223

25,527,679
2,623,722
116,100
8,885,150

25,527,679
2,623,722
116,100
8,885,150

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

79,591,947
(325,150)
79,266,797

79,591,947
(325,150)
79,266,797

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

9. สิ นค้ าคงเหลือ
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
หัก ค่าเผือ่ การปรับลดมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าสําเร็ จรู ป - สุ ทธิ

14,407,584
(933,755)
13,473,829

14,407,584
(933,755)
13,473,829

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

ในระหว่างงวดปี 2562 บริ ษทั บันทึกกลับรายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นจํานวน
0.4 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขาย
10. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน่

ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกําหนด
เงินมัดจํา
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2562
5,459,074
4,560,265
10,019,339

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
5,455,924
6,706,758
4,157,200
185,000
(184,000)
9,613,124
6,707,758
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
11. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บริ ษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จํากัด

ประเภทกิจการ
ให้บริ การด้านการจัดแข่งขัน
กีฬาแบบครบวงจร

ทุนชําระแล้ว
(บาท)

สัดส่ วนเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)

5,000,000

40

วิธีราคาทุน
(บาท)
1,999,995

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562ได้มีมติลงทุนในบริ ษทั เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์
จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์
ในเดือนเมษายน 2562 และเรี ยกชําระค่าหุน้ เต็มจํานวนแล้ว
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บริ ษทั ไอดอลมาสเตอร์ จํากัด
บริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จํากัด

ประเภทกิจการ
บริ การให้คาํ ปรึ กษาด้าน
สื่ อสารประชาสัมพันธ์และ
บริ การอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ขายและให้บริ การด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุนชําระแล้ว
(บาท)

สัดส่ วนเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)

วิธีราคาทุน
(บาท)

5,000,000

52

2,599,995

5,000,000

51

2,549,985
5,149,980

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติลงทุนในบริ ษทั ไอดอลมาสเตอร์
จํากัด และบริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จํากัด ในสัดส่ วนร้อยละ 52 และ 51 ของทุนจดทะเบียนตามลําดับ บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวได้ดาํ เนิ นการจดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์ในเดื อนเมษายน 2562 และเรี ยกชําระค่าหุ ้นเต็มจํานวน
บริ ษทั ยังไม่ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ ของบริ ษทั มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จํากัด ดังนั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษทั แสดงเงิน
ค้างชําระดังกล่าวเป็ นเจ้าหนี้เงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นจํานวนเงิน 2,549,985 บาท
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
13. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
บาท
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีตน้ งวด
ซื้ อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีสิ้นงวด

73,741,263
8,213,817
(144,305)
(7,294,380)
74,516,395

73,741,263
8,069,817
(144,305)
(7,294,380)
74,372,395

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษทั ได้จดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 25.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2561 : 25.9 ล้านบาท) ไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีตามหมายเหตุ 15 และเงินกูย้ มื ระยะยาวตามหมายเหตุ 18
14. สิ นทรัพย์ไม่ มตี วั ตน
บาท
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีตน้ งวด
ต้นทุนการพัฒนาที่รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีสิ้นงวด

5,057,718
2,268,195
(396,917)
(1,338,849)
5,590,147

5,057,718
2,172,895
(396,917)
(1,335,521)
5,498,175

15. เงินกู้ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

หนี้สินตามสัญญาทรัสต์รีซีท
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

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

บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
10,035,744
10,035,744
5,000,000
5,000,000
15,035,744
15,035,744

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินจํานวน 19.0 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี โดยมีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 13
เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 หนี้สินตามสัญญาทรัสต์รีซีทและตัว๋ สัญญาใช้เงินคํ้าประกันโดยเงินฝาก
ธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 6
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.2)
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้การค้าส่ วนที่ครบกําหนดชําระในปี (หมายเหตุ 17)
รายได้รับล่วงหน้า
เงินทดรองรับจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้สรรพากร
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น
รวม

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2562
49,463,040
14,000,000
24,006,840
10,000,000
9,838,152
1,028,888
66,785
108,403,705

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
274,130
49,433,148
57,194,676
14,000,000
12,000,000
24,006,840
29,573,862
10,000,000
9,824,652
5,551,917
1,027,778
563,858
66,785
58,860
108,359,203
105,217,303

17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าไม่ หมุนเวียน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เจ้าหนี้การค้า
หัก เจ้าหนี้การค้าส่ วนที่ครบกําหนดชําระในปี (หมายเหตุ 16)
สุ ทธิ

บาท
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
35,987,537
45,987,537
(14,000,000)
(12,000,000)
21,987,537
33,987,537

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษทั มีเจ้าหนี้ การค้ารายหนึ่ งคงเหลือ 36.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 46.0 ล้านบาท) ซึ่ งบริ ษทั
ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมในการจ่ายชําระเจ้าหนี้ การค้ารายดังกล่าว และจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าว โดยทยอยจ่ายชําระดังนี้
ปี ที่ 1 : จ่ายชําระภายในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 เป็ นจํานวนเงิน 12.0 ล้านบาท
ปี ที่ 2 : จ่ายชําระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็ นจํานวนเงิน 16.0 ล้านบาท
ปี ที่ 3 : จ่ายชําระภายในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็ นจํานวนเงิน 18.0 ล้านบาท
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
18. เงินกู้ยมื ระยะยาว

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

การชําระคืน
ชําระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ ปี 2556 ถึงปี 2563
ชําระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563
ชําระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2565
ชําระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566
ชําระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565
ชําระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2567

รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวส่ วนที่จดั เป็ นหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2562
2561
882,397

1,381,794

1,250,696

2,003,371

3,399,989

4,139,794

2,550,615

3,081,780

2,821,394

3,549,695

3,491,471 4,006,642
14,396,562 18,163,076
(4,658,195) (5,052,009)
(4,274,775)
9,738,367 8,836,292

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็ นได้ดงั นี้
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
จ่ายคืนเงินกูใ้ นระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด

บาท
18,163,076
(3,766,514)
14,396,562

บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาํ คัญบางประการที่กาํ หนดไว้ตลอดอายุสัญญาเงินกูย้ มื เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดยที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั (หมายเหตุ 13) และกรรมการบางท่าน
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 บริ ษทั ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อจํากัดบางประการที่ ระบุ ในสัญญาเงินกูก้ บั สถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งได้ ดังนั้น
บริ ษทั จึงได้แสดงยอดเงินกูย้ ืมคงเหลือกับสถาบันการเงินแห่ งนั้นทั้งจํานวนเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
ต่อมาในเดือนมีนาคม 2562 บริ ษทั ได้รับหนังสื อการผ่อนผันเงื่อนไขอัตราส่ วนทางการเงินจากสถาบันการเงินผูใ้ ห้กสู้ าํ หรับเงิน
กูย้ มื ดังกล่าว ดังนั้นบริ ษทั จึงได้จดั ประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
19. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
บาท
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
25,099,119
26,914,320
(3,651,723)
(4,134,621)
(6,809,194)
(7,031,042)
14,416,354
15,970,505

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยและภาษีซ้ื อรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่ วนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งปี
สุ ทธิ

บริ ษ ทั ได้ทาํ สัญ ญาเช่ า การเงิ น กับ บริ ษ ทั ลีส ซิ่ ง เพื่อ เช่ า ยานพาหนะที่ ใ ช้ใ นการดํา เนิ น งานของกิ จ การโดยมี กาํ หนดการ
ชํา ระค่า เช่า เป็ นรายเดื อ น อายุข องสัญ ญามี ร ะยะเวลา 4 - 5 ปี หนี้ สิ น ตามสัญ ญาเช่า การเงิ น ดัง กล่า วคํ้า ประกัน โดย
กรรมการบางท่าน
20. ภาระผูกพันของผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
บาท
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

7,564,313

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และดอกเบี้ย

884,744
8,449,057

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ซึ่ งได้กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่ งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
400 วันนั้นได้ประกาศลงในราชกิ จ จานุ เบกษาเป็ นที่ เรี ยบร้ อ ยแล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวจะมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5
พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป ทั้งนี้บริ ษทั ได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ น
ค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้ว
21. เงินปันผลจ่ าย

อนุมตั ิโดย
เงินปันผล
เงินปันผลจ่ายจากกําไรสะสม ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561

เงินปันผลจ่าย
เงินปั นผลจ่าย
ต่อหุน้
(บาท)
(บาทต่อหุน้ )
54,000,000

54,000

วันที่จ่ายเงินปันผล
2 มีนาคม 2561
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
22. ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2562
ภาษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเสนอขาย
หุ น้ สามัญเพิ่มทุน

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

-

-

(1,699,076)

(36,858)

(36,858)

(14,390,247)

(36,858)

(36,858)

2,474,493
(13,614,830)

รวม
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้สาํ หรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2562
2561
ภาษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
3,632,005
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้(รายได้)รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
4,238,350
4,238,350
(14,009,869)
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเสนอขาย
2,474,493
หุ น้ สามัญเพิม่ ทุน
4,238,350
(7,903,371)
4,238,350
รวม
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สิ นทรั พย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
65,030
65,030
6,780
สิ นค้าคงเหลือ
186,751
186,751
261,996
เงินมัดจํา
36,800
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1,689,811
1,689,811
1,512,862
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
10,237,216
10,237,216
14,292,559
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
12,178,808
12,178,808
16,110,997
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
565,421
565,421
280,773
89,392
67,879
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
89,392
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
654,813
654,813
348,652
11,523,995
11,523,995
15,762,345
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
23. ข้ อมูลเกีย่ วกับการดําเนินงานจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
ได้รับ และสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อ ใช้ในการตัดสิ น ใจในการจัด สรรทรั พ ยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมิ นผลการ
ดําเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจเฉพาะในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่าบริ ษทั มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่ วน
งานเดียว และบริ ษทั ได้แบ่งส่ วนงานดําเนินงานออกเป็ น 3 ส่ วนงานหลัก คือ
1. ธุ ร กิ จ การจัด งาน เช่ น งานแสดงสิ น ค้า โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ไอที แ ละสิ น ค้า เทคโนโลยี ต่ า งๆ งานแข่งขันกีฬา
งานท่องเที่ยว งานสัมมนาและอื่นๆ
2. ธุ รกิ จงานโฆษณา เอเจนซี่ และอื่นๆ เช่น งานผลิตและจําหน่ ายสื่ อออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งงานเอเจนซี่ ซึ่ ง
ตัวแทนของลูกค้าในการบริ หารและจัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านการตลาดธุรกิจ
3. ธุ ร กิ จ พาณิ ชย์ เช่ น การขายสิ นค้าโทรศัพ 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 และสิ นค้าเทคโนโลยี เป็ นต้น
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีดงั นี้ :
(พันบาท)
ประเภทรายได้

ธุรกิจการจัดงาน
2562

ธุรกิจงานโฆษณา
เอเจนซี่ และอืน่ ๆ
2562

รายได้
กําไร(ขาดทุน)ของส่ วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

23,341
4,743

21,255
19,570

ธุรกิจพาณิชย์
2562

27
(287)

รวม
2562

44,623
24,026
202
(2,623)
(14,761)
(477)
6,367
37
6,404

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี้ :
(พันบาท)
ประเภทรายได้

รายได้
กําไร(ขาดทุน)ของส่ วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้
ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

ธุรกิจการจัดงาน
2562
2561

23,321
4,743

51,189
22,986

ธุรกิจงานโฆษณา
เอเจนซี่ และอืน่ ๆ
2562
2561

21,245
19,560

6,658
1,434

ธุรกิจพาณิชย์
2562
2561

27 110,442
(287) (68,691)

รวม
2562

2561

44,593 168,289
24,016 (44,271)
262
153
(2,623) (6,575)
(14,736) (16,925)
(477)
(628)
6,442 (68,246)
37 13,615
6,479 (54,631)
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีดงั นี้ :
(พันบาท)
ประเภทรายได้

รายได้
กําไรของส่ วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ธุรกิจการจัดงาน
2562

ธุรกิจงานโฆษณา
เอเจนซี่ และอืน่ ๆ
2562

161,382
56,437

43,295
21,929

ธุรกิจพาณิชย์
2562

รวม
2562

16,643
1,390

221,320
79,757
956
(8,864)
(42,572)
(1,512)
27,764
(4,238)
23,526

ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี้ :
(พันบาท)
ประเภทรายได้
รายได้
กําไร(ขาดทุน)ของส่ วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้
(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

ธุรกิจการจัดงาน
2561
2562
161,237 157,559
57,063 67,321

ธุรกิจงานโฆษณา
เอเจนซี่ และอืน่ ๆ
2562
2561
43,285 51,523
21,919 23,623

ธุรกิจพาณิชย์
2562
2561
16,643 132,214
1,390 (66,670)

รวม
2562
221,165
80,372
1,045
(8,864)
(42,518)
(1,512)

2561
341,296
24,274
339
(14,119)
(48,822)
(1,427)

28,523 (39,755)
7,903
(4,238)
24,285 (31,852)
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
24. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อนกันยายน 2561 บริ ษทั คู่กรณี กล่าวหาว่าบริ ษทั ไม่ปฏิ บตั ิตามข้อตกลงร่ วมกันที่ ลงนามในเดื อนสิ งหาคม 2561โดย
ขอเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวน 9.2 ล้านบาท ต่อมาเมื่ อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ทางบริ ษทั ได้ยื่นคําให้การต่อสู้คดี และฟ้ องแย้งเรี ย ก
ค่า เสี ย หายจากการผิด สัญ ญากับ บริ ษ ทั คู่ก รณี เป็ นจํา นวนเงิ น 106.3 ล้านบาทรวมดอกเบี้ ย ปั จ จุ บ นั คดี อ ยู่ร ะหว่า งการ
พิจารณาของศาล
ทนายความของบริ ษทั มีความเห็นว่าบริ ษทั มิได้เป็ นฝ่ ายผิดข้อตกลงร่ วมกันข้างต้นและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เห็นว่าบริ ษทั จะ
ชนะคดีและจะไม่มีผลเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั บริ ษทั จึงไม่ได้ต้ งั สํารองสําหรับความเสี ยหายจากคดีความดังกล่าว
ไว้ในบัญชี
25. การวัดมูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2562 และวัน ที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีสิ น ทรัพย์บ างรายการที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดงระดับของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
(หน่วย:บาท)
30 กันยายน 2562
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุนเปิ ด

-

ระดับ 1

16,390,825

-

31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

16,390,825
(หน่วย:บาท)
รวม

สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนเพื่อค้า - กองทุนเปิ ด

-

20,000,770

-

20,000,770

26. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี บริ ษทั มีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตดังนี้
ล้านบาท
ปี
จ่ายชําระภายใน 1 ปี
1.1
0.8
จ่ายชําระมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
27. การอนุมตั งิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
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