รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดง
การเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ที่แนบมานี้ ของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้
ความเชื่ อมัน่ อย่างมี เหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึ งการใช้วิธี
การทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็ นจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี
ที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ ยวกับรายการทางการเงิ นที่ เป็ นสาระสําคัญซึ่ งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้น ตลอดจนการประเมิ นถึ งความ
เหมาะสมของการแสดงรายการที่ นาํ เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่ อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที่ เป็ นเกณฑ์อย่าง
เหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและ
ของเฉพาะบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทัว่ ไป

ขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
เงินทดรองจ่ายพนักงาน
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

7
8
27 ง)
9
10

11

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

37,661,469
431,439,240
104,241,361
16,637,499
50,557,376
16,862,209
41,567,342
12,434,364

28,867,576
535,263,542
4,408,268
78,598,459
10,772,709
8,217,181
18,085,730
24,398,814
6,368,343

831,565
347,708,050
50,700,000
6,748,934
2,368,672
6,387,149

509,332
150,557,044
46,320,000
9,123,553
786,124
2,319,047

711,400,860

714,980,622

414,744,370

209,615,100

16,444,424
408,539,570
3,119,905
391,427,383
1,451,647

15,561,034
408,539,570
3,333,165
388,347,037
2,128,097

838,144,074
7,504,749
1,170,851
450,000
1,074,356

838,144,074
6,585,627
1,395,387
450,000
1,060,506

820,982,929

817,908,903

848,344,030

847,635,594

1,532,383,789

1,532,889,525

1,263,088,400

1,057,250,694

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ค่าความนิยม - สุ ทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

12
13
14
15
15
15
16

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

กรรมการ ____________________________________

กรรมการ ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
2

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีขายไม่ถึงกําหนดชําระ
ประมาณการสิ นค้ารับคืน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

18
17

473,121,537
232,676,143

197,571,215
221,241,887

80,650,550

39,043,604

18

5,218,435

130,000,000

-

-

827,953
59,000,000
11,270,403
52,516,963
7,388,288

634,040
250,000,000
10,134,530
37,662,055
8,373,240

189,058
347,250,000
18,598,091
1,708,705

260,000,000
10,506,015
338,336

842,019,722

855,616,967

448,396,404

309,887,955

2,436,975
1,521,766
3,760,376
-

38,125,000
1,584,554
-

576,107
2,924,223
747,000

360,000

7,719,117

39,709,554

4,247,330

360,000

849,738,839

895,326,521

452,643,734

310,247,955

27 จ)

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

18
19
27 ค)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 641.25 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 641.25 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

20

20
21

22

641,250,000

641,250,000

641,250,000

641,250,000

641,250,000
105,752,737

641,250,000
304,110,374

641,250,000
105,752,737

641,250,000
304,110,374

3,813,156
(68,181,172)

(307,807,599)

3,813,156
59,628,773

(198,357,635)

682,634,721
10,229

637,552,775
10,229

810,444,666
-

747,002,739
-

682,644,950

637,563,004

810,444,666

747,002,739

1,532,383,789

1,532,889,525

1,263,088,400

1,057,250,694

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หมายเหตุ
รายได้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

27
264,463,077
699,080,757
86,607,295

283,501,861
794,861,884
45,999,520

12,792,000
92,523,365
54,455,969

84,112,150
15,000,000

1,050,151,129

1,124,363,265

159,771,334

99,112,150

ต้นทุนการผลิตและการขายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ต้นทุนขายวีซีดีและดีวดี ี
ต้นทุนโฆษณา

146,911,068
508,942,821
1,308,666

163,884,069
561,518,353
1,260,871

3,907,438
17,960,000

-

รวมต้ นทุนขายและการให้ บริการ

657,162,555

726,663,293

21,867,438

-

392,988,574
6,444,730
(168,320,832)
(136,435,504)
(33,549,467)

397,699,972
15,563,285
(196,396,092)
(133,186,798)
(40,187,547)

137,903,896
8,938,799
(552,001)
(46,080,189)
(21,355,148)

99,112,150
4,618,120
(30,000)
(46,183,381)
(14,595,110)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

61,127,501
-

43,492,820
-

78,855,357
-

42,921,779
-

กําไรสุ ทธิสําหรับปี

61,127,501

43,492,820

78,855,357

42,921,779

61,127,501
-

43,492,820
-

78,855,357
-

42,921,779
-

61,127,501

43,492,820

78,855,357

42,921,779

0.10

0.07

0.12

0.07

รายได้จากการผลิตและการจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
รายได้จากการขายวีซีดีและดีวดี ี
รายได้ค่าบริ หารงาน
รายได้ค่าโฆษณา
รวมรายได้
ต้ นทุนขายและการให้ บริการ

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน

27

24

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

61,127,501
-

43,492,820
-

78,855,357
-

42,921,779
-

กําไรเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

61,127,501

43,492,820

78,855,357

42,921,779

61,127,501
-

43,492,820
-

78,855,357
-

42,921,779
-

61,127,501

43,492,820

78,855,357

42,921,779

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จ
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ทุนที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระเต็มมูลค่ าแล้ ว

ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่ วนเกิน
ทุนสํ ารองตาม กําไร(ขาดทุน)สะสม รวมส่ วนของผู้ถือ
ส่ วนได้ เสี ยที่
มูลค่ าหุ้น
กฎหมาย
ที่ยงั ไม่ ได้ จัดสรร
หุ้นบริษัทใหญ่ ไม่ มีอาํ นาจควบคุม

รวม

ยอดยกมาต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
กําไรสําหรับปี

641,250,000
-

304,110,374
-

-

(351,300,419)
43,492,820

594,059,955
43,492,820

10,229
-

594,070,184
43,492,820

ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

641,250,000

304,110,374

-

(307,807,599)

637,552,775

10,229

637,563,004

ยอดยกมาต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดยกมาต้นปี ที่ปรับปรุ งแล้ว
การเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี
โอนส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ไปล้างขาดทุนสะสม
กําไรสําหรับปี
สํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย

641,250,000
641,250,000

304,110,374
304,110,374

-

(307,807,599)
(3,224,356)
(311,031,955)

637,552,775
(3,224,356)
634,328,419

10,229
10,229

637,563,004
(3,224,356)
634,338,648

-

(198,357,637)
-

3,813,156
-

198,357,637
61,127,501
(3,813,156)
(12,821,199)

61,127,501
(12,821,199)

-

61,127,501
(12,821,199)

641,250,000

105,752,737

3,813,156

(68,181,172)

682,634,721

10,229

682,644,950

ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

2.2

20
21
26

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
ชําระเต็มมูลค่ าแล้ ว

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ส่ วนเกิน
ทุนสํ ารองตาม กําไร(ขาดทุน)สะสม
มูลค่ าหุ้น
กฎหมาย
ที่ยงั ไม่ ได้ จัดสรร

รวม

ยอดยกมาต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
กําไรสําหรับปี

641,250,000
-

304,110,374
-

-

(241,279,414)
42,921,779

704,080,960
42,921,779

ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

641,250,000

304,110,374

-

(198,357,635)

747,002,739

ยอดยกมาต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดยกมาต้นปี ที่ปรับปรุ งแล้ว
การเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี
โอนส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ไปล้างขาดทุนสะสม
กําไรสําหรับปี
สํารองตามกฏหมาย
เงินปั นผลจ่าย

641,250,000
641,250,000

304,110,374
304,110,374

-

(198,357,635)
(2,592,231)
(200,949,866)

747,002,739
(2,592,231)
744,410,508

-

(198,357,637)
-

3,813,156
-

198,357,637
78,855,357
(3,813,156)
(12,821,199)

78,855,357
(12,821,199)

641,250,000

105,752,737

3,813,156

59,628,773

810,444,666

2.2

20
21
26

ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
สํารองมูลค่าสิ นค้ารับคืน
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ตัดจําหน่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ขาดทุน(กําไร)สุ ทธิจากการจําหน่ายและตัดจําหน่าย
อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์อื่นๆ และรายได้คา้ งรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้อและการจําหน่ายบริ ษทั ย่อย)
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สิ นค้าคงเหลือ
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เงินทดรองจ่ายพนักงาน
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- ภาษีขายไม่ถึงกําหนดชําระ
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

14, 15

15
12
14
19

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

61,127,501

43,492,820

78,855,357

42,921,779

382,406,706
(438,738)
33,549,467
2,417,480
14,854,908
2,380,953
69,367

533,024,050
(675,726)
40,187,547
4,206,179
13,928,641
6,949,124
3,526,279

5,548,364
(5,855,373)
21,355,148
316,879
-

2,097,791
(3,169,608)
14,595,110
1,200,055
3,493,177

(195,096)
7,864,890
536,020

4,332,996
10,125,568
1,025
152,275
-

27,328
331,992

2,385,616
7,000,000
152,275
-

101,330,708
(28,023,855)
(5,864,790)
1,223,521
(42,340,195)
(6,189,727)
676,450
1,198,421
1,581,116
(984,953)
527,180,154

(66,374,265)
(16,096,697)
46,596,355
4,407,518
1,280,121
5,965,555
2,116,369
6,221,183
2,152,564
(4,676,099)
640,843,382

(192,338,716)
2,374,619
(4,009,580)
(13,850)
36,211,043
8,537,319
1,370,370
387,000
(46,902,100)

(128,521,281)
(293,769)
(1,514,168)
2,062,294
17,581,398
8,399,089
9,991
(31,600,251)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
บวก ดอกเบี้ยรับ
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่าย)

527,180,154
276,762
(33,512,172)
(17,237,895)

640,843,382
415,713
(47,674,963)
(2,096,186)

(46,902,100)
280,963
(15,973,176)
(1,582,549)

(31,600,251)
83,115
(20,782,619)
1,662,853

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

476,706,849

591,487,946

(64,176,862)

(50,636,902)

(3,546,498)
(48,800)
(377,795,538)
2,747,151
91,308

(4,418,637)
(705,522)
(472,981,732)
(4,408,268)
714,956

290,530,000
(1,699,669)
(3,888,311)
(294,910,000)
24,346

141,227,525
(701,743)
(322,522)
(137,947,300)
-

(378,552,377)

(481,799,203)

(9,943,634)

2,255,960

8,950,322
374,900,000
21,800,000
(182,269,590)
(108,300,000)

(35,058,989)
(90,000,000)
(37,400,000)

-

-

27 จ)

200,000,000

207,000,000

623,820,000

311,500,000

27 จ)

(391,000,000)
(634,040)
(12,807,271)

(132,054,090)
(356,905)
-

(536,570,000)
(12,807,271)

(263,226,790)
-

(89,360,579)

(87,869,984)

74,442,729

48,273,210

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจากการรับชําระหนี้เงินให้กยู้ มื จากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์

27 ง)
15
15
27 ง)

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ(จ่ายคืน)เงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

8,793,893
28,867,576

21,818,759
7,048,817

322,233
509,332

(107,732)
617,064

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

37,661,469

28,867,576

831,565

509,332

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 มีดงั นี้

หมายเหตุ
การซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
การซื้อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์และภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
การซื้ออุปกรณ์โดยสัญญาเช่าการเงิน
การซื้อสิ นทรัพย์โดยการหักกลบลบหนี้กบั เงินให้กยู้ มื
แก่บริ ษทั อื่น
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งชําระโดย
การหักกลบหนี้เงินกูย้ มื
หักกลบลบหนี้เงินกูย้ มื
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

43,000

101,860

-

101,860

69,880,846
706,645

59,742,243
-

706,645

-

1,661,117

-

-

-

-

75,000,000
10,400,000

-

75,000,000
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 61 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่
ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) (“เมเจอร์”)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ดําเนินธุรกิจหลักในการให้บริ การเกี่ยวกับสื่ อโฆษณา การตลาด จัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
จําหน่ายแผ่นวีซีดี ดีวดี ี และบลูเรย์ และการผลิตภาพยนตร์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี ของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ
และต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อ ความซับซ้อน หรื อ เกี่ ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มี
นัยสําคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน (ต่อ)
ตัวเลขที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้เปรี ยบเทียบได้กบั การแสดงรายการที่เปลี่ยนแปลง
ไปในปี ปั จจุบนั และเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เรื่ องกําหนด
รายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ประเภทรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น และเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่นใหม่สาํ หรับปี พ.ศ. 2553 ดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553
บาท
บาท
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ตามที่รายงานไว้เดิม
ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ
ลูกหนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ (รวมอยูใ่ น “สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น”)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
จัดประเภทใหม่เป็ น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

497,995,830
33,102,678
41,290
4,123,744

113,753,013
36,602,106
201,925

535,263,542

150,557,044

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
ตามที่รายงานไว้เดิม
เจ้าหนี้การค้าและตัว๋ เงินจ่าย
เจ้าหนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
จัดประเภทใหม่เป็ น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

139,433,623
20,903,295
19,933,620
40,971,349

1,265,905
35,422,604
245,437
2,109,658

221,241,887

39,043,604

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการ
ปรับปรุงมาตรฐานบัญชี
ก) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรั บปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้ นในหรือหลังวันที่1 มกราคม
พ.ศ. 2554 ที่กลุ่มบริษัทได้ นํามาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการ
ปรับปรุงมาตรฐานบัญชี (ต่อ)
ก) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรั บปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้ นในหรือหลังวันที่1 มกราคม
พ.ศ. 2554 ที่กลุ่มบริษัทได้ นํามาถือปฏิบัติ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31

เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2552) ได้ก าํ หนดห้า มแสดงรายการรายได้แ ละค่ าใช้จ่ า ยในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และต้องแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ได้เกิดจากรายการกับผูถ้ ือหุ ้น
แยกต่ างหากจากรายการกับผูถ้ ื อหุ ้น กิ จการสามารถเลื อกแสดงงบเดี่ ยว (งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ) หรื อสองงบ
(งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) ในกรณี ที่กิจการมีการปรับปรุ งย้อนหลัง หรื อจัดประเภทรายการใหม่
กิ จการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงิ น ณ ต้นงวดของงวดที่ นาํ มาเปรี ยบเที ยบล่าสุ ด นอกเหนื อจากการแสดงงบ
ณ วันสิ้ นงวดปั จจุบนั และ ณ วันสิ้ นงวดก่อน อย่างไรก็ดีสาํ หรับงบการเงินซึ่ งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และเป็ นรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่กิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
มาใช้ กิจการสามารถเลือกที่จะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงวดบัญชี โดยไม่ตอ้ งแสดงงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันต้นงวดของงวดที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะนําแสดงสองงบ (งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552) กําหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสําหรับการรื้ อ
การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ ต้ งั ของสิ นทรั พย์ซ่ ึ งเป็ นภาระผูกพันของกิ จการเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของ
สิ นทรัพย์ กิจการต้องคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละส่ วนแยกต่างหากจากกัน
เมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สําคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั มาตรฐานที่มีการ
ปรับปรุ งใหม่กาํ หนดให้กิจการต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาอย่างน้อย
ที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและพบว่าไม่มีผลกระทบจากการปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการ
ปรับปรุงมาตรฐานบัญชี (ต่อ)
ก) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรั บปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้ นในหรือหลังวันที่1 มกราคม
พ.ศ. 2554 ที่กลุ่มบริษัทได้ นํามาถือปฏิบัติ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เกี่ยวข้องกับการบัญชีสาํ หรับผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งสามารถจัดประเภทได้ 4 ประเภท
ได้แก่ ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงาน รวมถึงโครงการสมทบเงิน และโครงการผลประโยชน์
พนักงาน ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และ ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้วดั มูลค่า
โครงการผลประโยชน์พนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ กิ จการ
สามารถเลื อ กรั บ รู้ ผ ลกํา ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํา หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จหรื อกําไรขาดทุน ส่ วนผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นให้รับรู้ในกําไรขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั เลือกปรับผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาใช้โดยปรับกับยอดกําไรสะสมต้นงวดทั้งจํานวน
ผลกระทบของการนํามาตรฐานข้างต้นมาใช้ปฏิบตั ิโดยเฉพาะมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 มีผลต่องบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 แสดงดังต่อไปนี้
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานและขาดทุนสะสมต้นงวดเพิ่มขึ้น
ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อกําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

3,224

2,592

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552) กําหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนการกูย้ ืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั และยกเลิก
วิธีทางเลือกในการรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายทันที กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2554 แต่การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั
ไม่มีสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการ
ปรับปรุงมาตรฐานบัญชี (ต่อ)
ก) มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรั บปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้ นในหรือหลังวันที่1 มกราคม
พ.ศ. 2554 ที่กลุ่มบริษัทได้ นํามาถือปฏิบัติ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552) ได้มีการเพิ่มเติมคําจํากัดความของบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดย
ให้ ร วมถึ ง บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ มี อ ํา นาจควบคุ ม ร่ ว มในกิ จ การการร่ ว มค้า ที่ กิ จ การเป็ นผู้ร่ ว มค้า และโครงการ
ผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานของพนักงานของกิจการ กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบตั ิ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งจะมีผลกระทบเฉพาะการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเท่านั้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรั บปรุ ง 2552) กําหนดให้รายการทุกรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอ าํ นาจควบคุ ม
จะต้องรับรู้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น หากรายการนั้นไม่เป็ นการสู ญเสี ยอํานาจการควบคุม และรายการเหล่านั้นจะไม่มี
ผลกระทบต่ อ ค่ า ความนิ ย ม หรื อ กํา ไรหรื อ ขาดทุ น มาตรฐานการบัญ ชี ไ ด้ก าํ หนดวิ ธี ก ารบัญ ชี ใ นกรณี ที่ สูญ เสี ย
การควบคุม ส่ วนได้เสี ยคงเหลือที่กิจการถืออยูต่ อ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้กาํ ไรหรื อขาดทุนในงบกําไร
ขาดทุน กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยจะใช้วิธีการเปลี่ยน
ทันทีเป็ นต้นไปสําหรับรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552) กรณี ที่กิจการสู ญเสี ยอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญในบริ ษทั ร่ วม กิจการต้อง
วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยคงเหลือด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้กาํ ไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552) มาตรฐานฉบับนี้ได้ให้แนวทางในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนที่ได้มาจากการรวมกิจการและอนุ ญาตให้รวมกลุ่มของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นสิ นทรัพย์รายการเดียวได้
หากสิ น ทรั พ ย์แ ต่ ล ะรายการมี อ ายุก ารให้ป ระโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ให้เ คี ย งกัน กิ จ การได้ป ระเมิ น และพบว่า ไม่ มี
ผลกระทบจากการปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยงั คงกําหนดให้
บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบตั ิตามวิธีซ้ื อ โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญบางประการ เช่น รายการจ่าย
เพื่อซื้ อธุรกิจต้องบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ รวมถึงสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่จดั ประเภทเป็ น
หนี้สินซึ่ งต้องวัดมูลค่าภายหลังการรวมธุรกิจโดยผลต่างจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุน ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้งกิจการ
สามารถเลือกวิธีในการวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกลงทุนได้โดยวัดตามมูลค่ายุติธรรม หรื อมูลค่า
ของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตามสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
รวมธุ รกิ จรับรู้ เป็ นค่าใช้จ่าย กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ มาปฏิบตั ิ สําหรับการรวมธุ รกิ จตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2554
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการ
ปรับปรุงมาตรฐานบัญชี (ต่อ)
ข) มาตรฐานการบัญชี ใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรั บปรุ ง
ซึ่งยังไม่ มีผลบังคับใช้ และบริษัทยังไม่ ได้ นํามาถือปฎิบัติ
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25

เรื่ องภาษีเงินได้
เรื่ องการบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่ องความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่ องภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
เรื่ องภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินหรื อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากจํานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายแก่ หรื อได้รับคืนจากหน่วยงาน
จัด เก็บ ภาษี โดยใช้อ ัตราภาษี แ ละกฎหมายภาษี อ ากรที่ บ ังคับ ใช้อ ยู่ห รื อที่ ค าดว่า จะมี ผ ลบัง คับใช้ภ ายในสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณโดยอ้างอิงจากผลแตกต่างชัว่ คราวของฐานภาษีของสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สิน และมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินนั้นด้วยอัตราภาษี สําหรั บงวดที่ กิจการคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อในงวดที่กิจการคาดว่าจะต้องจ่ายชําระหนี้สินภาษี โดยใช้อตั รา
ภาษี แ ละกฎหมายภาษี อ ากรที่ บงั คับ ใช้อยู่หรื อที่ คาดได้ค่อ นข้า งแน่ ว่าจะมี ผลบังคับ ใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลา
ที่รายงาน ผลแตกต่างชัว่ คราวหลักอาจเกิดจากค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
และเคลื่อนไหวช้า การตัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และยอดยกมาของขาดทุน
ทางภาษี เป็ นต้น กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยการ
ปรับปรุ งย้อนหลัง ซึ่ งคาดว่าน่ าจะทําให้เกิ ดรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และมีผลกระทบต่อกําไรสะสมและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ผูบ้ ริ หารของกิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ก)

บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนิ นงาน และโดยทัว่ ไปแล้ว
กลุ่มบริ ษทั จะถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมากกว่ากึ่ งหนึ่ ง ในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมบริ ษทั อื่นหรื อไม่
กิ จการต้องพิจารณาถึ งการมี อยู่และผลกระทบจากสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่ เป็ นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิ หรื อ
แปลงสภาพตราสารนั้นในปั จจุบนั รวมถึงสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ ซึ่ งกิจการอื่นถืออยูด่ ว้ ย กลุ่มบริ ษทั รวม
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะ
ไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี การรวมธุ รกิจโดยใช้วิธีการซื้ อ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สําหรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้องวัดด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู้ ้ื อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั
รวมถึ งมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์ หรื อหนี้ สินที่ คาดว่าจะต้องจ่ ายชําระต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อจะรั บรู้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
รวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือ
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กบัญชี ด้วยราคาทุ นหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุ นจะมี การปรั บเพื่อสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่ วนแบ่งต้นทุนทางตรง
กรณี ที่มูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วัน
ซื้ อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู้ ้ื อถืออยูก่ ่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุ ทธิ ณ วันที่
ซื้ อของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้ สินที่ รับมา ผูซ้ ้ื อต้องรับรู้ ค่าความนิ ยม (หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อที่ 2.11 อธิ บายนโยบายการบัญชี เกี่ ยวกับค่าความนิ ยม) หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่า
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของผูถ้ ูกซื้อที่ผซู้ ้ือถืออยูก่ ่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยเนื่องจากมีการ
ต่อรองราคาซื้อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังงบกําไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่าง
กลุ่มบริ ษทั นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
รายชื่อของบริ ษทั ย่อยหลักของกลุ่มบริ ษทั และผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจําหน่ายบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
ข)

รายการและส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มบริ ษทั
สําหรับการซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้และหุน้ ที่ได้มาของมูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของหุ ้นที่ซ้ื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และกําไรหรื อขาดทุนจาก
การขายในส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมื่อกลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยการควบคุมหรื อมีอิทธิพลมีนยั สําคัญ ส่ วนได้เสี ยในหุน้ ที่เหลืออยูจ่ ะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้ราคา
ยุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็ นมูลค่าตามบัญชีเริ่ มแรก
ของมูลค่าของเงินลงทุนที่เหลือของบริ ษทั ร่ วม กิจการร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรู้
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกําไรหรื อขาดทุนเสมือนมีการขายสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
ถ้าส่ วนได้เสี ยของเจ้าของในบริ ษทั ร่ วมนั้นลดลงแต่ยงั คงมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการ
ที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเข้ากําไรหรื อขาดทุนเฉพาะสัดส่ วนในส่ วนได้เสี ยของเจ้าของที่ลดลง

2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
รายการต่าง ๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท งบการเงินรวมนําเสนอในสกุลเงินบาท
กลุ่มบริ ษทั แปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิ ดรายการและ
แปลงค่าสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เป็ นสกุลเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที่ ในงบดุ ลให้เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน
ณ วันที่ในงบดุล รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจาก
การแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกไว้ในงบกําไรขาดทุน

2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามและเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา
เงินเบิ กเกิ นบัญชี จะแสดงไว้ในส่ วนของของหนี้ สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิ น
เฉพาะบริ ษทั
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2.6

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่เหลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของ
ลูกหนี้การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบกําไรขาดทุนโดยถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2.7

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสิ นค้านั้น เช่น ค่าอากร
ขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า มูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับประมาณจากราคาปกติ
ที่คาดว่าจะขายได้ของธุ รกิ จหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสําเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริ ษทั
บันทึกบัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาํ เป็ น

2.8

ภาพยนตร์ ระหว่ างผลิต
ภาพยนตร์ ระหว่างผลิต แสดงถึ งต้นทุนของการผลิ ตและถ่ายทําภาพยนตร์ ที่อยู่ระหว่างการผลิตและจะตัดจําหน่ ายเป็ น
ต้นทุนเมื่ อมีการจําหน่ ายหรื อจัดฉายภาพยนตร์ โดยตัดจําหน่ ายตามอัตราส่ วนของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากช่ องทาง
การตลาดต่าง ๆ ดังรายละเอียดในหมายเหตุ 2.12 ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการผลิตและถ่ายทําภาพยนตร์ และแสดงด้วยราคาทุน

2.9

เงินลงทุน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนื อจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป การจัดประเภทขึ้นอยูก่ บั
จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวน
การจัดประเภทเป็ นระยะ
เงินลงทุนทัว่ ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับ เงินลงทุนทัว่ ไปแสดงด้วยราคาทุนหักด้วย
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่า
กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ เงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
เกิดขึ้น หากราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่ารวมไว้ในงบกําไรขาดทุน
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2.9

เงินลงทุน (ต่อ)
ในการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน กรณี ที่จาํ หน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรื อตรา
สารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักด้วยราคา
ตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว้

2.10 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์รับรู้ เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุน และแสดงมูลค่า ณ วันที่ในงบดุลด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่า เสื่ อ มราคาคํา นวณโดยใช้วิธี เ ส้ น ตรงเพื่ อ ลดราคาตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์แต่ ล ะชนิ ด ตลอดอายุก ารให้ป ระโยชน์ ที่
ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์หรื ออายุสญ
ั ญาเช่าในกรณี ที่อายุสญ
ั ญาเช่าสั้นกว่าดังต่อไปนี้
คอนโดมิเนียม (รวมถึงอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร)
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ (รวมยานพาหนะภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน)

20 ปี
3, 5 ปี
5 ปี
3, 5 ปี
5 ปี

ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกลุ่มบริ ษทั จะมีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
ให้เหมาะสม
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.13)
การซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ต้นทุนของการปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
ที่สําคัญจะบันทึ กรวมไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าการปรับปรุ งนั้นจะทําให้
กลุ่มบริ ษทั ได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุ ง สิ นทรัพย์ที่ได้มาจากการปรับปรุ งหลัก
จะตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหน่ายคํานวณโดยเปรี ยบเทียบสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี และจะรวม
ไว้ในกําไรขาดทุน
ดอกเบี้ยจากการกูย้ มื เงินมาใช้ในการได้มาซึ่ง อาคารและอุปกรณ์ ได้บนั ทึกเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนของสิ นทรัพย์น้ นั ตลอด
ช่วงเวลาการก่อสร้ างและเตรี ยมสิ นทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกูย้ ืมประกอบด้วย
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ มื ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกูย้ มื อื่นจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุน
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2.11 ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมคือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่ งบริ ษทั นั้น ค่าความนิ ยมที่เกิดจากการได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยแสดงเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของค่าความนิ ยมที่รับรู้แล้วจะไม่กลับรายการบัญชี กําไรหรื อขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจะรวมมูลค่าคงเหลือตามบัญชี
ของค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั นั้นเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้น
อาจจะเป็ นหน่ วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกันซึ่ งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุ รกิจ ซึ่ งค่าความนิ ยมเกิดขึ้นจาก
ส่ วนงานปฏิบตั ิการที่ระบุได้
2.12 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ค่ าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ บันทึกตามราคาทุนที่ราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องในการซื้ อลิขสิ ทธิ์ ต้นทุนลิขสิ ทธิ์ตดั จําหน่าย
เป็ นต้นทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร์ วีซีดีและดีวีดี และการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ตามอัตราส่ วนของรายได้ที่คาดว่า
จะได้รับจากช่องทางเหล่านั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งโดยทัว่ ไปอยูร่ ะหว่าง 2 ปี ถึง 10 ปี ในกรณี ที่คาดว่ามีการขาดทุน
เกิดขึ้นในแต่ละลิขสิ ทธิ์ กลุ่มบริ ษทั จะตัดจ่ายขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นออกจากมูลค่าทางบัญชีของลิขสิ ทธิ์น้ นั ๆ เป็ นค่าใช้จ่าย
ในงบกําไรขาดทุนทันที
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซ้ือมามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ
การดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั สามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ายตลอดอายุประมาณการ
ให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการ
จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแลและมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มากกว่า
ต้นทุนเป็ นเวลาเกินกว่าหนึ่ งปี จึงจะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทาํ งานในทีม
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจํานวนเงินที่เหมาะสม
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาให้บนั ทึกเป็ นต้นทุนเพื่อการพัฒนา
และบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อได้มาซึ่ งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 10 ปี
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.13 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่จาํ กัด (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่ งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจํา
ทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ ว่าราคาตามบัญชี
อาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์จะ
ถู ก จั ด เป็ นหน่ ว ยที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด ที่ ส ามารถแยกออกมาได้ เ พื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการประเมิ น การด้ อ ยค่ า สิ นทรั พ ย์
ที่ไม่ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิ นนอกเหนื อจากค่าความนิ ยม ซึ่ งรั บรู้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิ น
ความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
2.14 สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึงผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น
ถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่ าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมดถือเป็ น
สัญญาเช่ าการเงิน ซึ่ งจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของ
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สิน
คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุของการใช้งานทรัพย์สินที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
2.15 เงินกู้ยมื
เงินกูย้ ืมรับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักต้นทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น เงินกูย้ ืมวัดมูลค่าใน
เวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุน
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหนี้ ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
2.16.1

ภาระผูกพันกองทุนบําเหน็จบํานาญ
กลุ่มบริ ษทั ได้กาํ หนดโครงการบําเหน็จบํานาญในหลายรู ปแบบ โดยเป็ นการจ่ายชําระผ่านผูบ้ ริ หารกองทุน ซึ่ งมี
การคํา นวณโดยใช้วิธี ท างคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยเป็ นระยะๆ บริ ษ ทั มี ท้ งั โครงการสมทบเงิ น และโครงการ
ผลประโยชน์ สําหรับโครงการสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ บริ ษทั ไม่มีภาระ
ผูกพันทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะ
จ่ายให้พนักงานทั้งหมดสําหรับการให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดีตและปั จจุบนั สําหรับโครงการผลประโยชน์
คื อโครงการบํา เหน็ จ บํา นาญที่ ไม่ ใช่ โครงการสมทบเงิ น ซึ่ ง จะกํา หนดจํานวนเงิ นผลประโยชน์ ที่พ นัก งาน
จะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี ที่ให้บริ การ และ ค่าตอบแทน
หนี้ สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่
สิ้ นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ และ ปรับปรุ งด้วยต้นทุนบริ การในอดีตที่
ยังไม่รับรู้ ภาระผูกพันนี้คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ซึ่งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้ อัตรา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดี ยวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบ
กําหนดของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชําระภาระผูกพันกองทุนบําเหน็จบํานาญ
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเกิดขึ้นจากการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงวดที่เกิดรายการ
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถูกรั บรู้ ทนั ที ในกําไรหรื อขาดทุน ถ้าไม่มีการเปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขใด ๆ ในกองทุ น
สําหรับการให้บริ การที่เหลืออยูแ่ ละระยะเวลาที่มีสิทธิ์ ซึ่งในกรณี น้ ีตน้ ทุนการให้บริ การในอดีตจะถูกตัดจําหน่าย
โดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ์
สําหรับโครงการสมทบเงิน กลุ่มบริ ษทั จะจ่ายสมทบให้กบั ผูบ้ ริ หารกองทุนของรัฐบาลหรื อเอกชน ตามเกณฑ์
สัญญา หรื อตามสมัครใจ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบ
จะถูกรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกําหนดชําระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกําหนดจ่าย
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
2.16.2

ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่ อเลิกจ้างจะจ่ายเมื่ อกลุ่มบริ ษทั ยกเลิ กการจ้างงานก่ อนวันเกษียณตามปกติ หรื อเสนอที่ จะให้
ผลประโยชน์เมื่อเลิ กจ้าง เพื่อสนับสนุ นการออกจากงานด้วยความสมัครใจของพนักงาน กลุ่มบริ ษทั จะรั บรู้
ผลประโยชน์เมื่ อเลิกจ้างเฉพาะเมื่อกลุ่มบริ ษทั มี โครงการที่ เป็ นทางการอย่างละเอียดสําหรั บการเลิกจ้างและ
ไม่สามารถยกเลิกโครงการนั้นได้ ในส่ วนของการเสนอที่จะให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างด้วยความสมัครใจนั้น
จะคํานวณจากจํานวนพนักงานที่คาดว่าจะยอมรับข้อเสนอ ผลประประโยชน์ที่มีกาํ หนดชําระเกินกว่า 12 เดือน
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานต้องคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั

2.16.3

โครงการแบ่ งกําไรและโครงการโบนัส
กลุ่มบริ ษทั รับรู้หนี้สินและค่าใช้จ่ายสําหรับโบนัสและการแบ่งกําไรโดยอ้างอิงจากสู ตรการคํานวณโดยคํานึงถึง
กําไรส่ วนที่เป็ นของเจ้าของหลังหักรายการปรับปรุ งบางรายการ บริ ษทั รับรู้ประมาณการผลประโยชน์เมื่อมีภาระ
ผูกพันตามกฎหมายหรื อตามประเพณี ปฏิบตั ิในอดีตซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน

2.17 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สิน ซึ่งไม่รวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงานอันเป็ นภาระผูกพัน
ในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทําไว้ อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งการชําระภาระผูกพัน
นั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของ
จํานวนที่ ตอ้ งจ่าย ในกรณี ที่บริ ษทั คาดว่าประมาณการหนี้ สินเป็ นรายจ่ ายที่ จะได้รับคืน บริ ษทั จะบันทึ กเป็ นสิ นทรั พย์
แยกต่างหากก็ต่อเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
2.18 ประมาณการค่ าเผือ่ สิ นค้ ารับคืน
ประมาณการค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดี ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นและปั จจัย
การตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณการค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนคํานวณจากกําไรขั้นต้นและแสดงในงบกําไรขาดทุนด้วยยอดสุ ทธิ
โดยหักจากยอดขายรวมที่เกี่ยวข้อง
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.19 การรับรู้ รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การที่ให้เป็ นจํานวนเงินสุ ทธิ จากภาษีขาย เงินคืน และ
ส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริ ษทั สําหรับงบการเงินรวม
รายได้ค่าบริ หารงาน รายได้ค่าโฆษณาและรายได้จากการให้บริ การลูกค้ารับรู้เมื่อมีการให้บริ การแล้วเสร็ จ
รายได้จากการผลิตและการจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์รับรู้ดงั ต่อไปนี้
 รายได้ส่วนแบ่งจากโรงภาพยนตร์ เป็ นรายได้จากค่าผ่านประตูเข้าชมภาพยนตร์ ซ่ ึ งแบ่งระหว่างเจ้าของโรงภาพยนตร์
กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อยผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ซึ่งจะรับรู้เป็ นรายได้ตามวันที่ฉายภาพยนตร์
 รายได้จากการจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ และรายได้จากการจําหน่าย วีซีดี และดีวีดี แสดงด้วยมูลค่าตามใบส่ งสิ นค้า
ของลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ ท่ีขายเป็ นจํานวนเงินสุ ทธิจากภาษีขาย เงินคืน และส่ วนลด และรับรู้เมื่อผูซ้ ้ื อรับโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
 รายได้จากการให้ใช้สิทธิ์ ในภาพยนตร์ รวมถึงสิ ทธิ์ ที่เกิดจากภาพยนตร์ ที่ผลิตเองที่คิดค่าธรรมเนี ยมเป็ นจํานวนคงที่
และผูใ้ ช้สิทธิ์ ไม่ สามารถเรี ยกคื นค่าธรรมเนี ยมและผูใ้ ห้สิทธิ์ ไม่ มีขอ้ ผูกพันภายหลังการให้สิทธิ์ จะถื อเป็ นรายได้
ทั้งจํานวนเมื่อผูใ้ ช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามสัญญา
 รายได้ค่าโฆษณารับรู้เมื่อปรากฏตามสื่ อ
รายได้ดอกเบี้ ยรับรู้ ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งของช่ วงเวลาจนถึ งวันครบอายุ
และพิจารณาจากจํานวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาํ หรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริ ษทั
2.20 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลที่จ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่ งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
2.21 ภาษีเงินได้
กลุ่มบริ ษทั คํานวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง
กลุ่มบริ ษทั ไม่รับรู้ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายหรื อค้างรับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในส่ วนของผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินกับราคาตามบัญชี ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ผลต่างชัว่ คราวหลักเกิ ดจากค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ค่าเผื่อ
การลดมูลค่าสิ นค้า ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า การตัดจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานและยอดยกมาของขาดทุนทางภาษี
27

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.22 เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่สําคัญที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและแก่บริ ษทั อื่น หนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญที่แสดงอยูใ่ น
งบแสดงฐานะทางการเงินประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
อื่น เงินกูย้ มื ระยะยาวและหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผย
แยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
2.23 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานแสดงโดยจําแนกข้อมูลทางการเงินตามการให้บริ การหรื อผลิตภัณฑ์ของแต่ละสายธุรกิจ

3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ ยงด้านมูลค่ายุติธรรมและด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยและ
ราคา) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั จึง
มุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาํ ให้เสี ยหายต่อผลการดําเนิ นงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
3.1.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงานของ
กลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั
บางส่ วนเป็ นอัตราลอยตัว กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
3.1.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีเจ้าหนี้
ส่ วนใหญ่เ ป็ นสกุลเงิ นที่ ห ลากหลาย กลุ่ มบริ ษทั ไม่ ได้ใช้อ นุ พนั ธ์ทางการเงิ น เพื่อ ป้ องกันความเสี่ ยงที่ เกิ ด จาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.3 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีสาระสําคัญ นโยบายของกลุ่มบริ ษทั คือทําให้
เชื่อมัน่ ได้วา่ ได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับเหมาะสม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
เชื่อว่ามูลค่าสูงสุ ดของความเสี่ ยงคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าหักด้วยค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ใน
งบดุลรวม
3.1.4 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอํานวยความสะดวกในการกูย้ ืมที่ได้มีการ
ตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดม
เงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็ น
ฐานของกลุ่มบริ ษทั มีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

3.2

มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือตํ่ากว่าหนึ่งปี มีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี
นอกจากนี้เงินกูย้ มื กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึงเชื่อว่ามูลค่า
ตามบัญชีของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

4

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่ องในเรื่ องของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
โดยการประเมินอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ผบู้ ริ หาร
เชื่อว่ากระทําอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
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4

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.1

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ และข้ อสมมติฐาน
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริ ง ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญที่อาจ
เป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
ก)

การด้ อยค่ าของลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้าโดยประมาณการขาดทุนที่
อาจเกิ ด จากการที่ ลู ก ค้า ไม่ ส ามารถชํา ระหนี้ ได้ กลุ่ ม บริ ษ ทั ประเมิ น ค่ า เผื่อ หนี้ สงสัย จะสู ญ จากการคาดการณ์
กระแสเงิ นสดรั บในอนาคต ซึ่ งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตในการรั บชําระหนี้ และกรณี ของการ
ผิดชําระหนี้ที่เกิดขึ้น และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด

ข)

ค่ าเผือ่ การลดมูลค่ าของสิ นค้ าเก่ า ล้ าสมัยหรือเสื่ อมคุณภาพ
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัยหรื อเสื่ อมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ซึ่งคํานวณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสําเร็ จรู ป การคํานวณ
ดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณของผูบ้ ริ หาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หารในธุรกิจ
และแนวโน้มของตลาด

ค)

มูลค่ าภาพยนตร์ ระหว่ างผลิต
การบันทึกต้นทุนภาพยนตร์ ระหว่างผลิต บันทึกตามต้นทุนที่เกิดขึ้น เมื่อมีขอ้ บ่งชี้และหากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ตํ่ากว่าต้นทุน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของภาพยนตร์ ดงั กล่าว ซึ่ งการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
เพื่อใช้ในการคํานวณต้องอาศัยการประมาณการจากผูบ้ ริ หาร

ง)

อาคาร และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าคงเหลือ สําหรับอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของกลุ่มบริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารจะทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมีความ
แตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานเนื่ องจาก
การขายหรื อเลิกใช้
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ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.1

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและข้ อสมมติฐาน (ต่อ)
จ)

การด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
ในแต่ละปี กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบค่าความนิ ยมว่าเกิดการด้อยค่าหรื อไม่ตามนโยบายบัญชีที่เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ
2.11 โดยบริ ษทั จะเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดซึ่งพิจารณาจากการคํานวณมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าการใช้
งานที่คาดว่าจะได้รับคืนแล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า ในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์จะถูกจัด
ประเภทไปยังระดับที่เล็กสุ ดเพื่อใช้ในการคํานวณกระแสเงินสด (หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) กลุ่มบริ ษทั ได้
ว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงินแห่ งหนึ่ งเพื่อทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ที่ปรึ กษาทางการเงินได้
ประมาณการกระแสเงินสด คิดลดครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี โดยใน5ปี แรกอ้างอิ งจากแผนการเงิ นและการ
ดําเนิ นงานของหน่วยสิ นทรัพย์ ซึ่ งได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารและใช้ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดหลังจาก
ปี ที่ 5 ที่ ป ระมาณบนสมมติ ฐ านของอัต ราการเติ บ โต ซึ่ งไม่ สู ง กว่า อัต ราการเติ บ โตเฉลี่ ย ของหน่ ว ยสิ น ทรั พ ย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นเคยทําได้ในอดีต
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็ นดังต่อไปนี้
อัตราการเติบโต ร้อยละ 2.6
อัตราการคิดลดและความน่าจะเป็ น

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด
สถานการณ์
อัตราคิดลด
จํานวนเงินที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
สถานการณ์ในเชิงลบ
ร้อยละ 10.9
360
สถานการณ์ปกติ
ร้อยละ 9.9
425
สถานการณ์ในเชิงบวก
ร้อยละ 8.9
510
บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด
อัตราคิดลด
สถานการณ์
สถานการณ์ในเชิงลบ
ร้อยละ 10.7
สถานการณ์ปกติ
ร้อยละ 9.7
สถานการณ์ในเชิงบวก
ร้อยละ 8.7

หน่ วย : ล้ านบาท
ความน่ าจะเป็ น
ร้อยละ 15
ร้อยละ 70
ร้อยละ 15
หน่ วย : ล้ านบาท

จํานวนเงินที่คาดว่ าจะได้ รับคืน
436
507
601

ความน่ าจะเป็ น
ร้อยละ 15
ร้อยละ 70
ร้อยละ 15
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ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.1

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและข้ อสมมติฐาน (ต่อ)
จ)

การด้ อยค่ าของค่ าความนิยม (ต่อ)
ฝ่ ายบริ หารจัดทําประมาณการทางการเงินโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์
การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตที่ใช้สอดคล้องกับข้อมูลในอดีต อัตราคิดลดเป็ นอัตราที่ประมาณจากต้นทุน
เงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของแต่ละหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ปั จจัยแวดล้อมที่อาจส่ งผลกระทบต่อสถานการณ์ในเชิ งบวกและลบต่อประมาณการ เช่น การได้หรื อเสี ยสัญญาจัด
จําหน่ายภาพยนตร์และการเกิดมหาอุทกภัย ที่ปรึ กษาทางการเงินแนะนําให้ใช้มูลค่ายุติธรรมหลังหักต้นทุนในการขาย
ด้วยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของความน่าจะเป็ น
มูลยุติธรรมหลังหักต้นทุนในการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ตามข้อสรุ ปของที่ปรึ กษาทางการเงินของ
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด และ บริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด สู งกว่ามูลค่าของค่าความนิ ยมและเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดังนั้นบริ ษทั จึงมิได้รับรู้ขาดทุนเพิ่มเติม จากการด้อยค่าของค่าความนิยมและเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในปี ปั จจุบนั

ฉ)

ค่ าเผือ่ สิ นค้ ารับคืน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดีที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต ผูบ้ ริ หาร
ประมาณการสัดส่ วนร้ อยละที่คาดว่าจะรับคืน โดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดี ต รวมถึงรู ปแบบ
การดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั

ช)

รายได้ /การตัดจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ และบันทึกเป็ นต้นทุนจ่ายตามอัตราส่ วนของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับใน
แต่ละช่ องทางตลาด และระยะเวลาของลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งการประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่ องทาง
เพื่อนํามาใช้คาํ นวณอัตราส่ วนนี้ผบู้ ริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการโดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต
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ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.1

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและข้ อสมมติฐาน (ต่อ)
ซ)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของภาระผูก พัน บํา เหน็ จ บํา นาญขึ้ น อยู่กับ หลายปั จ จัย ที่ ใ ช้ใ นการคํา นวณตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐาน
เหล่านี้จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่อตั ราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ ในการพิจารณาอัตราคิดลด
ที่เหมาะสมกลุ่มบริ ษทั พิจารณาใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของหุน้ กูภ้ าคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับอยูใ่ นระดับดี
ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นเดี ยวกับสกุลเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายชําระผลกระโยชน์เมื่ อเกษี ยณอายุ และมี อายุครบกําหนดใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาที่ตอ้ งจ่ายชําระภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสําหรับภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิ ดเผยในหมายเหตุ 19

5

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลด
ต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
รายได้
รายได้ตามส่ วนงานธุรกิจรวม
รายการระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

หน่ วย : บาท

การจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์

ธุรกิจจําหน่ าย
วีซีดแี ละดีวดี ี

ธุรกิจผลิตภาพยนตร์

ธุรกิจอืน่

รวม

275,275,935
(112,510,878)
162,765,057

699,080,757
699,080,757

224,311,203
(36,005,888)
188,305,315

-

1,198,667,895
(148,516,766)
1,050,151,129

59,427,665

58,296,371

15,485,295

(70,627)

133,138,704
(44,906,466)
6,444,730
(33,549,467)
61,127,501
61,127,501

3,388,002
200,127,449

9,673,731
169,545,451

3,382,691
21,754,483

-

16,444,424
391,427,383
1,124,511,982
1,532,383,789

(5,622,516)

(2,242,374)

-

-

(7,864,890)

กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
สิ นทรัพย์ถาวรของส่ วนงาน
อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้งั สิ้ นในงบการเงินรวม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
งบการเงินรวม

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
รายได้
รายได้ตามส่ วนงานธุรกิจรวม
รายการระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
สิ นทรัพย์ถาวรของส่ วนงาน
อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้งั สิ้ นในงบการเงินรวม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์

หน่ วย : บาท

การจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์

ธุรกิจจําหน่ าย
วีซีดแี ละดีวดี ี

ธุรกิจผลิตภาพยนตร์

ธุรกิจอืน่

รวม

303,042,774
(175,690,000)
127,352,774

794,885,884
(24,000)
794,861,884

282,148,607
(80,000,000)
202,148,607

-

1,380,077,265
(255,714,000)
1,124,363,265

13,840,648

119,726,630

(27,374,485)

(1,042,702)

105,150,091
(37,033,009)
15,563,285
(40,187,547)
43,492,820
43,492,820

1,226,089
178,683,050

9,723,266
187,749,579

4,611,679
21,914,408

-

15,561,034
388,347,037
1,128,981,454
1,532,889,525

(13,859,011)

(766,557)

4,500,000

-

(10,125,568)
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง สิ นทรัพย์ถาวรของส่ วนงานประกอบด้วย อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน และเงินสดสําหรับการดําเนินงาน
หนี้ สินของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ ืมเพื่อใช้กบั ทุกส่ วนงานและบริ หารสภาพคล่องโดยรวม ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้
นําเสนอข้อมูลหนี้สินจําแนกตามส่ วนงาน

7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

128,285
37,524,088
9,096
37,661,469

181,047
28,677,510
9,019
28,867,576

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
11,825
810,644
9,096
831,565

22,652
477,661
9,019
509,332

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํามีอตั ราดอกเบี้ยอยูท่ ี่ร้อยละ 1.00 ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี (พ.ศ. 2553 : ร้อยละ 0.65 ถึงร้อยละ 1.25
ต่อปี )
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
8

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ลูกหนี้การค้า
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 27 )
รวมลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 27)
รวมรายได้คา้ งรับ

326,727,662
76,045,912
402,773,574

480,418,842
26,001,501
506,420,343

22,514,544
270,847,874
293,362,418

28,498,507
88,000,000
116,498,507

16,659,426
11,996,716
28,656,142

12,814,903
8,399,175
21,214,078

-

16,050,000
16,050,000

รวมลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

431,429,716
(26,745,341)

527,634,421
(29,638,591)

293,362,418
(19,044,372)

132,548,507
(18,795,494)

ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ
ลูกหนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 27)
ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

404,684,375
1,002,678
22,047,306
24,505,883
(20,801,002)
431,439,240

497,995,830
33,102,678
20,842,292
4,123,744
(20,801,002)
535,263,542

274,318,046
70,445,477
18,794,183
212,492
(16,062,148)
347,708,050

113,753,013
36,602,106
16,062,148
201,925
(16,062,148)
150,557,044

ลูกหนี้ การค้าและรายได้คา้ งรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ

218,052,556
127,192,733
10,101,555
691,458
46,735,272
402,773,574
28,656,142
431,429,716
(26,745,341)
404,684,375

363,687,352
50,606,439
12,254,021
14,315,882
65,556,649
506,420,343
21,214,078
527,634,421
(29,638,591)
497,995,830

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
78,068,846
24,509,986
31,949,300
61,050,000
97,784,286
293,362,418
293,362,418
(19,044,372)
274,318,046

9,500,000
20,500,000
22,500,000
35,500,000
28,498,507
116,498,507
16,050,000
132,548,507
(18,795,494)
113,753,013
37

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
9

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทอืน่ - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น - สุ ทธิ

1,700,000
(1,700,000)
-

6,108,268
(1,700,000)
4,408,268

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
1,700,000
(1,700,000)
-

1,700,000
(1,700,000)
-

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่นเป็ นเงินให้กูย้ ืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันมีกาํ หนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2553 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี และร้อยละ 8.50 ต่อปี )
10

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
หัก ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
สิ นค้าสําเร็ จรู ป - สุ ทธิ
สิ นค้าระหว่างทาง
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

108,273,414
(78,536)
(7,035,520)
101,159,358
3,082,003
104,241,361

84,073,444
(497,881)
(8,799,503)
74,776,060
3,822,399
78,598,459

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
-

-

-

-

กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกรายการผลขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัยและค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปี เป็ นจํานวน
2.38 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 : 6.95 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 สิ นค้าคงเหลือมูลค่า 40.85 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 : 21.50 ล้านบาท) แสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับคืน
ซึ่งตํ่ากว่าทุน

38

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
11

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่ - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท

ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ดอกเบี้ยค้างรับ-สุ ทธิ
อื่นๆ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
12

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

7,776,346
4,658,018
12,434,364

4,468,588
1,918,561
6,387,149

5,731,562
203,155
433,626
6,368,343

2,227,700
91,347
2,319,047

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
ก)

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

-

-

943,480,567
(105,336,493)
838,144,074

943,480,567
(105,336,493)
838,144,074

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ราคาสุ ทธิตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อเงินลงทุนเพิ่ม
หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุน
ราคาสุ ทธิตามบัญชีสิ้นปี

838,144,074
838,144,074

770,144,074
75,000,000
(7,000,000)
838,144,074
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
12

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ (ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
การลงทุนในบริษทั ย่ อย : พ.ศ. 2553
บริษัท เอ็ม เทอร์ ตไี้ นน์ จํากัด
ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั เอ็ม เทอร์ ต้ ีไนน์ จํากัด จากบริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด (“MVD”)
จํานวน 999,997 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 75 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 75 ล้านบาท (ราคาสุ ทธิตามบัญชี) คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ชําระเงินโดยการหักกลบลบหนี้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั MVD
ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย มีดงั นี้
สั ดส่ วนของการถือหุ้น
ร้ อยละ
บริษทั ย่ อย

บริ ษทั ทีวี ฟอรัม จํากัด
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด

ประเภทธุรกิจ
สื่ อและโฆษณา
ทางโทรทัศน์
จัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์เพื่อฉายใน
โรงภาพยนตร์เพื่อจัดทํา
วีซีดี และดีวดี ี และ เพื่อ
ถ่ายทอดทางโทรทัศน์

จําหน่ายแผ่นวีซีดี ดีวดี ี
บลูเรย์ และลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์
บริ ษทั เอ็ม เทอร์ต้ ีไนน์ จํากัด ผลิตภาพยนตร์

ลักษณะ
ความสั มพันธ์ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2553

หน่ วย : บาท
วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

ถือหุน้ โดยตรง

99.99

99.99

99,999,300 99,999,300

ถือหุน้ โดยตรง

99.99

99.99

369,997,760 369,997,76
0

ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง

99.99
99.99

99.99
99.99

398,483,507 398,483,507
75,000,000 75,000,000

บริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด

943,480,567 943,480,567
(105,336,493) (105,336,493)
838,144,074 838,144,074

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย-สุ ทธิ
บริษทั ย่ อยภายใต้
บริษทั เอ็ม วี ดี จํากัด
บริ ษทั แปซิ ฟิค
มีเดีย เซลส์ จํากัด

จําหน่ายซี ดี
วีซีดีและดีวดี ี

ถือหุน้ โดยอ้อม

99.40

99.40

บริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็ นการลงทุนในหุน้ สามัญ
40

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
13

เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - บริ ษทั ฟิ วเจอร์ บิซ จํากัด
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
14

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

8,500,000
(8,500,000)
-

8,500,000
(8,500,000)
-

8,500,000
(8,500,000)
-

8,500,000
(8,500,000)
-

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 23)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

อุปกรณ์
สิ นทรัพย์
สํ านักงาน ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง

18,957,593 41,035,217
(7,693,711) (30,670,549)
(382,369) (4,557,634)
10,881,513
5,807,034

1,427,521
(849,472)
578,049

10,881,513
709,550
18,000
(1,589,038)
(2,385,517)
(1,808,653)
5,825,855

5,807,034
2,776,087
1,554,785
(13,386)
(10,483)
(3,283,252)
(1,025)
6,829,760

578,049
3,099,000
(387,973)
(383,657)
2,905,419

10,366,303 27,195,013
(4,516,164) (19,578,605)
(24,284)
(786,648)
6,829,760
5,825,855

3,099,000
(193,581)
2,905,419

รวม

- 61,420,331
- (39,213,732)
- (4,940,003)
- 17,266,596

18,000
(18,000)
-

17,266,596
6,602,637
(34,253)
(401,359)
(2,396,000)
(5,475,562)
(1,025)
15,561,034

- 40,660,316
- (24,288,350)
(810,932)
- 15,561,034
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
14

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 23)
กลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

5,825,855
787,224
(1,083,330)
5,529,749

อุปกรณ์
สิ นทรัพย์
สํ านักงาน ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง

รวม

6,829,760
4,988,518
(465,327)
(33,925)
(3,100,933)
410,963
8,629,056

2,905,419
(619,800)
2,285,619

-

15,561,034
5,775,742
(465,327)
(33,925)
(4,804,063)
410,963
16,444,424

11,153,527 25,772,462
(5,599,494) (16,767,721)
(24,284)
(375,685)
5,529,749
8,629,056

3,099,000
(813,381)
2,285,619

- 40,024,989
- (23,180,596)
(399,969)
- 16,444,424

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริ ษทั ได้นาํ อาคารชุดที่มีราคาทุน 8.97 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 : 8.97 ล้านบาท) ไปจดจํานองเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่อเงินกูท้ ี่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง (หมายเหตุ 18)
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
14

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 23)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 23)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
อุปกรณ์
สํ านักงาน

รวม

16,154,159
(7,269,954)
(358,085)
8,526,120

19,152,823
(15,449,935)
(2,182,974)
1,519,914

35,306,982
(22,719,889)
(2,541,059)
10,046,034

8,526,120
709,550
(2,385,517)
(1,408,209)
5,441,944

1,519,914
94,052
(99)
(470,184)
1,143,683

10,046,034
803,602
(2,385,616)
(1,878,393)
6,585,627

9,400,555
(3,958,611)
5,441,944

2,957,097
(1,813,414)
1,143,683

12,357,652
(5,772,025)
6,585,627

5,441,944
787,224
(777,907)
5,451,261

1,143,683
1,619,089
(17,749)
(33,925)
(657,610)
2,053,488

6,585,627
2,406,313
(17,749)
(33,925)
(1,435,517)
7,504,749

10,187,779
(4,736,518)
5,451,261

4,421,118
(2,367,630)
2,053,488

14,608,897
(7,104,148)
7,504,749
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

14

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวน
9.49 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 : 12.89 ล้านบาท) และ 2.74 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 : 2.77 ล้านบาท) ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ตามลําดับ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 มี สินทรั พย์ที่ซ้ื อโดยการทําสัญญาเช่ าการเงิ นจํานวน 0.96 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวม (พ.ศ. 2553 :
3.10 ล้านบาท)
บริ ษทั มีสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่ารวมแสดงในรายการข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

4,257,210
(1,018,039)
3,239,171

3,099,000
(193,581)
2,905,419

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
963,210
(100,858)
862,352

-
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

15

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะบริษทั

ค่ าความนิยม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ลิขสิ ทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพยนตร์ และลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

408,539,570
408,539,570

6,498,083
(3,060,973)
3,437,110

1,547,544,541
(1,026,473,088)
(29,843,511)
491,227,942

10,922,840
(9,180,577)
1,742,263

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ23)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ

408,539,570
408,539,570

3,437,110
705,522
34,253
(843,720)
3,333,165

491,227,942
436,200,024
(2,250,593)
(526,704,768)
(10,125,568)
388,347,037

1,742,263
322,522
(219,398)
1,845,387

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

408,539,570
408,539,570

7,238,371
(3,905,206)
3,333,165

1,678,648,566
(1,255,306,789)
(34,994,740)
388,347,037

11,245,362
(9,399,975)
1,845,387

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ23)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ

408,539,570
408,539,570

3,333,165
402,800
(2,322)
(613,738)
3,119,905

388,347,037
387,934,141
(376,988,905)
(7,864,890)
391,427,383

1,845,387
3,888,311
(4,112,847)
1,620,851

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

408,539,570
408,539,570

6,434,585
(3,314,680)
3,119,905

1,939,691,326
(1,508,750,344)
(39,513,599)
391,427,383

15,133,673
(13,512,822)
1,620,851

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
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สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่ - สุ ทธิ

เงินประกันค่าเช่าอาคารสํานักงานและอื่น ๆ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – สุ ทธิ
17

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

1,426,974
24,673
1,451,647

1,074,356
1,074,356

2,103,424
24,673
2,128,097

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 27)
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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1,060,506
1,060,506

120,157,049
2,201,176
66,789,148
43,528,770
232,676,143

139,433,623
20,903,295
19,933,620
40,971,349
221,241,887

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
1,000,208
74,297,856
151,708
5,200,778
80,650,550

1,265,905
35,422,604
245,437
2,109,658
39,043,604

เงินกู้ยมื
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

26,521,537
446,600,000

17,571,215
180,000,000

-

-

473,121,537

197,571,215

-

-

5,218,435

130,000,000

-

-

2,436,975

38,125,000

-

-

480,776,948

365,696,215

-

-

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
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เงินกู้ยมื (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื และเงินเบิกเกินบัญชีของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ยอดรวมเงินกูย้ มื รวม
- ณ อัตราคงที่
- ณ อัตราลอยตัว

446,600,000
34,176,948
480,776,948

รวมเงินกูย้ มื

140,000,000
225,696,215
365,696,215

-

-

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

- เงินเบิกเกินบัญชี
ร้อยละ 6.250 ถึง ร้อยละ 7.550 ร้อยละ 6.000 ถึง ร้อยละ 6.400
- เงินกูย้ มื จากธนาคาร
ร้อยละ 6.000 ถึง ร้อยละ 7.125 ร้อยละ 5.750 ถึง ร้อยละ 6.000
- ตัว๋ เงินกูย้ มื จากธนาคาร ร้อยละ 6.250 ถึง ร้อยละ 6.625 ร้อยละ 5.000 ถึง ร้อยละ 5.375

-

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (ไม่รวมเงินเบิกเกินบัญชี) สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ยอดคงเหลือต้นปี
กูย้ มื ในระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูใ้ นระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

348,125,000
396,700,000
(290,569,590)
454,255,410

475,525,000
90,000,000
(217,400,000)
348,125,000

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
-

-
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
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เงินกู้ยมื (ต่อ)
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร มีดงั ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร

5,218,435
2,436,975
7,655,410

130,000,000
38,125,000
168,125,000

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
-

-

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็ นเงินกูย้ มื ที่อยูใ่ นสกุลเงินบาท มีดอกเบี้ยในอัตราเงินกูข้ ้ นั ตํ่า (“MLR”) ลบร้อยละ 0.500 ต่อปี
หรื อร้อยละ 6.000 ถึง 7.125 ต่อปี ( พ.ศ. 2553 : ลบร้อยละ 0.500 ต่อปี หรื อร้อยละ 5.750 ถึง 6.000 ต่อปี )
เงินกูย้ มื ระยะสั้นเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินที่อยูใ่ นสกุลเงินบาทเป็ นจํานวน 56.60 ล้านบาท และจํานวน 390 ล้านบาท มีดอกเบี้ยในอัตรา
เงินกูข้ ้ นั ตํ่า (“MLR”) หรื อร้อยละ 6.250 ถึง 6.625 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยตามตลาดเงิน (“MMR”) หรื อร้อยละ 6.330 ถึง 6.450 ต่อปี
ตามลําดับ ( พ.ศ. 2553 : ร้อยละ 5.000 ถึง 5.375 ต่อปี ) ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีกาํ หนดจ่ายคืนภายในสามเดือน
วงเงินสิ นเชื่อและเงินเบิกเกินบัญชีจาํ นวน 479 ล้านบาทของกลุ่มบริ ษทั และของบริ ษทั คํ้าประกันโดยผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
วงเงินกู้ยมื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่ อที่ได้รับจากสถาบันการเงินซึ่ งยังมิได้ใช้เป็ นจํานวน 609.22 ล้านบาท
(พ.ศ. 2553 : 314.30 ล้านบาท) วงเงินสิ นเชื่อส่ วนใหญ่มีไว้ใช้สาํ หรับการซื้ อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ สร้างภาพยนตร์ และใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์บาํ เหน็จบํานาญ

3,760,376

-

2,924,223

-

งบกําไรขาดทุน
ผลประโยชน์บาํ เหน็จบํานาญ

536,020

-

331,992

-

รายการเคลื่อนไหวของโครงการผลประโยชน์ระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

3,224,356
445,868
90,152
3,760,376

2,592,231
263,010
68,982
2,924,223

-

-

จํานวนที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนมีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม (แสดงเป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวกับพนักงาน)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

445,868
90,152

-

263,010
68,982

-

536,020

-

331,992

-

กลุ่มบริ ษทั เลือกปรับผลกระทบจากการนํานโยบายการบัญชี ใหม่เกี่ ยวข้องกับการบัญชี สําหรับผลประโยชน์พนักงานมาใช้โดย
ปรับกับยอดกําไรสะสมต้นงวดทั้งจํานวน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 ก)
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้ อ
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

20

ร้อยละ 3.8
ร้อยละ 3.0
ร้อยละ 3.0 ถึง
ร้อยละ 9.0

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ร้อยละ 3.8
ร้อยละ 3.0
ร้อยละ 3.0 ถึง
ร้อยละ 9.0

-

ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
จํานวนหุ้น
จดทะเบียน
หุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
การเพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
โอนส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ไปล้างขาดทุนสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

641,250,000
641,250,000
641,250,000

ออกและชําระแล้ วเต็มมูลค่ า
จํานวน
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้น
บาท
641,250,000
641,250,000
641,250,000

641,250,000
641,250,000
641,250,000

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

304,110,374
304,110,374
(198,357,637)
105,752,737

หุน้ สามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํ นวน 641.25 ล้านหุน้ (พ.ศ. 2553 : 641.25 ล้านหุน้ ) ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (พ.ศ. 2553 :
1 บาทต่อหุ ้น) หุน้ สามัญจดทะเบียนได้ออกและเรี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้อนุมตั ิให้บริ ษทั นําส่ วนเกินมูลค่าหุน้ จํานวน 198.36 ล้านบาท ไปล้างขาดทุน
สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ของบริ ษทั ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นหลังจากล้างขาดทุนสะสมมียอดคงเหลือจํานวน 105.75 ล้านบาท
รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อต่อยอดรวมของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

21

ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
หน่ วย : บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

3,813,156
3,813,156

3,813,156
3,813,156

-

-

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ หลังจาก
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้จะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สํารองตามกฎหมาย
ไม่สามารถจัดสรรได้
22

ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
ยอดคงเหลือต้นปี
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 2)

10,229
10,229

ยอดคงเหลือสิ้ นปี
23

10,229
10,229

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์
(หมายเหตุ 14)
การตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ (หมายเหตุ 15)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 15)
(การกลับรายการ) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
- อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14)
- ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ (หมายเหตุ 15)
หนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการสิ นค้ารับคืน
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

66,887,650

60,578,311

20,930,788

14,167,730

4,804,063

5,475,562

1,435,517

1,878,393

376,988,905
613,738

526,704,768
843,720

3,888,311
224,536

219,398

(410,963)
7,864,890
2,417,480
14,854,908
2,380,953

1,025
10,125,568
4,206,179
13,928,641
6,949,123

316,879
-

1,200,055
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

24

ต้ นทุนทางการเงิน

ต้ นทุนทางการเงิน
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นๆ
รวม
25

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

26,481,751
6,542,374
88,155
437,187
33,549,467

20,889,726
28,235
437,187
21,355,148

27,545,181
12,594,957
47,409
40,187,547

14,595,110
14,595,110

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กํา ไรต่ อ หุ ้น ขั้น พื้ น ฐานคํา นวณโดยการหารกํา ไรสุ ท ธิ ที่ เ ป็ นของผู้ถื อ หุ ้น สามัญ ด้ว ยจํา นวนหุ ้ น สามัญ ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้าหนัก
ที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างปี
บริ ษทั ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
การคํานวณกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
กําไรสุ ทธิ
บาท

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไร

จํานวนหุ้นถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก
หุ้น

กําไรสุ ทธิต่อหุ้น
บาท

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

61,127,501

43,492,820

641,250,000

641,250,000

0.10

0.07

งบการเงินเฉพาะบริษทั
กําไรสุ ทธิ
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไร

จํานวนหุ้นถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก
หุ้น

กําไรสุ ทธิต่อหุ้น
บาท

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

78,855,357

42,921,779

641,250,000

641,250,000

0.12

0.07
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553

26

เงินปันผลจ่ าย
ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจาก
การดําเนินงานของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 จํานวน 0.02 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 12.82 ล้านบาท โดย
จ่ายให้กบั หุน้ ทั้งหมดในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2554 และได้จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

27

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกับบริ ษทั ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม ไม่ว่า
จะโดยทอดเดียวหรื อหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อย
ลําดับถัดไป บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือกิจการ
ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุน้
ในบริ ษทั ร้อยละ 66.07 (พ.ศ. 2553 : ร้อยละ 65.93) ดังนั้น บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทั้งหมดของบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
จํากัด (มหาชน) ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่นเป็ นบริ ษทั ของกรรมการและครอบครัวของกรรมการ ดังนั้นจึงถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการต่อไปนี้ เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รายได้ จากการขาย/ให้ บริการและอืน่ ๆ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

รายได้ ค่าบริหารงาน
บริ ษทั ย่อย
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่/บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

92,523

84,112

81,803
30,321
112,124

92,030
30,991
123,021

12,792
12,792
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
27

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ก)

รายได้ จากการขาย/ให้ บริการและอืน่ ๆ (ต่อ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
รายได้ ค่าโฆษณา
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

3,951
60,000
63,951

30,000
30,000

4,427
50,000
54,427

15,000
15,000

รายได้ ค่าเช่ า
บริ ษทั ย่อย

-

-

2,988

900

รายได้ ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย

-

-

5,778

3,096

รายได้ อนื่
บริ ษทั ใหญ่

-

1,003

-

1,003

ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาให้เช่าและให้บริ การพื้นที่โฆษณาและประชาสัมพันธ์กบั บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีแอด จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) สัญญาดังกล่าวเป็ นการให้บริ การสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อต่างๆ ทุกประเภทรวมทั้งในภาพยนตร์ และบนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั โดยเป็ นการโฆษณาให้แก่บุคคลภายนอกซึ่ งเป็ นลูกค้า
ของบริ ษทั เมเจอร์ซีนีแอด จํากัด สัญญาดังกล่าวคิดค่าบริ การด้วยอัตราคงที่เป็ นรายเดือน
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
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รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

การซื้อสิ นค้ า/บริการและอืน่ ๆ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
การซื้อสิ นค้ าและบริการ
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ าโฆษณา
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ าเช่ าและค่ าบริการ
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย

ค่ าใช้ จ่ายอืน่
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

140
10,422
10,562

-

-

-

762
780
1,542

465
197
662

17,960
17,960

-

3,702
3,702

6
1,205
1,211

3,702
3,702

6
1,196
1,202

6,542
6,542

12,595
12,595

6,542
14,347
20,889

12,595
2,000
14,595

31
48
79

15
15

31
48
79

15
15
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553
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รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

การซื้อสิ นค้ า/บริการและอืน่ ๆ (ต่อ)
นโยบายการคิดราคาระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
นโยบายการคิดราคา
ค่าโฆษณา
ค่าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
การเช่าพื้นที่และบริ การ
ดอกเบี้ย
ค่าบริ หารจัดการ

ค)

ราคาที่ตกลงกันตามที่กาํ หนดในสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามที่กาํ หนดในสัญญา
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันระหว่างร้อยละ 5.00 ถึง 8.50 ต่อปี
ราคาที่ตกลงกันตามที่กาํ หนดในสัญญา

ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสิ นค้ าและบริการและอืน่ ๆ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ลูกหนีก้ ารค้ า
(รวมอยูใ่ น “ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น”)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า
รายได้ ค้างรับ
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมรายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

15,062
60,984
76,046

19,349
6,652
26,001

217,348
53,500
270,848

88,000
88,000

9,535
2,462
11,997
88,043
88,043

6,272
2,127
8,399
34,400
34,400

270,848
270,848

16,050
16,050
104,050
104,050
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รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสิ นค้ าและบริการและอืน่ ๆ (ต่อ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553

1,003
1,003
1,003

1,003
32,100
33,103
33,103

1,003
67,672
1,770
70,445
70,445

1,003
3,499
32,100
36,602
36,602

983

1,822

983

983

20
20

-

-

-

1,874
43
284
2,201

124
20,085
694
20,903

1,644
72,370
284
74,298

66
34,663
694
35,423

-

-

747

360

เงินประกันจ่ ายสํ าหรับค่ าเช่ าและค่ าบริการ
(รวมอยูใ่ น “สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน”)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
(รวมอยูใ่ น “เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น”)
บริ ษทั ใหญ่
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้ าหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการ
รวมเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินประกันรับสํ าหรับค่ าเช่ าและค่ าบริการ
(รวมอยูใ่ น “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น”)
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รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ง)

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทย่ อย
หน่ วย : พันบาท
งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
บริษัทย่ อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
รับคืนเงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

-

46,320
294,910
(290,530)
50,700

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริ ษทั มีเงินให้กูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อยจํานวน 50.70 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 : 46.32 ล้านบาท)
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00, ร้อยละ 7.00, และร้อยละ 8.50 ต่อปี (พ.ศ. 2553 : ร้อยละ 8.50 ต่อปี ) และตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าว
มีกาํ หนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
จ)

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
การเปลี่ยนแปลงในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้ :
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
บริษัทย่ อย
ยอดเงินคงเหลือต้นปี
เงินกูย้ มื ในปี
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

-

10,000
423,820
(145,570)
288,250

เงิ นกู้ยืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินมีอตั ราดอกเบี้ ยร้ อยละ 5.50 และร้ อยละ 8.50 ต่อปี (พ.ศ. 2553 :
ร้อยละ 5.50 ถึงร้อยละ 8.50 ต่อปี ) ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีกาํ หนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
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รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
จ)

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554
บริษัทใหญ่
ยอดเงินคงเหลือต้นปี
เงินกูย้ มื ในปี
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ในปี
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

250,000
200,000
(391,000)
59,000

250,000
200,000
(391,000)
59,000

เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 และ 6.125 ต่อปี (พ.ศ. 2553 : ร้อยละ 5.00 และ 8.50 ต่อปี ) มีกาํ หนด
ชําระคืนภายใน 1 เดือน
ฉ)

ผลตอบแทนผู้บริหาร
ในปี พ.ศ. 2554 ผลตอบแทนทั้งหมดซึ่ งรวมทั้งเงินเดือนและผลประโยชน์อย่างอื่นของผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เป็ นจํานวน
14.58 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 : 13.51 ล้านบาท)

28

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้
ก)

หนังสื อคํา้ ประกันของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งเพื่อคํ้าประกันการซื้ อ
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์จาํ นวน 33.25 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 : จํานวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 16.5 ล้านบาท)
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ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้ (ต่อ)
ข)

ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน - กรณีกลุ่มบริษทั เป็ นผู้เช่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าระยะยาวกับกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันและ
บุคคลภายนอก เกี่ยวกับการเช่าที่ดิน พื้นที่อาคารและสัญญาบริ การ โดยมียอดรวมของจํานวนเงินค่าเช่าและค่าบริ การขั้นตํ่า
ภายใต้สญ
ั ญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ดงั นี้
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวมภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน

ค)

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2553

4.42
5.71
10.13

5.67
21.84
51.07
78.58

3.52
3.91
7.43

4.96
21.84
51.07
77.87

ภาระผูกพันในการซื้อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการซื้อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ที่ตอ้ งจ่ายชําระภายใน 2 ปี เป็ นจํานวนเงิน
3.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 0.02 ล้านยูโรและ 42.38 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 : 2.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 53.50 ล้านบาท)

ง)

ภาระผูกพันในการผลิตภาพยนตร์
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2554 กลุ่ มบริ ษ ทั มี ภ าระผูกพัน ตามสัญญาว่า จ้า งผลิ ตภาพยนตร์ แ ละว่า จ้างค่ า โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ที่ทาํ ไว้กบั ผูก้ าํ กับภาพยนตร์ และบริ ษทั อื่นหลายแห่ง โดยบริ ษทั ตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนตามจํานวนที่ระบุไว้
ในสัญญาที่เกี่ยวข้องเป็ นจํานวน 5.75 ล้านบาท (พ.ศ. 2553 : 1.02 ล้านบาท)

จ)

คดีฟ้องร้ อง
ในปี พ.ศ. 2553 บริ ษทั มีคดีถูกฟ้ องร้องเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหนี้จาํ นวน 0.9 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
คดีดงั กล่าวได้สิ้นสุ ดลง โดยบริ ษทั ตกลงและทําสัญญาประนีประนอมหนี้โดยแบ่งจ่ายชําระเป็ นรายเดือน และเริ่ มผ่อนชําระ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2556 ยอดหนี้สินรวมดอกเบี้ยและค่าปรับตามสัญญาผ่อนชําระ
เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 1.59 ล้านบาท บริ ษทั บันทึกภาระเงินต้นแล้วทั้งจํานวน และรับรู้ดอกเบี้ยและค่าปรับเพิ่มที่เกิดขึ้น
จนถึงวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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29

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบดุล
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติดงั นี้
1. อนุ ม ัติ การจ่ ายเงิ นปั นผลจากการดําเนิ นงานของงวดเดื อนกรกฎาคมถึ งเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2554 จํานวน 0.05 บาทต่ อหุ ้น
รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 32.06 ล้านบาท โดยจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2555
2. อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ือหุน้ สามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั และหรื อบริ ษทั ย่อย (ESOP)
จํานวน 6,412,500 หน่วย ในอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่อ 1 หุน้ สามัญ
3. อนุ มตั ิ การเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ฯ จาก 641,250,000 บาท เป็ น 647,662,500 บาท โดยออกหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นจํานวน
6,412,500 หุ ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ ้นสามัญทั้งหมดสํารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของผูถ้ ือ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ่ ึงจะเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯตามโครงการ ESOP
คณะกรรมการบริ ษทั ฯจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิต่อไป
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