บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ "บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด")
งบการเงินระหว่างกาล
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด”)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2561 งบกาไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ สาหรับงวดสามเดื อ น
และเก้าเดื อ นสิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2561 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงิ นสดสาหรับ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของ บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ของกิ จการเป็ นผู ร้ ั บ ผิด ชอบในการจัด ทาและนาเสนอข้อ มูล ทางการเงิ น ระหว่า งกาลเหล่า นี้ ต ามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับ ที่ 34 เรื่ อ ง งบการเงิ น ระหว่า งกาล ส่ ว นข้าพเจ้า เป็ นผูร้ ับ ผิด ชอบในการให้ข อ้ สรุ ป เกี่ ย วกับ ข้อ มูล ทางการเงิ น
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติ ง านสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อ มูลทางการเงิ นระหว่า งกาล
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัด
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมด
ซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218
บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
หน้า 2

บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ "บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด ")
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
บาท
สิ นทรัพย์

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

1,376,893

30,836,375

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

6

175,046,618

47,649,805

สิ นค้าคงเหลือ

7

115,966,178

3,271,940

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8

4,507,378

2,936,123

296,897,067

84,694,243

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

9

56,550,981

49,665,887

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

10

5,507,777

3,582,962

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

19

14,251,624

241,755

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

3,543,484

-

เงินมัดจาและเงินประกัน

1,178,675

8,925

81,032,541

53,499,529

377,929,608

138,193,772

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 3

บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ "บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด ")
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
บาท
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

30 กันยายน 2561

31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ตวั๋ แลกเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่ วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
30 กันยายน 2561 : หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
31 ธันวาคม 2560 : หุน้ สามัญ 1,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10,000 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
30 กันยายน 2561 : หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
31 ธันวาคม 2560 : หุน้ สามัญ 1,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10,000 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไร(ขาดทุน)สะสม
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

11

4,908,948

-

12
13
14
15

136,045,828
39,656,101
5,042,814
3,840,899
3,356,318
192,850,908

33,728,312
4,848,985
3,181,740
1,075,279
1,239,781
44,074,097

14
15
16

14,353,221
9,030,370
3,743,081

18,161,339
6,891,502
3,365,134

27,126,672
219,977,580

28,417,975
72,492,072

100,000,000

10,000,000

100,000,000

10,000,000

17

17

88,102,029

-

1,000,000
(31,150,001)
157,952,028

1,000,000
54,701,700
65,701,700

377,929,608

138,193,772

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
หน้า 4

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริ ษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่ อ "บริ ษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด")
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรั บงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
บาท
สาหรับงวดสามเดือน
หมายเหตุ
รายได้จากการขาย

2561

สาหรับงวดเก้าเดือน

2560

2561

2560

110,736,459

39,953,784

131,678,345

79,326,798

57,552,716

48,189,327

209,617,377

161,004,837

152,751

357,744

338,711

463,787

168,441,926

88,500,855

341,634,433

240,795,422

179,550,846

37,056,629

199,841,945

71,599,692

ต้นทุนการให้บริ การ

33,009,444

22,973,015

117,179,896

80,880,890

ค่าใช้จ่ายในการขาย

6,574,853

8,006,400

14,118,605

16,632,544

16,924,755

13,179,771

48,822,310

37,665,629

628,275

356,686

1,426,749

873,776

236,688,173

81,572,501

381,389,505

207,652,531

(68,246,247)

6,928,354

(39,755,072)

33,142,891

13,614,830

(1,293,262)

7,903,371

(6,436,048)

(54,631,417)

5,635,092

(31,851,701)

26,706,843

รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย

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

19

กำไร(ขำดทุน)สำหรับงวด

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่ สำหรั บงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บงวด
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
จานวนหุ ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)

-

-

-

(54,631,417)

5,635,092

(31,851,701)

26,706,843

(0.31)

0.28

(0.26)

1.34

174,891,304

20,000,000

120,952,381

20,000,000

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 5

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ "บริษทั เอ็ม วิชั่น จำกัด")
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
บาท
กาไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนที่ออกและ
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

ชาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ทุนสารองตามกฎหมาย

10,000,000

-

1,000,000

กาไรสาหรับงวด

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

25,652,846

36,652,846

26,706,843

26,706,843

-

-

26,706,843

26,706,843

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

10,000,000

-

1,000,000

52,359,689

63,359,689

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

10,000,000

-

1,000,000

54,701,700

65,701,700

เพิ่มทุน

17

เงินปั นผลจ่าย

18

90,000,000

88,102,029

-

-

178,102,029

-

-

-

(54,000,000)

(54,000,000)

ขาดทุนสาหรับงวด

-

-

-

(31,851,701)

(31,851,701)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

100,000,000

88,102,029

1,000,000

-

-

(31,851,701)

(31,851,701)

(31,150,001)

157,952,028

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 6

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริ ษทั เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ "บริ ษทั เอ็ม วิชั่น จากัด")
งบกระแสเงินสด
สาหรั บงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
บำท
2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนรำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้

(39,755,072)

33,142,891

10,394

258,416

(191,997)

448,689

68,755,232

149,786

4,719,272

2,512,560

923,574

42,056

-

7,867

รำยกำรปรับกระทบกำไรเป็ นเงินสดสุ ทธิ ได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนิ นงำน
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผื่อกำรรับคืนสิ นค้ำ (กลับรำยกำร)
กำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ตัดจำหน่ำยอุปกรณ์
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

377,947

359,738

ตัดจำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรออกตัว๋ แลกเงิน

183,413

-

1,426,749

873,776

36,449,512

37,795,779

ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น

(127,215,210)

(14,935,013)

สิ นค้ำคงเหลือและงำนระหว่ำงทำ

(181,449,470)

(14,105,628)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(1,571,255)

(2,781,053)

เงินมัดจำและเงินประกัน

(1,169,750)

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น

-

หนี้ สินดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรดำเนิ นงำน
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนิ นงำน

102,317,516

18,993,587

2,116,537

583,651

(170,522,120)

25,551,323

(8,250,768)

(5,613,374)

(178,772,888)

19,937,949

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

หน้ำ 7

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
บริ ษทั เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ "บริ ษทั เอ็ม วิชั่น จากัด")
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรั บงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
บำท
2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกันเพิ่มขึ้น

-

(1,299,000)

เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์

-

392,523

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ ออำคำรและอุปกรณ์

(5,752,812)

(9,473,555)

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(2,848,389)

(167,660)

เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(8,601,201)

(10,547,692)

เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น

4,908,948

เงินสดจ่ำยชำระหนี้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

(3,053,527)

เงินสดรับจำกเจ้ำหนี้ ตวั๋ แลกเงิน

39,472,688

เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมระยะยำว

-

(762,294)
10,000,000

จ่ำยชำระเงินกูย้ ืมระยะยำว

(3,614,289)

(2,755,715)

จ่ำยดอกเบี้ย

(1,426,749)

(873,776)

เงินรับค่ำหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนสุ ทธิ

175,627,536

จ่ำยเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ

-

(54,000,000)
157,914,607
(29,459,482)

5,608,215
14,998,472

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

30,836,375
1,376,893

10,712,373
25,710,845

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รำยกำรที่มิใช่เงินสด
ซื้ ออุปกรณ์โดยทำสัญญำเช่ำกำรเงิน
ซื้ ออุปกรณ์โดยบันทึกบัญชีเจ้ำหนี้ อื่น

5,851,554
-

1,939,879
18,779

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

หน้ำ 8

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอ็ม วิชนั่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)ประกอบธุ รกิ จให้บ ริ การจัดงานแสดงสิ น ค้าโทรศัพ ท์มือถื อ ไอที และสิ นค้า
เทคโนโลยีต่างๆ งานแข่งขันกีฬา งานท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ ตลอดจนผลิตและจาหน่ายสื่ อในรู ปแบบต่างๆทั้งสื่ อ
ออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งประกอบธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั อยูท่ ี่ 11/1 ซอยรามคาแหง 121
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
ตามมติที่ ป ระชุม วิส ามัญ ผู ถ้ ือ หุ ้น ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่อ วัน ที ่ 6 มีน าคม 2561 มีม ติอ นุ ม ตั ิใ ห้แ ปรสภาพบริ ษ ทั เป็ นบริ ษ ทั
มหาชนจากัด โดยมีมติให้ใช้ชื่อจดทะเบี ยนของบริ ษทั ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายหลังจากการแปรสภาพเป็ น
บริ ษ ทั มหาชนจากัด เป็ น “บริ ษ ทั เอ็ม วิชัน่ จากัด (มหาชน)” และ “M Vision Public Company Limited” ตามลาดับ
บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ ้นสามัญของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วนั ที่ 7 สิ งหาคม 2561
2. หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล รวมถึง
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบการเงินนี้มิได้
รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกาหนดสาหรับงบการเงินประจาปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนาเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้ จึงควร
อ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลนี้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจการประมาณและ
ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ
ปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและ
อธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
หน้า 9

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนำคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทา
กับ ลู ก ค้า ซึ่ งมี ผลบังคับ ใช้ส าหรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2562 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน จานวน 5 ฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 หลักการสาคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้ จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 18 เรื่ อง รายได้ และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้กบั สัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้
ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้รายได้ที่เกิ ดขึ้นจากสัญญาที่ ทากับลูกค้า โดยกิ จการจะรับรู ้รายได้ใน
จานวนเงินที่ สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่ กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ ได้ส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ ที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดในการ
พิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานดังกล่าวมา
ถือปฏิบตั ิ
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
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม ดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลัก การเกี่ ย วกับ การจัดประเภทและการวัด มู ล ค่ า
เครื่ องมื อทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุ นตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิ น
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวนการ
ด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการ
บัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมื อทางการเงิ น และเมื่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิ บัติ
ทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบันฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมิ น ผลกระทบที่ อาจมี ต่องบการเงิ น ในปี ที่ เริ่ มน ามาตรฐานกลุ่ม
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4. นโยบำยกำรบัญชี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
5. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
5.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ และนโยบำยในกำรกำหนดรำคำ
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาหนดราคาระหว่างบริ ษทั และกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ลักษณะควำมสั มพันธ์

รำยกำร

นโยบำยรำคำ

กรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่ วมกัน
กรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่ วมกัน

ค่าซื้ อสิ นค้า
และบริ การ
รายได้ค่าสิ นค้า
และบริ การ

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น

ค่าซื้ ออุปกรณ์

ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น
ราคาปกติธุรกิจเทียบเคียง
ราคาคู่คา้ รายอื่น
ราคาที่ตกลงตามสัญญา

บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอ็มวี ฟูดส์ จากัด

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

กรรมการและผูบ้ ริ หาร รายได้ค่าบริ การ
ร่ วมกัน
ค่าบริ การจ่าย
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
5.2 ยอดคงเหลือกับบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
บาท
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
เงินจ่ ำยล่ วงหน้ ำค่ ำสินค้ ำ
2,407,500
2,407,500
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำ (หมำยเหตุ 12)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

400,000

-

5.3 รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำยระหว่ ำงบริษัทกับบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ
2560 มีดงั นี้
บาท
2561
2560
รำยได้ ค่ำบริกำร
125,660
1,206,766
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสินค้ ำ อุปกรณ์ และบริกำร
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

3,048,163

778,330

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

6,134,326
44,794
6,179,120

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันสาหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ
2560 มีดงั นี้
บาท
2561
2560
รำยได้ ค่ำบริกำร
899,261
1,751,436
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสินค้ ำ อุปกรณ์ และบริกำร
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

7,963,850

3,793,478
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บาท
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2561

2560

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

16,175,066
134,382
16,309,448

6. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
บาท
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่น
รวม

30 กันยายน 2561
118,711,777
12,865,831
39,573,656
2,522,000
1,373,354
175,046,618

31 ธันวาคม 2560
23,622,219
1,649,874
22,367,410
10,302
47,649,805

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
บาท
30 กันยายน 2561
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการรับคืนสิ นค้า
สุทธิ

31 ธันวาคม 2560

80,163,941

17,149,303

37,492,214
1,063,167
77,672
10,679

3,292,730
2,584,443
873,242
-

118,807,673
(10,394)
(85,502)
118,711,777

23,899,718
(277,499)
23,622,219
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
7. สินค้ ำคงเหลือ
บาท
สิ นค้าคงเหลือ
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

30 กันยายน 2561
184,805,026
(68,838,848)
115,966,178

31 ธันวาคม 2560
3,355,556
(83,616)
3,271,940

ในระหว่างงวดปี 2561 บริ ษทั บันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ เป็ นจานวน 68.8
ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขาย
8. สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน่
บาท
30 กันยายน 2561
ภาษีซ้ือ
เงินมัดจา
รวม

4,316,575
190,803
4,507,378

31 ธันวาคม 2560
2,035,319
900,804
2,936,123

9. ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
บาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ งวด
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นงวด

49,665,887
11,604,366
(4,719,272)
56,550,981

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้จดจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชีจานวน
26.2 ล้านบาทและ 27.0 ล้านบาท ตามลาดับ ไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบ งบการเงิน 11 และเงินกูย้ ืมระยะยาวที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 14
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
10. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
บาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชีตน้ งวด
ต้นทุนการพัฒนาที่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ค่าตัดจาหน่าย

3,582,962
2,848,389
(923,574)
5,507,777

มูลค่าสุทธิตามบัญชีสิ้นงวด
11. เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร

วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารจานวน 19.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ย
ร้อยละ MOR โดยมีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 9 และกรรมการค้ าประกัน
และตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ได้ปลดภาระการค้ าประกันของกรรมการ
12. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่
บาท
เจ้าหนี้การค้า – บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5.1)
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
รวม

30 กันยายน 2561
400,000
61,573,360
8,849,974
64,184,479
976,304
61,711
136,045,828

31 ธันวาคม 2560
16,323,227
9,235,570
6,698,094
741,464
650,015
79,942
33,728,312

13. เจ้ ำหนีต้ วั๋ แลกเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ออกตัว๋ แลกเงิน
ตัดจาหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
หักดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้ารอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

บาท
40,000,000
183,413
(527,312)
39,656,101

ในเดือนสิ งหาคม 2561 บริ ษทั ได้ออกตัว๋ แลกเงินจานวน 40.0 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5 - 6 ต่อปี และไม่มีหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน ครบกาหนดไถ่ถอนเดือนพฤศจิกายน 2561
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
14. เงินกู้ยมื ระยะยำว

เงินกู้
1. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ
2. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ
3. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ
4. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ
5. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ
6. เงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี
การชาระคืน
ร้อยละ 4 - 7
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ ปี 2556 ถึงปี 2563
ร้อยละ 4 - 7
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2563
ร้อยละ 4 - 7
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2565
ร้อยละ 4
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2566
ร้อยละ 4 - 7
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565
ร้อยละ 3
ชาระคืนเป็ นรายเดือน เริ่ ม
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2567

รวม
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

บาท
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2561
2560
1,542,459

2,008,709

2,245,534

2,948,280

4,391,967

5,137,842

3,255,094

3,766,104

3,785,638

4,475,606

4,175,343

4,673,783

19,396,035
(5,042,814)
14,353,221

23,010,324
(4,848,985)
18,161,339

บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สาคัญบางประการที่กาหนดไว้ตลอดอายุสัญญาเงินกูย้ มื เงินกูย้ ืมดังกล่าวค้ าประกันโดยที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้าง (หมายเหตุ 9)
15. หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยและภาษีซ้ือรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกาหนดชาระในหนึ่งปี
สุทธิ

บาท
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
14,029,752
11,014,448
(1,158,483)
(941,206)
(3,840,899)
(3,181,740)
9,030,370
6,891,502

บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ่ งเพื่อเช่ายานพาหนะที่ใช้ในการดาเนิ นงานของกิจการโดยมีกาหนดการชาระ
ค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 - 5 ปี หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินดังกล่าวค้ าประกันโดยกรรมการบางท่าน
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
16. ภำระผูกพันของผลประโยชน์ พนักงำน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
บาท
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

3,365,134

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ย

377,947
3,743,081

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
17. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจานวน 55,000,000 บาท
โดยการออกจาหน่ ายหุ ้นสามัญจานวน 5,500 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 10,000 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น เดิมจากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 10,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 65,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญ จานวน 6,500 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้ หุน้ ละ 10,000 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 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
ตราไว้หุ้นละ 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 มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
2. มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จานวน 35,000,000 บาท (หุ ้นสามัญ 70,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 0.50 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 65,000,000 บาท (หุ ้นสามัญ 130,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 100,000,000 บาท (หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 0.50 บาท)
3. อนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 70,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขาย
หุ ้นสามัญใหม่ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (Initail Public Offering)
ในระหว่างวัน ที่ 31 กรกฎาคม และวัน ที่ 1 - 2 สิ งหาคม 2561 บริ ษ ัท ได้เสนอขายหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 70 ล้านหุ ้ น
ในราคาหุ ้ น ละ 1.90 บาท แก่ ป ระชาชนทั่ว ไป บริ ษ ัท ได้รั บ ช าระเงิ น ค่ า หุ ้ น เพิ่ ม ทุ น ดัง กล่ า วแล้ว ทั้ งจ านวนเมื่ อ วัน ที่
3 สิ งหาคม 2561 โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ทาให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญจานวน 88.1 ล้านบาท ซึ่งสุ ทธิ จากค่าใช้จ่าย
ในการดาเนิ นการเพื่อเสนอขายหุ ้นดังกล่าว (สุ ทธิ จากภาษีเงินได้) จานวนเงิน 9.9 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุน
ชาระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั มีทุนจดทะเบี ยน เป็ นจานวนเงิน 100 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ จานวน 200,000,000 หุ ้น มูลค่า
หุ ้นละ 0.50 บาท) และบริ ษ ทั มี ทุ น ที่ ชาระแล้ว เป็ นจานวนเงิ น 100 ล้า นบาท (หุ ้น สามัญ จานวน 200,000,000 หุ ้น
มูลค่า หุ ้นละ 0.50 บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีทุนจดทะเบี ยนและทุนที่ ชาระแล้ว เป็ นจานวนเงิน 10 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ จานวน 1,000 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ละ 10,000 บาท)
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
18. 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

19. ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
2561
ภำษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ ในกำไรหรือขำดทุน
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(1,699,076)
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
(14,390,247)
2,474,493
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(13,614,830)
รวม

2560

1,331,369
(38,107)
1,293,262

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
2561
ภำษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ ในกำไรหรือขำดทุน
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน
รวม

2560

3,632,005

6,589,636

(14,009,869)
2,474,493
(7,903,371)

(153,588)
6,436,048
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
บาท
30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้า
2,079
สิ นค้าคงเหลือ
13,767,769
16,723
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
748,616
673,027
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
14,518,464
689,750
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
207,815
43,800
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
59,025
4,195
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
400,000
266,840
447,995
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

14,251,624

241,755

20. กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน )ต่อหุ ้น ขั้นพื้ นฐานคานวณโดยหารกาไร(ขาดทุน)สาหรับงวดที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ทั ด้วยจานวน
ถัวเฉลี่ยถ่ว งน้ าหนักของหุ ้น สามัญ ที่ อ อกอยู่ใ นระหว่า งงวดและได้ป รั บ จานวนหุ ้น สามัญ สาหรั บ งวดสามเดื อ นและ
เก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามสัดส่ วนที่เปลี่ยนไปของจานวนหุ ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้น
ที่ตราไว้จากมูลค่าหุ ้นละ 10,000 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้น ละ 0.50 บาท ตามมติที่ ประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 1/2561 เมื่อ
วันที่ 6 มีนาคม 2561 (หมายเหตุ 17) โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นได้เกิ ดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของงวดแรก
ที่ เสนอรายงาน
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
21. ข้ อมูลเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดาเนิ นงาน
ได้รับ และสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่ อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรั พ ยากรให้กับส่ วนงานและประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานของส่วนงาน
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็ นส่วนใหญ่ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่าบริ ษทั มีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่วน
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. ธุรกิ จงานโฆษณา เอเจนซี่ และอื่ นๆ เช่น งานผลิตและจาหน่ ายสื่ อออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งงานเอเจนซี่ ซึ่ ง
ตัวแทนของลูกค้าในการบริ หารและจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มด้านการตลาด
3. ธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ เช่น การขายสิ นค้าโทรศัพท์มือถือ สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์เสริ ม อุปกรณ์
เทคโนโลยีต่างๆ และอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า ในร้านค้าออนไลน์ และลูกค้ากลุ่มองค์กร เป็ นต้น
ข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงานของบริ ษทั สาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้ :
(พันบาท)
ประเภทรำยได้
รายได้
กาไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

ธุรกิจกำรจัดงำน
2561
2560
51,189 35,376
22,986 20,972

ธุรกิจงำนโฆษณำ
เอเจนซี่ และอืน่ ๆ
2561
2560
6,658 12,916
1,434
3,851

ธุรกิจพำณิชย์
อิเล็คทรอนิกส์
2561
2560
110,442 39,851
(68,691)
3,290

รวม
2561
2560
168,289 88,143
(44,271) 28,113
153
358
(6,575) (8,006)
(16,925) (13,180)
(628)
(357)
(68,246)
6,928
13,615 (1,293)
(54,631)
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5,635

บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหำชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด”)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ ำงกำล (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ข้อมูลรายได้และกาไรของส่วนงานของบริ ษทั สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดงั นี้ :
(พันบาท)
ประเภทรำยได้

ธุรกิจกำรจัดงำน
2561
2560
157,559 129,773
67,321 66,322

รายได้
กาไร(ขาดทุน)ของส่วนงาน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

ธุรกิจงำนโฆษณำ
เอเจนซี่ และอืน่ ๆ
2561
2560
51,523 28,074
23,623
8,722

ธุรกิจพำณิชย์
อิเล็คทรอนิกส์
2561
2560
132,214 82,485
(66,670) 12,807

รวม
2561
2560
341,296 240,332
24,274 87,851
339
464
(14,119) (16,632)
(48,822) (37,666)
(1,427)
(874)
(39,755) 33,143
7,903 (6,436)
(31,852)

26,707

22. คดีฟ้องร้ อง
ในเดือนกันยายน 2561 บริ ษทั แห่ งหนึ่ งกล่าวหาว่าบริ ษทั ไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงร่ วมกันที่ลงนามในเดือนสิ งหาคม 2561โดย
ขอเรี ยกค่าเสี ยหายจานวน 9.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างยื่นคาให้การและฟ้ องแย้ง
บริ ษทั ดังกล่าว ทนายความของบริ ษทั มีความเห็นว่าบริ ษทั มิได้เป็ นฝ่ ายผิดข้อตกลงร่ วมกันข้างต้นและฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั
เห็ นว่าบริ ษ ทั จะชนะคดี แ ละจะไม่มี ผ ลเสี ย หายที ่ เ ป็ นสาระสาคัญ ต่อ บริ ษ ทั บริ ษ ทั จึ ง ไม่ไ ด้ต้ ัง สารองสาหรั บ ความ
เสี ยหายจากคดี ความดังกล่าวไว้ในบัญชี
23. ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจเกิดขึน้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะ อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี บริ ษทั มีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตดังนี้
ปี
จ่ายชาระภายใน 1 ปี
จ่ายชาระมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ล้านบาท
1.1
1.9

24. กำรอนุมตั งิ บกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
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