รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และของเฉพาะของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นดังกล่ าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติ งานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ ยวกับจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ น
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ ไม่ ใช่ เพื่ อวัตถุ ประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่ อประสิ ทธิ ผลของการควบคุ มภายในของกิ จการ การตรวจสอบรวมถึ งการประเมิ น
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมิน
การนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็ นว่างบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ของบริ ษทั
เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
(ตามที่ปรับใหม่ )
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(ตามที่ปรับใหม่ )

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

1 มกราคม
พ.ศ. 2555

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

1 มกราคม
พ.ศ. 2555

39,415,456
484,441,133
90,702,651
67,640,228
2,093,623
19,234,941
28,582,099
11,222,856

110,999,823
434,418,442
77,352,976
36,998,672
29,768,935
13,704,673
53,562,649
14,524,121

70,176,078
433,550,293
104,241,361
16,637,499
50,769,622
16,862,209
41,802,490
12,621,617

2,482,446
126,501,726
204,600,000
159,808
10,563,922
959,798

2,080,379
232,314,528
87,200,000
10,171,893
5,883,399

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

743,332,987

771,330,291

746,661,169

345,267,700

337,650,199

414,744,370

8,384,364
18,473,078
142,847,181
1,827,399
289,242,833
1,958,704

20,452,525
263,244,245
2,041,766
313,864,724
3,186,635

17,511,642
439,069,516
3,260,647
391,427,383
2,042,967

335,105,367
24,994,743
5,518,416
658,660
994,035

433,144,074
6,485,781
790,649
994,035

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

462,733,559

602,789,895

853,312,155

367,271,221

441,414,539

848,344,030

1,206,066,546 1,374,120,186 1,599,973,324

712,538,921

779,064,738 1,263,088,400

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
เงินทดรองจ่ายพนักงานสําหรับผลิตภาพยนตร์
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิม่
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

8
9
31 ง)
10
11

12

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

13
14
15
16
17
17
17
18

กรรมการ ____________________________________

กรรมการ ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 13 ถึง 81 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
(ตามที่ปรับใหม่ )

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(ตามที่ปรับใหม่ )

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

1 มกราคม
พ.ศ. 2555

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

1 มกราคม
พ.ศ. 2555

20
19

693,225,012
164,378,971

601,468,051
237,746,092

473,121,537
236,196,370

44,472,507
27,234,881

9,220,411
97,715,090

80,650,550

20

91,924,271

39,454,328

5,218,435

91,372,232

37,017,353

-

225,130
55,000,000
10,900,672
30,152,640
4,099,227

812,997
10,000,000
10,800,191
28,943,704
27,228,552

827,953
59,000,000
11,346,610
52,516,963
7,834,343

225,130
144,500,000
2,157,221
1,652,898

206,292
182,000,000
5,766,432
7,877,965

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

1,049,905,923

956,453,915

846,062,211

311,614,869

339,803,543

448,396,404

48,453,231
139,714
3,717,355
3,692,481
-

45,660,467
752,219
4,302,270
5,965,587
387,100

2,436,975
1,521,766
3,760,376
7,132,940
-

48,453,231
139,714
2,432,919
747,000

45,660,467
364,844
3,249,824
747,000

576,107
2,924,223
747,000

56,002,781

57,067,643

14,852,057

51,772,864

50,022,135

4,247,330

1,105,908,704 1,013,521,558

860,914,268

363,387,733

389,825,678

452,643,734

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

31 จ)

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

20
21
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 13 ถึง 81 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
(ตามที่ปรับใหม่ )
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(ตามที่ปรับใหม่ )

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

1 มกราคม
พ.ศ. 2555

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

1 มกราคม
พ.ศ. 2555

675,902,500

647,662,500

641,250,000

675,902,500

647,662,500

641,250,000

657,829,978
132,612,302

641,250,000
105,752,737

641,250,000
105,752,737

657,829,978
132,612,302

641,250,000
105,752,737

641,250,000
105,752,737

(20,106,431)

35,704,675

35,704,675

-

-

-

3,813,156
3,813,156
3,813,156
(48,488,841) (445,556,204) (361,867,897)
451,956
291,064

3,813,156
59,628,773
-

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 675.90 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 647.66 ล้านหุน้ )
(1 มกราคม พ.ศ. 2555 : 641.25 ล้านหุน้ )
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 657.83 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 : 641.25 ล้านหุน้ )
(1 มกราคม พ.ศ. 2555 : 641.25 ล้านหุน้ )
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

23

23

25

3,813,156
3,813,156
(667,453,246) (420,899,396)
(4,760,305)
291,064

รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

101,935,454
(1,777,612)

365,912,236
(5,313,608)

738,031,727
1,027,329

349,151,188
-

389,239,060
-

810,444,666
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

100,157,842

360,598,628

739,059,056

349,151,188

389,239,060

810,444,666

1,206,066,546 1,374,120,186 1,599,973,324

712,538,921

779,064,738 1,263,088,400

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 13 ถึง 81 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

รายได้
รายได้จากการขายวีซีดีและดีวดี ี
รายได้จากการผลิตและการจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
รายได้จากการขายหนังสื อพ็อคเก็ตบุ๊คส์
รายได้ค่าบริ หารงาน
รายได้ค่าโฆษณา

276,344,622
373,793,836
10,622,192
109,339,667

609,608,717
359,452,592
21,134,647
32,121,205

40,680,000
44,859,813
-

17,977,000
61,682,243
1,043,332

รวมรายได้

770,100,317

1,022,317,161

85,539,813

80,702,575

ต้นทุนขายวีซีดีและดีวดี ี
ต้นทุนการผลิตและการขายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
ต้นทุนการขายหนังสื อพ็อกเก็ตบุ๊กส์
ต้นทุนโฆษณา

233,480,468
321,103,599
5,701,470
8,407,837

554,626,638
247,039,634
15,395,768
5,734,099

2,007,678
-

1,316,873
-

รวมต้ นทุนขายและการให้ บริการ

568,693,374

822,796,139

2,007,678

1,316,873

4, 17
13
27

201,406,943
6,402,439
(185,529,147)
(146,431,689)
(120,397,064)
(39,321,009)

199,521,022
28,152,180
(181,299,940)
(181,449,875)
(175,825,271)
(36,961,461)

83,532,135
22,465,533
(38,803)
(49,849,401)
(120,483,507)
(19,314,264)

79,385,702
6,195,734
(48,039,630)
(405,000,000)
(21,982,976)

28

(283,869,527)
2,273,106

(347,863,345)
1,167,353

(83,688,307)
-

(389,441,170)
-

(281,596,421)

(346,695,992)

(83,688,307)

(389,441,170)

(246,553,850)
(35,042,571)

(340,355,055)
(6,340,937)

(83,688,307)
-

(389,441,170)
-

(281,596,421)

(346,695,992)

(83,688,307)

(389,441,170)

(0.43)
(0.43)

(0.54)
(0.54)

(0.13)
(0.13)

(0.61)
(0.61)

ต้ นทุนขายและการให้ บริการ

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิสําหรับปี
การแบ่ งปันขาดทุน
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนต่อหุน้ ปรับลด

29
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6

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

ขาดทุนสุ ทธิสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

(281,596,421)
-

(346,695,992)
-

(83,688,307)
-

(389,441,170)
-

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

(281,596,421)

(346,695,992)

(83,688,307)

(389,441,170)

(246,553,850)
(35,042,571)

(340,355,055)
(6,340,937)

(83,688,307)
-

(389,441,170)
-

(281,596,421)

(346,695,992)

(83,688,307)

(389,441,170)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 13 ถึง 81 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
หน่ วย : บาท

ทุนที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระเต็มมูลค่ าแล้ ว
ยอดยกมาต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ผลกระทบของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ยอดยกมาต้ นปี ที่ปรับปรุงแล้ ว
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ยอดยกมาต้ นปี ที่ปรับปรุงแล้ ว
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี
การเพิม่ หุน้ สามัญ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
โอนส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมก่อนการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ลงทุนเพิม่ ในบริ ษทั ย่อยโดยซื้ อหุน้ จากส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รวม

641,250,000
-

105,752,737
-

35,704,675

3,813,156
-

(68,181,172)
19,692,331
-

-

-

-

682,634,721
19,692,331
35,704,675

10,229
1,017,100

682,644,950
19,692,331
36,721,775

641,250,000

105,752,737

35,704,675

3,813,156

(48,488,841)

-

-

-

738,031,727

1,027,329

739,059,056

-

-

-

-

(340,355,055)
(32,055,500)
-

291,064

-

291,064

(340,355,055)
(32,055,500)
291,064

641,250,000

105,752,737

35,704,675

3,813,156

(420,899,396)

291,064

-

291,064

365,912,236

(5,313,608)

360,598,628

641,250,000
-

105,752,737
-

35,704,675

3,813,156
-

(414,933,809)
(5,965,587)
-

291,064
-

-

291,064
-

336,173,148
(5,965,587)
35,704,675

10,229
(5,323,837)

336,183,377
(5,965,587)
30,380,838

641,250,000

105,752,737

35,704,675

3,813,156

(420,899,396)

291,064

-

291,064

365,912,236

(5,313,608)

360,598,628

24
13

16,579,978
-

26,859,565
-

(18,444,800)

-

(246,553,850)
-

160,892
-

-

160,892
-

43,439,543
(246,553,850)
160,892
(18,444,800)

13

-

-

(37,366,306)

-

-

-

-

-

(37,366,306)

37,366,306

-

13

-

-

-

-

-

-

(5,212,261)

(5,212,261)

(5,212,261)

1,212,261

(4,000,000)

657,829,978

132,612,302

(20,106,431)

3,813,156

(667,453,246)

451,956

(5,212,261)

(4,760,305)

101,935,454

(1,777,612)

100,157,842

4

30
24

ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ยอดยกมาต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ผลกระทบของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

งบการเงินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
การเปลีย่ นแปลง
ส่ วนเกินทุนจาก
ใบสํ าคัญ สั ดส่ วนของ รวมองค์ ประกอบอื่น
ส่ วนเกิน การรวมธุรกิจภายใต้
ทุนสํ ารอง ขาดทุนสะสม แสดงสิ ทธิซื้อ ผู้ถือหุ้นใหญ่
ของส่ วนของ รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี
มูลค่ าหุ้น การควบคุมเดียวกัน ตามกฎหมาย ที่ยงั ไม่ ได้ จัดสรร
หุ้นสามัญ ในบริษัทย่ อย
ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม

4
13

23
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(6,340,937) (346,695,992)
- (32,055,500)
291,064

43,439,543
(35,042,571) (281,596,421)
160,892
- (18,444,800)

8

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
ทุนสํ ารอง กําไร(ขาดทุน)สะสม
ที่ยงั ไม่ ได้ จัดสรร
ตามกฎหมาย

ทุนที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระเต็มมูลค่ าแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

641,250,000
-

105,752,737
-

3,813,156
-

641,250,000

105,752,737

-

ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ยอดยกมาต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดยกมาต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดยกมาต้ นปี ที่ปรับปรุงแล้ว
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ยอดยกมาต้ นปี ที่ปรับปรุงแล้ว
การเปลีย่ นแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้นสํ าหรับปี
การเพิม่ หุน้ สามัญ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ยอดคงเหลือสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

4

องค์ ประกอบอื่น
ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวม

59,628,773
-

-

810,444,666
-

3,813,156

59,628,773

-

810,444,666

-

-

(389,441,170)
(32,055,500)
-

- (389,441,170)
- (32,055,500)
291,064
291,064

641,250,000

105,752,737

3,813,156

(361,867,897)

291,064

389,239,060

641,250,000
-

105,752,737
-

3,813,156
-

(361,867,897)
-

291,064
-

389,239,060
-

641,250,000

105,752,737

3,813,156

(361,867,897)

291,064

389,239,060

16,579,978
-

26,859,565
-

-

(83,688,307)
-

160,892

43,439,543
(83,688,307)
160,892

657,829,978

132,612,302

3,813,156

(445,556,204)

451,956

349,151,188

30
24

4

23
24
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9

บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สูญและ(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสู ญ
สํารอง(กลับรายการ)มูลค่าสิ นค้ารับคืน
ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัยและค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
(กําไร)ขาดทุนสุ ทธิจากการจําหน่ายและตัดจําหน่าย
อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนสุ ทธิจากการตัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สํารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
รายได้เงินปันผล

งบการเงินรวม
(ตามที่ปรั บใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

(283,869,527)

(347,863,345)

(83,688,307)

(389,441,170)

408,131,064
(597,764)
39,321,009
342,062
1,208,936
1,584,114
-

489,422,511
(1,526,653)
36,961,461
9,092,902
(23,573,259)
33,051,985
2,858,695

1,602,706
(10,014,023)
19,314,264
(59,874)
-

2,183,801
(3,154,267)
21,982,976
281,890
529,200

(407,828)
120,397,064
13,875,542
415,677
160,892
7,610,399
-

233,557
2,696,763
294,029
175,825,271
1,316,008
12,455,784
541,894
291,064
-

29,089
120,483,507
183,687
160,892
(8,999,980)

405,000,000
1,146,244
250,000
325,601
291,064
-

การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้อและจําหน่ายบริ ษทั ย่อย)
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สิ นค้าคงเหลือ
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
- เงินทดรองจ่ายพนักงานสําหรับการผลิตภาพยนตร์
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิม่
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- ภาษีขายไม่ถึงกําหนดชําระ
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
บวก ดอกเบี้ยรับ
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้รับ
ภาษีเงินได้จ่าย

(43,181,633)
(14,933,789)
(30,641,556)
29,567,032
(4,721,407)
3,301,265
1,227,931
(66,795,819)
93,621
(23,129,325)
(387,100)
(1,000,592)
157,570,268
529,764
(40,042,282)
52,524,147
(28,352,459)

(8,510,709)
(6,163,600)
(20,361,174)
19,061,237
3,157,536
(1,893,741)
(1,143,668)
37,839,031
10,877
19,394,211
387,100
433,855,767
1,458,467
(37,443,856)
11,577,023
(26,195,876)

106,421,595
(159,808)
4,923,601
(52,587,167)
(3,616,071)
(6,225,067)
(1,000,592)
86,768,452
18,471,944
(37,207,306)
10,171,893
(10,563,922)

116,527,510
6,748,934
512,512
80,321
3,860,564
(12,274,364)
6,169,260
161,020,076
1,181,093
(8,920,322)
(8,332,420)

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

142,229,438

383,251,525

67,641,061

144,948,427

16, 17

26
26
26

17
13
16, 26
17
17
17
21
24
14

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 13 ถึง 81 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

งบการเงินรวม
(ตามที่ปรั บใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

(4,337,570)
1,829,448
(40,000)
(398,084,979)
(4,000,000)

(9,083,480)
29,760
(907,792)
(456,439,539)
-

(492,441)
(40,000)
(300,800,000)
183,400,000
(4,000,000)

(697,899)
(907,792)
(243,600,000)
207,100,000
-

เงินสดสุ ทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(404,633,101)

(466,401,051)

(121,932,441)

(38,105,691)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ใหญ่
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ใหญ่
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล

23,046,961
489,010,000
(420,300,000)
425,000,000
(380,000,000)
123,990,000
(68,727,293)
(1,200,372)
-

10,146,514
409,500,000
(291,300,000)
80,000,000
(129,000,000)
91,800,000
(14,340,616)
(784,503)
(32,048,124)

252,096
35,000,000
185,500,000
(253,000,000)
395,000,000
(365,000,000)
120,390,000
(63,242,357)
(206,292)
-

9,220,411
2,400,000
(2,400,000)
43,350,000
(159,600,000)
80,000,000
(129,000,000)
91,800,000
(9,122,180)
(194,029)
(32,048,124)

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

190,819,296

123,973,271

54,693,447

(105,593,922)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

(71,584,367)
110,999,823

40,823,745
70,176,078

402,067
2,080,379

1,248,814
831,565

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

39,415,456

110,999,823

2,482,446

2,080,379

17
17
31 ง)
31 ง)

31 จ)
31 จ)
31 จ)
31 จ)

30

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 13 ถึง 81 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
(ตามที่ปรั บใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
การซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
การซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
การซื้อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
การออกหุ ้นสามัญเพือ่ แลกเปลี่ยนกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและการร่ วมค้า

937,652
125,184
27,144,927
24,994,743

125,184
33,932,607
-

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

125,184
43,439,543

125,184
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 13 ถึง 81 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
1

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่
ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) (“เมเจอร์”)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ดําเนินธุรกิจหลักในการให้บริ การเกี่ยวกับสื่ อโฆษณา การตลาด จัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
จําหน่ายแผ่นวีซีดี ดีวีดี และบลูเรย์ การจําหน่ายหนังสื อพ็อคเก็ตบุค๊ ส์ และการผลิตภาพยนตร์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่ า ด้ว ยการจัด ทํา และนํา เสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จ ัดทําขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมู ลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ และ
ต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อนหรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั สําคัญ
ต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
13

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง
(1) มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรับปรุ งซึ่ งมีผลบังคับ ใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดย
เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อบริ ษทั มีดงั นี้
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 กําหนดให้กิจการต้องรับรู ้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวด ซึ่งประกอบไปด้วยภาษีเงินได้
งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี นโยบายการบัญชีใหม่ และผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ได้เปิ ดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 4.1
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับนี้ ที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั คือ เรื่ อง
การพิจารณาสกุลเงินหลักที่ใช้ในการดําเนิ นงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จหลักซึ่ งกิจการดําเนิ นอยู่ บริ ษทั ได้
พิจ ารณาและได้ข ้อสรุ ป ว่า สกุลเงิ น ที่ ใช้ในการดํา เนิ น งานของบริ ษทั เป็ นสกุล เงิ น บาท ดังนั้น การถื อปฏิ บ ัติ ต าม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ นทรัพย์ หนี้สินและกําไรสะสมของบริ ษทั นโยบายการบัญชีเพิ่ม
ใหม่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 2.4
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 กําหนดการนําเสนอส่ วนงานดําเนินงานในลักษณะเดียวกับรายงานนําเสนอ
ให้แก่ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน นโยบายการบัญชีใหม่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูล
ทางการเงินข้อ 4.2 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบเพียงการเปิ ดเผยข้อมูลเท่านั้น
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
(2) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ และกลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิ
ก) การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการบัญ ชี การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มี ผ ลบังคับ ใช้สําหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2555)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน
ที่ยกเลิก
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2555) มี การอธิ บายให้ชัด เจนขึ้ นสํา หรับ ลักษณะการแปลงสภาพที่
การตัดสิ นใจเป็ นของผูถ้ ือตราสารไม่มีผลกระทบกับการจัดประเภทของหนี้ สินสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ที่แปลงสภาพได้ นอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ยังได้อธิบายส่ วนประกอบของส่ วนของเจ้าของว่ากิจการ
อาจแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์กาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ แต่ละรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
เจ้าของหรื อในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นอย่างใดอย่างหนึ่ งได้ การปรั บปรุ งมาตรฐานดังกล่ าวไม่ส่ งผล
กระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
(2) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ ง ยัง ไม่ มีผ ลบัง คับใช้ และกลุ่ม บริ ษทั ยังไม่ ได้นํา มา
ถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการบัญ ชี การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มี ผ ลบังคับ ใช้สําหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นเกี่ ยวกับกระแสเงินสดในกิจกรรม
ลงทุน จะต้องส่ งผลให้เกิดการรับรู ้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้นจึงสามารถจัดประเภทเป็ นกิจกรรม
ลงทุน การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการปรับปรุ งเพิ่มเติมข้อยกเว้นของหลักการที่มีอยูส่ ําหรับ
การวัด มู ล ค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ห รื อ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นซึ่ งวัดมูล ค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ฉบับที่ใช้อยู่ใน
ปั จจุบนั กําหนดให้กิจการวัดค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยขึ้นกับการคาดการณ์ของ
กิ จ การเกี่ ย วกับ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้รั บ คื น จากมู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์จ ากการใช้ห รื อจากการขาย
การปรับปรุ งมาตรฐานฉบับนี้ ได้มี การเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับข้อสมมติ ฐานว่า ราคาตามบัญชี ของอสังหาริ มทรัพ ย์
เพื่อการลงทุนซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมคาดว่าจะได้รับคืนโดยการขาย นอกจากนี้ได้มีการรวมการตีความ
ฉบับที่ 21 เรื่ อง ภาษีเงินได้การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่ เป็ นส่ วนของ
มาตรฐานฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุ ง 2555) การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการตัดแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับการเช่าที่ดินซึ่ งมีอายุการใช้งาน
ไม่จาํ กัดให้เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน มาตรฐานได้มีการแก้ไขโดยมีการทําให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและ
อาคารโดยจะต้องมีการพิจารณาแยกจากกันว่า ควรจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินหรื อสัญญาเช่าดําเนิ นงาน
โดยใช้หลักการทัว่ ไปที่กล่าวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
กับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555) ได้ตดั ภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 18 ออก การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการตัดข้อความในส่ วนของการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั ออก การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
(2) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ ง ยัง ไม่ มี ผ ลบัง คับใช้ และกลุ่ม บริ ษทั ยังไม่ ได้นํา มา
ถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการบัญ ชี การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มี ผ ลบังคับ ใช้สําหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ผลสะสมของ
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนรอการตัดบัญชี ที่เกี่ ยวกับการจําหน่ ายหรื อการจําหน่ ายบางส่ วนของหน่ วยงานใน
ต่างประเทศ วิธีการทางบัญชีดงั กล่าวต้องใช้วิธีการปรับไปข้างหน้าซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาที่มี
วันเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการยกเลิกการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับกิจการที่เกี่ ยวข้องกับ
รัฐบาลโดยยกเลิกการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสําหรับรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ ได้มีการกําหนดคํานิ ยามของกิจการที่เกี่ ยวข้องกับรัฐบาลให้ง่ายและชัดเจนขึ้น
การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นสําหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
จากวิธีส่วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี กําหนดให้มีการปรับปรุ งโดย
วิธียอ้ นหลัง กรณี ที่กิจการสู ญเสี ยอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ดังกล่าวที่คงเหลืออยูต่ อ้ งวัดมูลค่า
ด้วยวิธียตุ ิธรรม การปรับปรุ งเรื่ องนี้ตอ้ งใช้วธิ ีปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวนั เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นสําหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
จากวิธีส่วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชีกาํ หนดให้มีการปรับปรุ งโดย
วิธียอ้ นหลัง กรณี ที่กิจการสู ญเสี ยการควบคุมร่ วมได้เสี ยในบริ ษทั ดังกล่าวที่คงเหลืออยูต่ อ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
การปรับปรุ งเรื่ องนี้ตอ้ งใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวนั เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการเน้นหลักการของการเปิ ดเผยที่มีอยู่ในปั จจุบนั สําหรับ
เหตุการณ์และรายการที่มีสาระสําคัญ มีการเพิ่มเติมข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมการเปิ ดเผย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (ถ้าหากมีสาระสําคัญ) และต้องมีการปรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็ นปั จจุบนั
จากข้อมูลล่าสุ ดของรายงานประจําปี ผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ฉบับนี้
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
(2) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ ง ยัง ไม่ มีผ ลบัง คับใช้ และกลุ่ม บริ ษทั ยังไม่ ได้นํา มา
ถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการบัญ ชี การปรั บ ปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มี ผ ลบังคับ ใช้สําหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนขึ้นเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้จาก
การรวมธุรกิจอาจต้องมีการแบ่งแยกได้ แต่จะรวมได้เฉพาะกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่สามารถระบุได้ในสัญญาที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น ในกรณี ดงั กล่าวสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนต้องรับรู ้แยกต่างหากจากค่าความนิยมแต่สามารถรวมกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้องได้ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอาจรับรู ้รวมกันเป็ นสิ นทรัพย์ชุดเดียวโดยที่สินทรัพย์แต่
ละรายการมีอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 (ปรั บปรุ ง 2555) ได้ขยายขอบเขตครอบคลุมการจัดประเภทและ
วิธีการบันทึกบัญชี ของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยเงินสดและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่
ชําระด้วยตราสารทุนในกลุ่มกิจการ ผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ฉบับนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555) ได้แก้ไขการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม ให้ทางเลือกในการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมโดยวัดจากมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่า
ของสิ นทรัพย์สุทธิของผูถ้ ูกซื้อ จะทําได้ก็ต่อเมื่อตราสารนั้นแสดงถึงส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของปัจจุบนั และ
ทําให้ผูถ้ ื อมีสิ ทธิ ได้รับส่ วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิ ของกิ จการตามสัดส่ วนที่ ลงทุ นในกรณี ที่มีก ารชําระบัญชี
สําหรับองค์ประกอบอื่นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม เว้นแต่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินจะกําหนดให้ใช้เกณฑ์อื่นในการวัดมูลค่า แนวทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
จะนํามาใช้ก ับรายการจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ท้ ังหมดซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการรวมธุ รกิ จ รวมถึ งการจ่ าย
ค่าตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ฉบับนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) ได้มีการกําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์ที่
ถือไว้เพื่อขายและการดําเนิ นงานที่ยกเลิก การเปิ ดเผยข้อมูลโดยมาตรฐานฉบับอื่นมิตอ้ งนํามาปฏิบตั ิใช้ยกเว้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการกําหนดให้เปิ ดเผย การปรับปรุ งมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบ
การเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555) มีการอธิ บายให้ชดั เจนขึ้นว่ากิจการจะเปิ ดเผยการวัด
มูลค่าของสิ นทรัพย์ของแต่ละส่ วนงานเมื่อมีการรายงานการวัดมูลค่านั้นให้ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนินงาน ผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานฉบับนี้
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
(2) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ ง ยัง ไม่ มีผ ลบัง คับใช้ และกลุ่ม บริ ษทั ยังไม่ ได้นํา มา
ถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
(ข) การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
สิ ทธิในส่วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบของ
กฎหมายตามสัญญาเช่า
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
(2) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ ง ยัง ไม่ มีผ ลบัง คับใช้ และกลุ่ม บริ ษทั ยังไม่ ได้นํา มา
ถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
(ข) การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 กําหนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี สําหรับหนี้ สินที่ เกิดขึ้นจากการ
รื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา
หรื อจํานวนของทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซึ่ งนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตรา
คิดลด การตีความนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 กําหนดให้มีการพิจารณาว่าข้อตกลงเป็ นหรื อประกอบด้วย
สัญญาเช่ าหรื อไม่โดยอ้างอิงจากเนื้ อหาของข้อตกลง การตีความนี้ กาํ หนดให้ประเมินว่าข้อตกลงเข้าเงื่ อนไข
ต่อไปนี้หรื อไม่ (1) การปฏิบตั ิตามข้อตกลงขึ้นอยู่กบั การใช้สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และ (2) ข้อตกลงดังกล่าว
เป็ นการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์น้ นั การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 กําหนดวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในงบการเงินของผูล้ งทุนสําหรับ
ส่ วนได้เสี ยจากกองทุนเพื่อการรื้ อถอน ซึ่ งสิ นทรัพย์ของกองทุนมีการจัดการแยกต่างหาก และมีการจํากัดสิ ทธิ
ของผูล้ งทุนในการเข้าถึงสิ นทรัพย์ของกองทุน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 ไม่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 29 เรื่ องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุ นแรง สําหรับรอบระยะเวลา
ซึ่ งกิจการได้ระบุแล้วว่า สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของตนเป็ นสกุลเงินของระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อ
รุ นแรง โดยที่ในงวดก่อนสภาวะเศรษฐกิจไม่ได้มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดว่าห้ามกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ค่าความนิยมที่เคยรับรู ้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน การตีความนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสัมปทานบริ การระหว่างภาครัฐกับ
เอกชนในการให้บริ การสาธารณะโดยที่เอกชนได้เข้าร่ วมในการสร้าง การลงทุน การดําเนินงาน และการบํารุ งรักษา
โครงสร้างพื้นฐานสําหรับบริ การสาธารณะ การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
(2) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ ง ยัง ไม่ มีผ ลบัง คับ ใช้ และกลุ่ม บริ ษทั ยังไม่ ได้นํา มา
ถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
(ข) การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 ให้คาํ อธิบายเกี่ยวกับกรณีที่ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การพร้อม
กับให้สิทธิ พิเศษแก่ลูกค้า (เช่น คะแนนหรื อได้รับสิ นค้าโดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทน) ว่าเป็ นรายการที่มีหลาย
องค์ประกอบ และสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อค้างรับจากลูกค้าต้องปั นส่ วนให้แต่ละองค์ประกอบของรายการโดย
ใช้มูลค่ายุติธรรม การตีความฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 17 กําหนดแนวปฏิ บตั ิ ในการบันทึ กการจ่ายสิ นทรั พย์
นอกเหนื อจากเงิ นสดเป็ นเงิ นปั นผลให้แก่เจ้าของที่ ปฏิ บตั ิ ตนอยู่ในลักษณะที่เป็ นเจ้าของ การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้กล่าวถึงการกําหนดเวลารับรู ้เงินปั นผลค้างจ่าย การวัดมูลค่าเงินปั นผลค้างจ่ายและ
การบัญชีสําหรับผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของเงินปั นผลค้างจ่าย
เมื่อกิ จการชําระเงินปั นผลค้างจ่าย การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่ม
บริ ษทั
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 กําหนดวิธีการบัญชีสาํ หรับการโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซึ่งกิจการได้รับโอนมาจากลูกค้า ข้อตกลงซึ่ งอยูภ่ ายใต้ขอบเขตของการตีความฉบับนี้ หมายถึงข้อตกลงที่ทาํ ให้
กิจการได้รับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากลูกค้าเพื่อทําให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่ายได้หรื อเพื่อให้ลูกค้า
เข้าถึงสิ นค้าหรื อบริ การได้อย่างต่อเนื่ อง การตีความฉบับนี้ กล่าวถึงการวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่รับโอน
และการบันทึกบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 กําหนดวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชีในการรับรู ้ส่ิ งจูงใจที่ผใู ้ ห้เช่าให้แก่ผเู ้ ช่า
สําหรับสัญญาเช่าดําเนินงาน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตี ความมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 27 กําหนดแนวทางในประเมิ นเนื้ อหาสัญญาเช่ าที่ ทาํ ขึ้น ตามรู ป แบบ
กฏหมายระหว่างกิจการกับผูล้ งทุน ว่ารายการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกัน ควรบันทึกเป็ นรายการเดียวกันและ
เข้าเงื่อนไขของสัญญาเช่าภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่ องสัญญาเช่า หรื อไม่ โดยกําหนดให้วิธีปฏิบตั ิ
ทางบัญชีจะต้องสะท้อนถึงเนื้ อหาสาระของสัญญา การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่ม
บริ ษทั

21

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
(2) การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ ง ยัง ไม่ มีผ ลบัง คับใช้ และกลุ่ม บริ ษทั ยังไม่ ได้นํา มา
ถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
(ข) การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่มีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 กําหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิสําหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการในการ
พัฒนาและการดําเนินงานสําหรับเว็บไซต์ที่กิจการมีไว้เพื่อการงานภายในหรื อภายนอก โดยให้กิจการต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
(ค) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ถือปฏิบตั ิกบั สัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ)
ที่กิจการเป็ นผูอ้ อกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ไม่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั

22

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงาน และโดยทัว่ ไปแล้ว
กลุ่มบริ ษทั จะถือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่ ง ในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมบริ ษทั อื่นหรื อไม่
กิ จการต้องพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่ เป็ นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิ หรื อ
แปลงสภาพตราสารนั้นในปั จจุบนั รวมถึงสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ ซึ่ งกิจการอื่นถืออยู่ดว้ ย กลุ่มบริ ษทั รวม
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะไม่นาํ
งบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั สูญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีการรวมธุ รกิจโดยใช้วิธีการซื้ อ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สําหรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้องวัดด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู ้ ้ือโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั
รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่ คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ ต้นทุนที่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อจะรับรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
รวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในผูถ้ ูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่วนของหุน้ ที่ถือ
เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยจะบัน ทึ ก บัญ ชี ด้ว ยราคาทุ น หัก ค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า ต้น ทุ น จะมี ก ารปรั บ เพื่ อ สะท้อ น
การเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่ วนแบ่งต้นทุนทางตรง
กรณี ที่ มู ล ค่ าสิ่ ง ตอบแทนที่ โอนให้ และมูล ค่ าส่ ว นได้เ สี ยที่ ไม่ มี อาํ นาจควบคุม ในผูถ้ ู ก ซื้ อ และมู ล ค่ ายุติ ธรรม
ณ วันซื้ อธุ รกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผูซ้ ้ื อถืออยู่ก่อนการวมธุ รกิจ มากกว่ามูลค่าสุ ทธิ
ณ วันที่ ซ้ื อของสิ น ทรั พ ย์ที่ ได้มาที่ ร ะบุ ได้และหนี้ สิ น ที่ รั บ มา ผูซ้ ้ื อต้องรั บ รู ้ ค่า ความนิ ยม (หมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อที่ 2.11 อธิ บายนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิ ยม) หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และ
มูลค่าส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจของส่วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ของผูถ้ ูกซื้อที่ผซู ้ ้ือถืออยูก่ ่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยเนื่ องจากมีการ
ต่อรองราคาซื้อ จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังงบกําไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่าง
กลุ่มบริ ษทั นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
รายชื่อของบริ ษทั ย่อยหลักของกลุ่มบริ ษทั และผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจําหน่ายบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
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รายการและส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั ปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มบริ ษทั
สําหรับการซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่ จ่ายให้และหุ ้นที่ ได้มาของมูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ ของหุ้นที่ซ้ื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และกําไรหรื อขาดทุน
จากการขายในส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมื ่อ กลุ ่ม บริ ษ ทั สู ญ เสี ย การควบคุม หรื อ มีอิท ธิ พ ลมีน ยั สํา คัญ ส่ ว นได้เ สี ย ในหุ ้น ที่เ หลือ อยูจ่ ะวัด มูล ค่า ใหม่
โดยใช้ราคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็ นมูลค่าตามบัญชี
เริ่ มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนที่เหลือของบริ ษทั ร่ วม กิจการร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่
เคยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็ นกําไรหรื อขาดทุนเสมือนมีการขายสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน
ที่เกี่ยวข้อง
ถ้าส่ วนได้เสี ยของเจ้าของในบริ ษทั ร่ วมนั้นลดลงแต่ยงั คงมีอิทธิพลอย่างมีนยั สําคัญ กิจการต้องจัดประเภทรายการ
ที่เคยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเข้ากําไรหรื อขาดทุนเฉพาะสัดส่ วนในส่ วนได้เสี ยของเจ้าของที่ลดลง
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กบัญชี ก ารรวมธุ รกิ จภายใต้ก ารควบคุมเดี ยวกัน ซึ่ งใช้วิธีเสมื อนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย
(similar to pooling of interest) ของกิจการที่ถูกนํามารวม ผูซ้ ้ื อต้องรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการที่ถูกนํามา
รวมด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกนํามารวมเฉพาะสัดส่ วนที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยสิ่ งตอบ
แทนที่โอนให้สาํ หรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู ้ ้ื อโอนให้และหนี้ สินที่ก่อขึ้น
และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้ สินที่คาดว่า
จะต้องจ่ายชําระ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั ได้มีการรับรู ้ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจากการซื้ อกิจการดังกล่าวภายใต้
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่เข้าซื้ อและโอนกิจการทั้งหมด โดยใช้ผลต่างของราคาซื้ อเทียบกับ
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ซ้ือ
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กิจการร่ วมค้า
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันแสดงในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ย ส่ วนแบ่งของ
กลุ่มบริ ษทั ในกําไรหรื อขาดทุนของกิ จการร่ วมค้าที่ เกิ ดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในงบกําไรขาดทุนรวม
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาจะปรับปรุ งกับราคาตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้า
กลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป หากส่ วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการร่ วมค้ามีมูลค่าเท่ากับ
หรื อเกินกว่ามูลค่าส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในกิจการร่ วมค้านั้น เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั รับผิดในหนี้ของกิจการร่ วมค้า
หรื อรับว่าจะจ่ายหนี้แทนกิจการร่ วมค้า
ส่วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้าแสดงในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยแสดงด้วยราคาทุน
รายชื่อของกิจการร่ วมค้ารวมถึงผลกระทบทางการเงินจากการได้มาและจําหน่ายกิจการร่ วมค้าออกไปได้ เปิ ดเผยไว้
ในหมายเหตุ 14

2.4

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
(ก)

สกุลเงินที่ใช้ ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้ นําเสนองบการเงิน
รายการที่ ร วมในงบการเงิ น ของแต่ ล ะบริ ษ ัท ในกลุ่ ม บริ ษ ัท ถู ก วัด มู ล ค่ า โดยใช้ส กุ ล เงิ น ของสภาพแวดล้อ ม
ทางเศรษฐกิจหลักที่บริ ษทั ดําเนิ นงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท
ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั

(ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิ ดรายการหรื อวันที่ ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิ ดจากการรับ
หรื อจ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู ้รายการกําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรงข้าม
การรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย
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2.4

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)
(ค)

กลุ่มบริษัท
การแปลงค่าผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินของบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั (ที่มิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟ้ อรุ นแรง) ซึ่ งมีสกุลเงิ นที่ใช้ในการดําเนิ นงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่า
เป็ นสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินดังนี้




สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด ณ วันที่ของแต่ละ
งบแสดงฐานะการเงินนั้น
รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกําไรขาดทุนแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ค่าความนิ ยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ เกิดจากการซื้ อหน่ ายงานในต่างประเทศถือเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าด้วยอัตราปิ ด
2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษทั เงิ น สดและรายการเที ยบเท่ า เงิ น สดรวมถึ งเงิ นสดในมื อ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามและเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจาก
วันที่ได้มา เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่ วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะบริ ษทั

2.6

ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้การค้ารับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่เหลืออยูห่ กั ด้วยค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้
การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในงบกําไรขาดทุนโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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2.7

สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุ นของการซื้ อประกอบด้วยราคาซื้ อ และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่ น
ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับประมาณจาก
ราคาปกติ ที่ คาดว่าจะขายได้ของธุ รกิ จหัก ด้ว ยค่าใช้จ่ายที่ จาํ เป็ นเพื่อให้สิ นค้านั้นสําเร็ จรู ปรวมถึ งค่าใช้จ่ายในการขาย
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาํ เป็ น

2.8

ภาพยนตร์ ระหว่างผลิต
ภาพยนตร์ ร ะหว่า งผลิ ต แสดงถึ ง ต้น ทุ น ของการผลิ ต และถ่ า ยทํา ภาพยนตร์ ที่ อ ยู่ร ะหว่ า งการผลิ ต และจะตัด จํา หน่ า ย
เป็ นต้นทุนเมื่อมีการจําหน่ายหรื อจัดฉายภาพยนตร์ โดยตัดจําหน่ายตามอัตราส่ วนของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากช่องทาง
การตลาดต่าง ๆ ดังรายละเอียดในหมายเหตุ 2.12 ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการผลิตและถ่ายทําภาพยนตร์ และแสดงด้วยราคาทุน

2.9

เงินลงทุน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนื อจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กบั
จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวน
การจัดประเภทเป็ นระยะ
เงินลงทุนทัว่ ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับ เงินลงทุนทัว่ ไปแสดงด้วยราคาทุนหักด้วย
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่า
กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่ อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่ารวมไว้ในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึ กรวมอยู่ในกําไรหรื อขาดทุน กรณี ที่จาํ หน่ ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้ หรื อ
ตราสารทุนชนิ ดเดี ยวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนที่ จาํ หน่ ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนัก
ด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว้
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2.10 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่า ด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่ าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชี ของชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สําหรับค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาอื่น ๆ
บริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์คาํ นวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิ ดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้
ของสิ นทรัพย์หรื ออายุสัญญาเช่าในกรณี ที่อายุสญ
ั ญาเช่าสั้นกว่าดังต่อไปนี้
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ (รวมยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน)

20 ปี
3, 5 ปี
3, 5 ปี
5 ปี

ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกลุ่มบริ ษทั จะมีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
ให้เหมาะสม
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญั ชีผลกําไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิในงบกําไรขาดทุน
ดอกเบี้ ยจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการได้มาซึ่ ง อาคารและอุปกรณ์ ได้บนั ทึ กเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนของสิ นทรั พย์น้ ัน
ตลอดช่ ว งเวลาการก่ อ สร้ า งและเตรี ย มสิ น ทรั พ ย์น้ ัน ให้ อ ยู่ใ นสภาพพร้ อ มที่ จ ะใช้ไ ด้ต ามประสงค์ ต้น ทุ น การกู้ยื ม
ประกอบด้วยดอกเบี้ ยที่ เกิ ดจากเงินกูย้ ืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งภาษี ที่เกี่ ยวข้อง ต้นทุนการกูย้ ืมอื่นจะบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
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2.11 ค่าความนิยม
ค่าความนิ ยมคือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิของ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่ งบริ ษทั นั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยจะแสดงเป็ นสิ นทรัพ ย์ไม่มีตวั ตน
ซึ่ งแสดงแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ค่าความนิยมที่รับรู ้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของค่าความนิยมที่รับรู ้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไร
หรื อขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม ค่าความนิ ยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้น
อาจจะเป็ นหน่ วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกันซึ่ งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซึ่ งค่าความนิ ยมเกิดขึ้นจาก
ส่ วนงานปฏิบตั ิการที่ระบุได้
2.12 สินทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
ค่าลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ บันทึกตามราคาทุนที่ราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องในการซื้อลิขสิ ทธิ์ ต้นทุนลิขสิ ทธิ์ตดั จําหน่าย
เป็ นต้นทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร์ วีซีดีและดีวดี ี และการถ่ายทอดทางเคเบิลทีวหี รื อทางโทรทัศน์ ตามอัตราส่ วนของ
รายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากช่องทางเหล่านั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิ ทธิ์ ซึ่งโดยทัว่ ไปอยูร่ ะหว่าง 2 ปี ถึง 10 ปี ในกรณี ที่คาดว่า
มีการขาดทุนเกิดขึ้นในแต่ละลิขสิ ทธิ์ กลุ่มบริ ษทั จะตัดจ่ายขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นออกจากมูลค่าทางบัญชีของลิขสิ ทธิ์น้ นั ๆ
เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนทันที
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ซ้ือมามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ
การดําเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั สามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ายตลอดอายุประมาณการ
ให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
ต้น ทุ น ที่ ใ ช้ใ นการพัฒ นาและบํา รุ ง รั ก ษาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้บ ัน ทึ ก เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยเมื่ อ เกิ ด ขึ้ น ต้น ทุ น โดยตรง
ในการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแลและมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ที่มากกว่าต้นทุนเป็ นเวลาเกินกว่าหนึ่งปี จึงจะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทาํ งาน
ในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจํานวนเงินที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิ ทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาให้บนั ทึกเป็ นต้นทุนเพื่อการพัฒนา
และบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อได้มาซึ่ งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 10 ปี
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2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่จาํ กัด (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่ งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจํา
ทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ ว่าราคาตามบัญชี
อาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจํานวนที่ สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขายเที ยบกับ มูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์
ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนื อจากค่าความนิ ยม ซึ่ งรั บรู ้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิน
ความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.14 สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีทกี่ ลุ่มบริษัทเป็ 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
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ การเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการ สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมดถื อเป็ นสัญญาเช่ าการเงิน ซึ่ งจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่า
ยุติธรรมสุ ทธิของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่ ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สิน
คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว
ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า เพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่
สําหรับยอดคงเหลือของหนี้ สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุของ
การใช้งานทรัพย์สินที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
2.15 เงินกู้ยืม
เงิ นกู้ยืมรับรู ้ เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักต้นทุ นการจัดทํารายการที่ เกิ ดขึ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่า
ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุน
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่มีสิทธิ อนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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2.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
2.16.1

ภาระผูกพันกองทุนบําเหน็จบํานาญ
กลุ่มบริ ษทั ได้กาํ หนดโครงการบําเหน็จบํานาญในหลายรู ปแบบ โดยเป็ นการจ่ ายชําระผ่านผูบ้ ริ หารกองทุน
ซึ่ ง มี ก ารคํา นวณโดยใช้วิธีท างคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยเป็ นระยะๆ กลุ่ มบริ ษ ทั มี ท้ งั โครงการสมทบเงิ น และ
โครงการผลประโยชน์ สําหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที่คงที่
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มี
สิ นทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสําหรับการให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบนั สําหรับ
โครงการผลประโยชน์ คือ โครงการบํา เหน็ จ บํา นาญที่ ไม่ ใ ช่ โ ครงการสมทบเงิ น ซึ่ ง จะกํา หนดจํา นวนเงิ น
ผลประโยชน์ที่ พ นักงานจะได้รับ เมื่ อเกษี ยณอายุ โดยส่ ว นใหญ่ จะขึ้น อยู่กับหลายปั จ จัย เช่ น อายุ จํา นวนปี
ที่ให้บริ การ และค่าตอบแทน
หนี้สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่
สิ้ นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ และปรับปรุ งด้วยต้นทุนบริ การในอดี ต
ที่ยงั ไม่รับรู ้ ภาระผูกพันนี้คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
ซึ่งมูลค่าปัจจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกําหนด
ของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชําระภาระผูกพันกองทุนบําเหน็จบํานาญ
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเกิดขึ้นจากการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติฐานจะต้องรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงวดที่เกิด
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถูกรับ รู ้ ทนั ที ในกําไรหรื อขาดทุน ถ้าไม่มีการเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ ในกองทุน
สําหรับการให้บริ การที่เหลืออยูแ่ ละระยะเวลาที่มีสิทธิ์ ซึ่งในกรณีน้ ีตน้ ทุนการให้บริ การในอดีตจะถูกตัดจําหน่าย
โดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ์
สําหรับโครงการสมทบเงิน กลุ่มบริ ษทั จะจ่ายสมทบให้กบั ผูบ้ ริ หารกองทุนของรัฐบาลหรื อเอกชน ตามเกณฑ์สัญญา
หรื อตามสมัครใจ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกําหนดชําระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู ้ เป็ นสิ นทรัพย์
จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกําหนดจ่าย
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2.16.2

ผลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมื่ อเลิกจ้างจะจ่ายเมื่ อกลุ่มบริ ษทั ยกเลิกการจ้างงานก่อนวันเกษียณตามปกติ หรื อเสนอที่จะให้
ผลประโยชน์เมื่ อเลิกจ้าง เพื่อสนับสนุ นการออกจากงานด้วยความสมัครใจของพนักงาน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเฉพาะเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีโครงการที่เป็ นทางการอย่างละเอียดสําหรับการเลิ กจ้างและ
ไม่สามารถยกเลิกโครงการนั้นได้ ในส่ วนของการเสนอที่จะให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างด้วยความสมัครใจนั้น
จะคํานวณจากจํานวนพนักงานที่คาดว่าจะยอมรั บข้อเสนอ ผลประโยชน์ที่มีกาํ หนดชํา ระเกิ นกว่า 12 เดื อน
ภายหลังรอบระยะเวลารายงานต้องคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั

2.16.3

โครงการแบ่ งกําไรและโครงการโบนัส
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินและค่าใช้จ่ายสําหรับโบนัสและการแบ่งกําไรโดยอ้างอิงจากสู ตรการคํานวณโดยคํานึ งถึง
กําไรส่ วนที่ เป็ นของเจ้าของหลังหักรายการปรับปรุ งบางรายการ บริ ษทั รับรู ้ ประมาณการผลประโยชน์เมื่อมี
ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อตามประเพณี ปฏิบตั ิในอดีตซึ่ งก่อให้เกิดภาระผูกพันจากการอนุมาน

2.17 การจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยตราสารทุน โดยที่กิจการได้รับบริ การ
จากพนักงาน เป็ นสิ่ งตอบแทนสําหรับตราสารทุน (สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น)ที่กิจการออกให้ มูลค่ายุติธรรมของบริ การของพนักงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้สิทธิ ซ้ื อหุ้นจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย จํานวนรวมที่ตดั เป็ นค่าใช้จ่ายจะอ้างอิงจากมูลค่าของยุติธรรม
ของสิ ทธิซ้ือหุน้ ที่ออกให้โดย
 รวมเงื่อนไขทางการตลาด
 ไม่รวมผลกระทบของการบริ การและเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขการตลาด (ตัวอย่างเช่นความสามารถทํา
กําไร การเติบโตของกําไรตามที่กาํ หนดไว้ และ พนักงานจะยังเป็ นพนักงานของกิจการในช่วงเวลาที่กาํ หนด) และ
 ไม่รวมผลกระทบของเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริ การหรื อผลงาน
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2.17 การจ่ ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์ (ต่อ)
เงื่อนไขการได้รับสิ ทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขทางตลาดจะรวมอยูใ่ นข้อสมมติฐานเกี่ยวกับจํานวนของสิ ทธิซ้ื อหุน้ ที่คาดว่าจะได้รับ
สิ ทธิ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะรับรู ้ตลอดระยะเวลาได้รับสิ ทธิ ซึ่ งเป็ นไปตามเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิที่กาํ หนดไว้ กลุ่มบริ ษทั จะ
ทบทวนการประเมินจํานวนของสิ ทธิซ้ือหุน้ ที่คาดว่าจะได้รับสิ ทธิ ซึ่งขึ้นกับเงื่อนไขการได้รับสิ ทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการตลาด
และจะรั บรู ้ ผลกระทบของการปรับปรุ งประมาณการเริ่ มแรกในกําไรหรื อขาดทุนพร้ อมกับการปรั บปรุ งรายการไปยัง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน
เมื่อมี การใช้สิทธิ บริ ษทั จะออกหุ้นใหม่ สิ่ งตอบแทนที่ ได้รับสุ ทธิ ของต้นทุนในการทํารายการทางตรงจะเครดิ ตไปยัง
ทุนเรื อนหุน้ (มูลค่าตามบัญชี) และส่ วนเกินมูลค่าหุน้ เมื่อมีการใช้สิทธิ
กรณี ที่ บ ริ ษทั ให้สิ ท ธิ ซ้ื อตราสารทุ นแก่ พ นักงานของบริ ษทั ย่อยในกลุ่ มบริ ษทั จะปฏิ บ ตั ิ เหมื อนการเพิ่มทุ นอย่างหนึ่ ง
กลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของบริ การของพนักงาน โดยอ้างอิงกับมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ มูลค่าของ
ตราสารทุนเหล่านั้นต้องวัด ณ วันที่ให้สิทธิ ซึ่ งจะรับรู ้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิ ทธิ เช่นเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
2.18 ประมาณการหนีส้ ิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สิน ซึ่งไม่รวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงานอันเป็ นภาระผูกพัน
ในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทําไว้ อันเป็ นผลสื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งการชําระภาระผูกพันนั้น
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่ อถื อของ
จํานวนที่ ตอ้ งจ่ าย ในกรณี ที่บริ ษทั คาดว่าประมาณการหนี้ สินเป็ นรายจ่ายที่จะได้รับ คืน บริ ษทั จะบันทึ กเป็ นสิ นทรัพ ย์
แยกต่างหากก็ต่อเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
2.19 ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน
ประมาณการค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดี ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นและปั จจัย
การตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณการค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนคํานวณจากกําไรขั้นต้นและแสดงในงบกําไรขาดทุนด้วยยอดสุ ทธิ
โดยหักจากยอดขายรวมที่เกี่ยวข้อง
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2.20 การรับรู้รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ่ งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริ ษทั
รายได้จะแสดงด้วยจํานวนเงินสุ ทธิ จากภาษีขาย เงิ นคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริ ษทั สําหรับ
งบการเงินรวม รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อผูซ้ ้ือรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของ
สิ นค้า รายได้จากการให้บริ การรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อมีการให้บริ การตามที่ตกลงกับลูกค้า
รายได้ค่าบริ หารงาน และรายได้จากการให้บริ การลูกค้ารับรู ้เมื่อมีการให้บริ การแล้วเสร็จ
รายได้จากการผลิตและการจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ รายได้ค่าโฆษณาและรับจ้างผลิตงานด้านบันเทิง รับรู ้ดงั ต่อไปนี้
 รายได้ส่วนแบ่งจากโรงภาพยนตร์เป็ นรายได้จากค่าผ่านประตูเข้าชมภาพยนตร์ ซ่ ึ งแบ่งระหว่างเจ้าของโรงภาพยนตร์
กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อยผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ซึ่ งจะรับรู ้เป็ นรายได้ตามวันที่ฉายภาพยนตร์
 รายได้จ ากการจํา หน่ า ยลิ ข สิ ท ธิ์ ภาพยนตร์ รายได้จ ากการจํา หน่ า ย วี ซี ดี และดี วี ดี และรายได้จ ากการจํา หน่ า ย
พ็อกเก็ตบุ๊คส์ แสดงด้วยมูลค่าตามใบส่ งสิ นค้าของลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ ที่ขายเป็ นจํานวนเงินสุ ทธิ จากภาษีขาย เงินคืน
และส่ วนลด และรับรู ้เมื่อผูซ้ ้ือรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
 รายได้จากการให้ใช้สิทธิ์ ในภาพยนตร์ รวมถึงสิ ทธิ์ ที่เกิดจากภาพยนตร์ ที่ผลิตเองที่คิดค่าธรรมเนี ยมเป็ นจํานวนคงที่
และผูใ้ ช้สิท ธิ์ ไม่สามารถเรี ยกคืนค่าธรรมเนี ยมและผูใ้ ห้สิท ธิ์ ไม่มีขอ้ ผูก พันภายหลังการให้สิท ธิ์ จะถื อเป็ นรายได้
ทั้งจํานวนเมื่อผูใ้ ช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามสัญญา
 รายได้ค่าโฆษณารับรู ้เมื่อปรากฏตามสื่ อ
 รายได้จากการรับจ้างผลิตงานด้านบันเทิงทุกรู ปแบบรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การแล้วเสร็ จตามระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า
รายได้ดอกเบี้ ยรับรู ้ ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งของช่ วงเวลาจนถึ งวันครบอายุ
และพิจารณาจากจํานวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาํ หรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริ ษทั
2.21 การจ่ ายเงินปันผล
เงิ นปั นผลที่ จ่ายไปยังผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั บัน ทึ กในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ในรอบระยะเวลาบัญ ชี
ซึ่งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล
2.22 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ นที่ สํา คัญ ที่ แ สดงอยู่ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้ว ย เงิ นสดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและแก่บริ ษทั อื่น หนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญที่แสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐานะทางการเงินประกอบด้วย เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวและหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ซึ่ งนโยบายการบัญชี เฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผย
แยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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2.23 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ ว นงานดํา เนิ น งานได้ถู ก รายงานในลัก ษณะเดี ย วกับ รายงานภายในที่ นํา เสนอให้ ผู ้มี อ ํา นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด ด้า น
การดํา เนิ นงาน ผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ นใจสู งสุ ด ด้า นการดํา เนิ น งานหมายถึ ง บุ ค คลที่ มี หน้า ที่ ในการจัด สรรทรั พ ยากรและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการผูบ้ ริ หารที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานดําเนินงานที่เปิ ดเผยอยูใ่ นงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สอดคล้องกับ
วิธีการนําเสนอรายงานภายในต่อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านดําเนิ นงาน ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และความเสี่ ยงด้านมูลค่ายุติธรรมและด้านกระแสเงินสดอันเกิ ดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยและ
ความเสี่ ยงด้านราคา) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมของ
กลุ่มบริ ษทั จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาํ ให้เสี ยหายต่อผลการดําเนินงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานของ
กลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั
บางส่ วนเป็ นอัตราลอยตัว กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากการซื้อลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
จากต่างประเทศที่เป็ นสกุลเงินที่หลากหลาย กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ ยงที่เกิดจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
3

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.3 ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนยั สําคัญของความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่เหมาะสมเพือ่ ทําให้
เชื่อมัน่ ได้วา่ ได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับเหมาะสม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
เชื่อว่ามูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าหักด้วยค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญตามที่แสดงไว้ใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม
3.1.4 ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอํานวยความสะดวกในการกูย้ ืมที่ได้มีการ
ตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ โดยการรักษา
วงเงินสิ นเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอภายใต้ลกั ษณะธรรมชาติของธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มีพลวัตของการเปลี่ยนแปลงได้

3.2

มูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือตํ่ากว่าหนึ่งปี มีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี
นอกจากนี้ เงินกูย้ ืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึงเชื่ อว่า
มูลค่าตามบัญชีของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

4

นโยบายการบัญชีใหม่
4.1

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุ น ยกเว้นส่ วนที่ รับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู ้โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี น้ ี
ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
มีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษทั ย่อย และการร่ วมค้าของกลุ่มบริ ษทั ได้ดาํ เนินงานและ
เกิ ดรายได้ทางภาษี ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ โดยคํานึ งถึงสถานการณ์ที่
สามารถนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบตั ิซ่ ึ งขึ้นอยู่กบั การตี ความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่า
จะต้องจ่ายชําระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
4

นโยบายการบัญชีใหม่ (ต่อ)
4.1

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้ งั เต็มจํานวนตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู ้
เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่า
อัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํา
จํานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยพิจารณาจากผลต่างชัว่ คราวของ
เงินลงทุนในการร่ วมค้า และส่ วนได้เสี ยในกิจการร่ วมค้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเว้นแต่กลุ่มบริ ษทั สามารถควบคุมจังหวะเวลาของ
การกลับรายการผลต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายใน
ระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ นทรัพ ย์ภาษี เ งิ น ได้รอการตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ นภาษี เ งิ นได้รอการตัด บัญชี จ ะแสดงหักกลบกันก็ต่อ เมื่ อกิ จ การมี สิ ท ธิ
ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุ บนั และทั้งสิ นทรัพย์
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
กลุ่มบริ ษทั ได้มีการปรับงบการเงินย้อนหลังเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
4

นโยบายการบัญชีใหม่ (ต่อ)
4.1

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ผลกระทบของการนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิตามที่กล่าวข้างต้นที่มีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หลังรวมผลกระทบของการปรับย้อนหลังของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
รายการ
ตามทีแ่ สดงไว้
รายการ
ตามที่แสดงไว้
ปรับใหม่
ปรับใหม่
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง
เดิม
ค่าความนิยม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ค่าความนิยม
ค่าความนิยมสุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี
ขาดทุนสะสม

412,244,245

26,825,271

439,069,516

412,244,245

26,825,271

439,069,516

412,244,245

26,825,271

- (149,000,000)
439,069,516 263,244,245

(26,825,271) (175,825,271)
- 263,244,245

(68,181,172)

7,132,940
19,692,331

7,132,940
(48,488,841) (414,933,809)

5,965,587
5,965,587
(5,965,587) (420,899,396)
หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
รายการ
ตามทีแ่ สดงไว้
รายการ
ตามที่แสดงไว้
ปรับใหม่
ปรับใหม่
ปรับปรุง
เดิม
ปรับปรุง
เดิม
หนี้สินภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี
กําไร(ขาดทุน)สะสม

59,628,773

-

59,628,773 (361,867,897)

- (361,867,897)
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4

นโยบายการบัญชีใหม่ (ต่อ)
4.1

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาํ นวน 7.13 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าตามบัญชีของมูลค่าลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์ ให้เท่ากับมูลค่ายุติ ธรรม ณ วันที่ มีการรวมธุ รกิ จ (ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) แต่ฐานภาษีของลิ ขสิ ท ธิ์
ภาพยนตร์ ยงั คงมีค่าเท่ ากับต้นทุนตามบัญชี เดิมของเจ้าของเดิ ม ในการรับรู ้ หนี้ สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ดงั กล่าวนี้
ส่ งผลให้มูลค่าของค่าความนิ ยมเพิ่มขึ้น ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 26.82 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลดลงเมื่อมีการตัดจําหน่ายและรับรู ้ค่าใช้จ่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์เป็ นต้นทุนในงบกําไรขาดทุน
อย่า งไรก็ตามในเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่ ม บริ ษ ัท ทดสอบการด้อยค่า เงิ น ลงทุน ในบริ ษ ทั ย่อ ยและ ค่า ความนิ ยม
พบว่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและค่าความนิยมเกิดการด้อยค่าบางส่ วนและได้รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าและปรับมูลค่าตาม
บัญชีคงเหลื อของเงินลงทุนและค่าความนิ ยมให้เท่ากับมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 แล้ว
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ข้อ 5จ)) และจากผลการ
ทดสอบการด้อยค่าดังกล่าว ผูบ้ ริ หารของกลุม่ บริ ษทั จึงรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มเติมคงเหลือทั้งจํานวนในปี พ.ศ. 2555
สําหรับค่าความนิยมที่เพิ่มขึ้นจากการรับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่มีการรวมธุรกิจ
ผลกระทบต่องบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

ตามทีแ่ สดงไว้เดิม
(รวมผลกระทบของ
การปรับย้อนหลังของ
การรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน)

รายการปรับปรุง

ปรับใหม่

(347,863,345)
(0.54)

(1,167,353)
1,167,353
-

(1,167,353)
(346,695,992)
(0.54)
หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
รายการปรับปรุง
ตามทีแ่ สดงไว้เดิม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
4.2

-

-

ปรับใหม่
-

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาํ เสนอให้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ข อ ง ส่ ว น ง า น ดํ า เ นิ น ง า น ซึ่ ง พิ จ า ร ณ า ว่ า คื อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ผู ้ บ ริ ห า ร ที่ ทํ า ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์
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5

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและทบทวนอย่างต่อเนื่ องในเรื่ องของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
โดยการประเมินอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ผูบ้ ริ หาร
เชื่อว่ากระทําอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
5.1

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ําคัญ และข้ อสมมติฐาน
กลุ่มบริ ษทั มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ ต รงกับ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ประมาณการทางบัญ ชี ที่สํา คัญ และข้อ สมมติ ฐานที่ มี ค วามเสี่ ยงอย่า งเป็ นสาระสํา คัญ
ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
ก)

การด้ อยค่าของลูกหนีก้ ารค้า
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้าโดยประมาณการขาดทุน
ที่ อาจเกิ ดจากการที่ ลูกค้าไม่ สามารถชําระหนี้ ได้ กลุ่มบริ ษทั ประเมินค่าเผื่อหนี้ ส งสัยจะสู ญจากการคาดการณ์
กระแสเงิ นสดรั บในอนาคต ซึ่ งอยู่บ นพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตในการรับ ชําระหนี้ และกรณี ของการ
ผิดชําระหนี้ที่เกิดขึ้น และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด

ข)

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่ า ล้าสมัยหรื อเสื่ อมคุณภาพ
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัยหรื อเสื่ อมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
ซึ่ งคํานวณจากราคาปกติ ที่ คาดว่าจะขายได้ของธุ รกิ จหักด้ว ยค่าใช้จ่ายที่ จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสําเร็ จรู ป และ
ค่าใช้จ่ายในการขาย การคํานวณดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณของผูบ้ ริ หาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดี ต
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หารในธุรกิจ และแนวโน้มของตลาด

ค)

มูลค่าภาพยนตร์ ระหว่างผลิต
การบันทึกต้นทุนภาพยนตร์ระหว่างผลิต บันทึกตามต้นทุนที่เกิดขึ้น เมื่อมีขอ้ บ่งชี้และหากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ตํ่ากว่าต้นทุน กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบและรับรู ้ค่าเผือ่ การด้อยค่าของภาพยนตร์ ในแต่ละเรื่ อง ถ้ามูลค่าที่คาดว่าจได้รับคืน
ไม่คุม้ กับต้นทุนภาพยนตร์ ในแต่ละเรื่ อง โดยการพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต้องใช้การคํานวณและอาศัย
การประมาณการจากผูบ้ ริ หาร

ง)

อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
ฝ่ ายบริ ห ารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุก ารใช้ง าน และมู ล ค่ า คงเหลื อ สํา หรั บ อาคารและอุ ป กรณ์ และสิ น ทรั พ ย์
ไม่มีตวั ตนของกลุ่มบริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารจะทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อ
มีความแตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งาน
เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ข า ย ห รื อ เ ลิ ก ใ ช้
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5

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
5.1

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ําคัญ และข้ อสมมติฐาน (ต่อ)
จ)

ประมาณการการด้ อยค่าของค่าความนิยม
ในแต่ละปี กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยมทุกปี ว่าเกิดการด้อยค่าหรื อไม่ตามนโยบายบัญชีที่เปิ ดเผย
ไว้ในหมายเหตุ 2.11 โดยบริ ษทั จะเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิ ยมกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดซึ่ งพิจารณาจากการคํานวณมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์
และเนื่องจากมีความไม่แน่นอนในอนาคตซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ดังนั้นที่ ปรึ กษาทางการเงินจึงมีการคํานึ งถึ งความน่ าจะเป็ นในการคํานวณมูลค่าดังกล่าวด้วยโดยถัวเฉลี่ยมูลค่า
ยุติธรรมหักด้วยต้นทุนขายโดยให้น้ าํ หนักกับสถานการณ์ปกติมากที่สุดที่อตั ราร้อยละ 78 และให้น้ าํ หนักกับ
สถานการณ์เชิงบวกและลบที่เท่ากันในอัตราร้อยละ 11 ซึ่ งอัตราความน่าจะเป็ นดังกล่าวมีที่มาจากการนํารายได้จาก
การขายเฉลี่ยในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี และเทียบเคียงกับประมาณการรายได้จากการขายในปี พ.ศ. 2557 มูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 จากการลงทุนในบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด คิดเป็ นจํานวนเงิน
245 ล้านบาท ในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์จะถูกจัดประเภทไปยังระดับที่เล็กสุ ดเพื่อใช้ในการ
คํานวณกระแสเงินสด (หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) กลุ่มบริ ษทั ได้วา่ จ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงินแห่งหนึ่ง
เพื่อทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ที่ปรึ กษาทางการเงินได้ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีอา้ งอิงจาก
การประมาณการทางการเงิน โดยคิดลดครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี โดยอ้างอิงจากแผนการเงินและการดําเนิ นงาน
ของหน่ วยสิ นทรัพ ย์ ซึ่ ง ได้รั บการอนุ ม ัติจากผูบ้ ริ หารและใช้ประมาณการกระแสเงิ นสดคิด ลดที่ ประมาณบน
สมมติฐานของอัตราการเติบโต ซึ่ งไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดนั้นเคย
ทําได้ในอดีต
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็ นดังต่อไปนี้
อัตราการเติบโต ร้อยละ 3.1
อัตราการคิดลดและความน่าจะเป็ น
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด
สถานการณ์
สถานการณ์ในเชิงลบ
สถานการณ์ปกติ
สถานการณ์ในเชิงบวก

อัตราคิดลด
ร้อยละ 9.8
ร้อยละ 8.8
ร้อยละ 7.8

จํานวนเงินทีค่ าดว่าจะได้ รับคืน
168
241
345

หน่ วย : ล้านบาท
ความน่ าจะเป็ น
ร้อยละ 11
ร้อยละ 78
ร้อยละ 11

ปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่ งผลกระทบต่อสถานการณ์ในเชิงบวกและลบต่อประมาณการ เช่น การที่บริ ษทั เป็ นผูร้ ่ วมลงทุน
ซื้ อลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ กับผูซ้ ้ื อรายอื่น (เพื่อลดต้นทุนและความเสี่ ยง) และมี โครงสร้ างการตกลงส่ วนแบ่งรายได้
จากการจัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ กบั บริ ษทั อื่น การเพิ่มขึ้นของจํานวนโรงภาพยนตร์ ในต่างจังหวัดและประเทศ
เพื่อนบ้านที่มีกาํ ลังซื้ อ การชุมนุมเรี ยกร้องทางการเมือง และการนัดหยุดงานของผูเ้ ขียนบทในต่างประเทศ ที่ปรึ กษา
ทางการเงินแนะนําให้ใช้มูลค่ายุติธรรมหลังหักต้นทุนในการขายด้วยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของความน่าจะเป็ น
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
5

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
5.1

ประมาณการทางบัญชีทสี่ ําคัญและข้ อสมมติฐาน (ต่อ)
จ)

ประมาณการการด้ อยค่าของค่าความนิยม (ต่อ)
การวิเคราะห์การเคลื่ อนไหวได้กระทําในข้อสมมุติฐานหลักโดยรวมถึงอัตราคิดลดหากอัตราคิดลดที่ใช้ในการ
คํานวณกระแสเงินสดคิดลดสูงขึ้นอัตราร้อยละ 1 จากอัตราที่ที่ปรึ กษาทางการเงินประมาณไว้ (ร้อยละ 9.8 แทนที่จะ
เป็ นอัตราร้ อยละ 8.8 ค่าความนิ ยมจะมียอดลดลงและกลุ่มบริ ษทั อาจต้องรับรู ้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยค่าความนิยมเพิ่มขึ้นอีกเป็ นจํานวน 69 ล้านบาท และ 3 ล้านบาทตามลําดับ อย่างไรก็ตามในการจัดทํา
ประมาณการทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารอ้างอิงจากผลประกอบการในอดี ตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การ
เติบโตของตลาด โดยอัตราการเติบโตที่ใช้สอดคล้องกับข้อมูลในอดีต อัตราคิดลดเป็ นอัตราที่ประมาณจากต้นทุน
เงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของแต่ละหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดและความน่ าจะเป็ นที่จะเกิ ดขึ้น ดังนั้น
ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท เชื่ อ มัน่ ว่ า ค่ า เผื่ อ การด้อ ยค่ า ที่ บ ริ ษ ทั บัน ทึ ก ไว้มี ค วามเพี ย งพอและเหมาะสมแล้ว ภายใน
สถานการณ์ในปัจจุบนั

ฉ)

ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดีที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต ผูบ้ ริ หาร
ประมาณการสัดส่ วนร้อยละที่คาดว่าจะรับคืน โดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรู ปแบบ
การดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั

ช)

รายได้ /การตัดจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ และบันทึกเป็ นต้นทุนจ่ายตามอัตราส่ วนของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับใน
แต่ละช่ องทางตลาด และระยะเวลาของลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งการประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่ องทาง
เพื่อนํามาใช้คาํ นวณอัตราส่วนนี้ผบู ้ ริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการโดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต

ซ)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญขึ้นอยูก่ บั หลายปัจจัยที่ใช้ในการคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
โดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้
จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่อตั ราดอกเบี้ยที่ ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่า
ปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญ ในการพิจารณาอัตราคิดลด
ที่เหมาะสม กลุ่มบริ ษทั พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของหุ ้นกูภ้ าคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับอยูใ่ นระดับดี
ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นเดี ยวกับสกุลเงินที่ตอ้ งจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมี อายุครบกําหนดใกล้เคียงกับ
ระยะเวลาที่ตอ้ งจ่ายชําระภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่น ๆ สําหรับภาระผูกพันบําเหน็จบํานาญอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิ ดเผยในหมายเหตุ 21
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
6

การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของ
กลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
7

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้
การจําหน่ ายลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
รายได้
รายได้ตามส่ วนงานธุรกิจรวม
รายการระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี

งบการเงินรวม (ตามทีป่ รับใหม่ )
ธุรกิจจําหน่ าย
วีซีดแี ละดีวดี ี
ธุรกิจผลิตภาพยนตร์

หน่ วย : บาท
ธุรกิจอื่น

รวม

351,606,881
(36,504,124)
315,102,757

277,009,241
(664,619)
276,344,622

205,822,524
(37,791,778)
168,030,746

10,622,192
10,622,192

845,060,838
(74,960,521)
770,100,317

6,389,219

(127,957,512)

(78,333,971)

4,869,386

(195,032,878)
(55,918,079)
6,402,439
(39,321,009)
(283,869,527)
2,273,106
(281,596,421)
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
7

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
การจําหน่ ายลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
รายได้
รายได้ตามส่ วนงานธุรกิจรวม
รายการระหว่างส่ วนงานธุรกิจ
รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
ต้นทุนที่ไม่สามารถปันส่วนได้
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี

งบการเงินรวม (ตามทีป่ รับใหม่ )
ธุรกิจจําหน่ าย
วีซีดแี ละดีวดี ี
ธุรกิจผลิตภาพยนตร์

หน่ วย : บาท
ธุรกิจอื่น

รวม

254,737,216
(76,807,890)
177,929,326

610,550,820
(942,103)
609,608,717

243,314,471
(29,670,000)
213,644,471

21,134,647
21,134,647

1,129,737,154
(107,419,993)
1,022,317,161

(50,591,838)

(234,944,100)

(13,181,998)

5,687,558

(293,030,378)
(46,023,686)
28,152,180
(36,961,461)
(347,863,345)
1,167,353
(346,695,992)
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
8

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
หน่ วย : บาท

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

268,597
39,137,344
9,515
39,415,456

29,181
2,443,750
9,515
2,482,446

13,115
2,057,954
9,310
2,080,379

289,155
110,701,358
9,310
110,999,823

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํามีอตั ราดอกเบี้ยอยูท่ ี่ร้อยละ 1.90 ถึงร้อยละ 2.20 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 2.20 ถึงร้อยละ 2.35
ต่อปี )
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
9

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ลูกหนี้การค้า
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 31)
รวมลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 31)
รวมรายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ
ลูกหนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 31)
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ - ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

335,309,034
138,840,564
474,149,598

383,035,002
35,269,091
418,304,093

19,130,202
31,905,400
51,035,602

19,258,076
80,360,230
99,618,306

17,648,137
18,199,235
35,847,372

18,888,248
13,782,707
32,670,955

8,999,980
8,999,980

-

509,996,970
(35,996,388)
474,000,582
23,135,624
(20,801,002)
8,105,929
484,441,133

450,975,048
(33,830,606)
417,144,442
1,082,619
26,819,994
(20,801,002)
10,172,389
434,418,442

60,035,582
(19,130,202)
40,905,380
85,115,385
16,485,932
(16,062,148)
57,177
126,501,726

99,618,306
(19,258,076)
80,360,230
151,762,518
16,062,148
(16,062,148)
191,780
232,314,528

ลูกหนี้ การค้าและรายได้คา้ งรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
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 หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ

154,546,919
105,562,278
71,120,819
89,205,542
53,714,040
474,149,598
35,847,372
509,996,970
(35,996,388)
474,000,582

194,237,308
130,880,419
54,241,421
9,205,132
29,739,813
418,304,093
32,670,955
450,975,048
(33,830,606)
417,144,442

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

7,980,400
4,500,000
3,000,000
9,000,000
26,555,202
51,035,602
8,999,980
60,035,582
(19,130,202)
40,905,380

5,853,100
20,563,690
16,038,300
29,478,470
27,684,746
99,618,306
99,618,306
(19,258,076)
80,360,230
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
10

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้นแก่ บริษัทอื่น - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น - สุทธิ

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

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

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
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. 2555 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี )
11

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
หัก ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
สิ นค้าสําเร็ จรู ป - สุทธิ
สิ นค้าระหว่างทาง
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

116,085,695
(1,719,719)
(25,585,252)
88,780,724
1,921,927
90,702,651

116,790,751
(17,283,811)
(22,882,230)
76,624,710
728,266
77,352,976

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

-

-

กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกรายการผลขาดทุนจากสิ นค้าล้าสมัยและค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปี เป็ นจํานวน
1.58 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 33.05 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สิ นค้าคงเหลือมูลค่า 52.76 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 31.96 ล้านบาท) แสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับคืน
ซึ่งตํ่ากว่าทุน
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
12

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
ภาษีซ้ื อยังไม่ถึงกําหนดชําระ
อื่นๆ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
13

10,821,739
401,117
11,222,856

13,660,994
863,127
14,524,121

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

892,798
67,000
959,798

5,707,899
175,500
5,883,399

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ
บริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็ นการลงทุนในหุ้นสามัญ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่
31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
ก)

-

-

965,925,367
(630,820,000)
335,105,367

943,480,567
(510,336,493)
433,144,074

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ราคาสุ ทธิตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อเงินลงทุนเพิ่ม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าในเงินลงทุน
ราคาสุ ทธิตามบัญชีสิ้นปี

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

433,144,074
22,444,800
(120,483,507)
335,105,367

838,144,074
(405,000,000)
433,144,074

ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั มีการรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและค่าความนิยมของบริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด
ตามที่ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 ซึ่ งปั จจัยหลักที่มีผลต่อการรับรู ้ขาดทุนดังกล่าวเกิดจากการลดลง
ของรายได้ที่เคยคาดการณ์ไว้อย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งเป็ นผลมาจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคในเทคโนโลยีและช่องทางการจําหน่ ายโดยเฉพาะวีซีดีและดีวีดี ซึ่ งส่ งผลกระทบในเชิ งลบอย่างมากต่อผล
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น ร ะ ย ะ ย า ว ต ล อ ด จ น ภ า ว ะ ก า ร ณ์ แ ล ะ แ น ว โ น้ ม ข อ ง ต ล า ด โ ด ย ร ว ม
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ (ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย (ต่อ)
การลงทุนในบริษัทย่ อย
บริษทั ทาเลนต์ วัน จํากัด
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั ทาเลนต์ วัน จํากัด (T1) จากบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) (Major) จํานวน 320,000 หุ ้น คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของ
บริ ษทั T1 ทําให้บริ ษทั T1 กลายเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั บริ ษทั ซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั T1 โดยวิธีแลกหุ้นสามัญ
ที่ อ อกใหม่ ข องบริ ษ ัท กับ หุ ้นสามัญ ของ T1 ในอัต รา 22 หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัท ต่ อ 1 หุ ้น สามัญ ของ T1 คิ ด เป็ นจํา นวน
หุ้นทั้งหมด 7,040,000 หุน้ ในราคาหุน้ 2.62 บาท บริ ษทั ได้รับโอนสิ นทรัพย์และหนี้สินจากบริ ษทั T1 ซึ่ งมีมูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่รับโอนดังนี้
หน่ วย : บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
เงินทดรองจ่ายพนักงานสําหรับผลิตภาพยนตร์
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อุปกรณ์ - สุ ทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีขายไม่ถึงกําหนดชําระ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิที่รับโอน
ราคาของหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อแลกเปลี่ยน (มูลค่ายุติธรรม)
ค่าความนิยม
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

2,624,732
20,163,948
5,526,906
5,767,855
108,593
2,475,971
328,281
828,590
1,782,848
80,414
10,233,185
1,051,000
(40,000,000)
(16,889,348)
(223,979)
(382,777)
(184,102)
(6,707,883)
80.00
(5,366,306)
(18,444,800)
3,704,675
(20,106,431)
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ (ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย (ต่อ)
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่ องแนวปฎิบตั ิทางการบัญชีสําหรับการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน การซื้อหุน้ สามัญข้างต้นถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริ ษทั จึงได้มี
การปรับข้อมูลทางการเงินรวมย้อนหลัง สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบไว้ ณ ที่น้ ี
โดยถือเสมือนว่าบริ ษทั ย่อยที่ ซ้ื อเข้ามาในเดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มาโดยตลอดตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2555 ดังนั้น งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
และ พ.ศ. 2555 จึ งรวมผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั T1 ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยไม่คาํ นึ งถึ งวันที่ มีการรวมธุ รกิ จภายใต้
การควบคุมเดียวกัน (วันที่มีการซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั มีส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ของบริ ษทั ย่อยจํานวน
ประมาณ 20,106,431 บาท ผลของรายการดังกล่าวจึงถือเป็ น “ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน”
และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ลงทุนซื้ อหุน้ สามัญของ T1 เพิ่มจํานวน 40,000 หุน้ รวมเป็ นเงินจํานวน 4,000,000
บาท ทําให้สัดส่ วนการถือหุน้ เปลี่ยนแปลงจากเดิมในอัตราร้อยละ 80.00 เป็ นร้อยละ 90.00 ผลต่างจากการซื้ อหุน้ เพิ่มจํานวน
5,212,261 บาท บันทึกเป็ น “การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ในบริ ษทั ย่อย” ซึ่งแสดงอยูภ่ ายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้

51

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
13

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ (ต่อ)
ข)

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
หน่ วย : บาท

สัดส่ วนของการถือหุ้น
ร้ อยละ
ลักษณะ
ความสัมพันธ์

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

สื่ อและโฆษณาทางโทรทัศน์
จัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์เพื่อ
จัดทําวีซีดี และดีวดี ี และ เพื่อ
ถ่ายทอดทางโทรทัศน์
จําหน่ายแผ่นวีซีดี ดีวีดี
บลูเรย์ และลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ผลิตภาพยนตร์

ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง

99.99
99.99

99.99
99.99

99,999,300
369,997,760

99,999,300
369,997,760

ถือหุน้ โดยตรง

99.99

99.99

398,483,507

398,483,507

ถือหุน้ โดยตรง

99.99

99.99

ผลิตภาพยนตร์ รับจ้างผลิตงาน
ด้านบันเทิงทุกรู ปแบบและ
จําหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์

ถือหุน้ โดยตรง

90.00

-

75,000,000
22,444,800

75,000,000
-

บริษัทย่อย
บริ ษทั ทีวี ฟอรัม จํากัด
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด

บริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด
บริ ษทั เอ็ม เทอร์ต้ ีไนน์ จํากัด
บริ ษทั ทาเลนต์ วัน จํากัด

วิธีราคาทุน

ประเภทธุรกิจ

965,925,367 943,480,567
(630,820,000) (510,336,493)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

335,105,367

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
บริษัทย่ อยภายใต้
บริษทั เอ็ม วี ดี จํากัด
บริ ษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลส์ จํากัด

จําหน่ายซีดี วีซีดีและดีวดี ี

ถือหุ น้ โดยอ้อม

99.40

433,144,074

99.40

บริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็ นการลงทุนในหุน้ สามัญ
14

เงินลงทุนในการร่ วมค้า - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท

เงินลงทุนในการร่ วมค้า
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในการร่ วมค้า - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

8,384,364
8,384,364

24,994,743
24,994,743

-

-
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
14

เงินลงทุนในการร่ วมค้า (ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
หน่ วย : บาท

เงินลงทุนในการร่ วมค้า
ราคาสุ ทธิตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อเงินลงทุนเพิ่ม
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินปันผลรับ
ราคาสุ ทธิตามบัญชีสิ้นปี

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะบริษทั

24,994,743
(7,610,399)
(8,999,980)
8,384,364

24,994,743
24,994,743

การลงทุนในการร่ วมค้า
บริษทั เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้ จํากัด
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้ซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด (M Channel) จาก
บริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) (Major) โดยวิธีแลกหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั กับหุ้นสามัญของ
M Channel ในอัตรา 5.30 หุ้นสามัญของบริ ษทั ต่อ 1 หุ ้นสามัญของ M Channel คิดเป็ นจํานวนหุน้ ของบริ ษทั ทั้งหมด
9,539,978 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 2.62 บาท รวมเป็ นเงิน 24,994,743 บาท
เงินลงทุนใน M Channel ถือเป็ นการร่ วมค้าของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั ถือหุ ้นใน M Channel จํานวน 1,799,996 หุ้น
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 44.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีส่วนได้เสี ยในการบันทึกเงินลงทุนในการ
ร่ วมค้าในงบการเงินรวม

53

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
14

เงินลงทุนในการร่ วมค้า (ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในการร่ วมค้า (ต่อ)
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในสิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายของกิจการร่ วมค้า มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม

11,391,783
79,805,012
91,196,795

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม

78,864,577
78,864,577

สิ นทรัพย์สุทธิ

12,332,218

รายได้
ค่าใช้จ่าย

73,579,823
69,603,005

ส่ วนได้เสี ยตามสัดส่ วนในข้อภาระผูกพันที่เกิดขึ้นในกิจการร่ วมค้า

ไม่มี

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าของกิจการร่ วมค้า
เงินปันผลรับ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารของ M Channel ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด
ในอัตราหุน้ ละ 5 บาท บริ ษทั จะได้รับเงินปันผลรับเป็ นจํานวน 8.99 ล้านบาท ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ซึ่งแสดงไว้ใน
“รายได้อื่น” ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
14

เงินลงทุนในการร่ วมค้า (ต่อ)
ข)

รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่ วมค้า
หน่ วย : บาท
สัดส่ วนของการถือหุ้น
ร้ อยละ

การร่ วมค้า
บริ ษทั เมเจอร์ กันตนา
บรอดแคสติ้ง จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
ถือหุ้นโดยตรง

ให้บริ การแพร่ ภาพผ่านสัญญาณ
ดาวเทียม และจัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์

ประเทศไทย

วิธีราคาทุน

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2555

44.99

44.99 24,994,743

-

การร่ วมค้าเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยเงินลงทุนทั้งหมดเป็ นการลงทุนในหุน้ สามัญ
15

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - บริ ษทั ฟิ วเจอร์ บิซ จํากัด
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

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

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

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
8,500,000
(8,500,000)
-

8,500,000
(8,500,000)
-
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
16

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง

อุปกรณ์
สํ านักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่ าง
ก่ อสร้ าง

รวม

11,153,527
23,120
11,176,647
(5,599,494)

25,772,462
837,614
26,610,076
(16,767,721)

3,099,000
3,099,000
(813,381)

328,000
328,000
-

40,024,989
1,188,734
41,213,723
(23,180,596)

(1,101)
(5,600,595)
(24,284)
5,551,768

(120,415)
(16,888,136)
(375,685)
9,346,255

(813,381)
2,285,619

328,000

(121,516)
(23,302,112)
(399,969)
17,511,642

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ (ตามที่ปรับใหม่)
ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์เข้า (ออก)
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 26)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ

5,551,768
3,407,730
328,000
(21,816)
(1,075,976)
8,189,706

9,346,255
4,070,725
(5)
(3,808,060)
(294,029)
9,314,886

2,285,619
1,602,860
(940,546)
2,947,933

328,000
(328,000)
-

17,511,642
9,081,315
(21,821)
(5,824,582)
(294,029)
20,452,525

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

14,890,561
(6,676,571)
(24,284)
8,189,706

30,680,796
(20,696,196)
(669,714)
9,314,886

4,701,860
(1,753,927)
2,947,933

-

50,273,217
(29,126,694)
(693,998)
20,452,525

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่าย - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ

8,189,706
3,815,789
(1,535,754)
10,469,741

9,314,886
1,459,433
(34,065)
(29,089)
(3,670,072)
7,041,093

2,947,933
(1,358,466)
(627,223)
962,244

-

20,452,525
5,275,222
(1,392,531)
(29,089)
(5,833,049)
18,473,078

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

18,706,350
(8,212,325)
(24,284)
10,469,741

31,858,214
(24,147,407)
(669,714)
7,041,093

1,602,860
(640,616)
962,244

-

52,167,424
(33,000,348)
(693,998)
18,473,078

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
ผลกระทบของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ราคาทุน (ตามที่ปรับใหม่)
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ผลกระทบของการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม (ตามที่ปรับใหม่)
ค่าเผื่อการด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ (ตามที่ปรับใหม่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้นําอาคารชุ ดที่ มีราคาทุน 8.97 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 8.97 ล้านบาท) ไปจดจํานอง
เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่อเงินกูท้ ี่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (หมายเหตุ 20)
56

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
16

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุทธิ
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษทั
อุปกรณ์
สํ านักงาน

รวม

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

5,451,261
(858,147)
4,593,114

2,053,488
697,899
(858,720)
1,892,667

7,504,749
697,899
(1,716,867)
6,485,781

10,187,779
(5,594,665)
4,593,114

5,119,017
(3,226,350)
1,892,667

15,306,796
(8,821,015)
6,485,781

4,593,114
(828,760)
3,764,354

1,892,667
492,441
(29,089)
(601,957)
1,754,062

6,485,781
492,441
(29,089)
(1,430,717)
5,518,416

10,187,779
(6,423,425)
3,764,354

5,565,688
(3,811,626)
1,754,062

15,753,467
(10,235,051)
5,518,416

ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีสินทรัพย์ที่ซ้ือโดยการทําสัญญาเช่าการเงินในงบการเงินรวม (พ.ศ. 2555 : ไม่มี)
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
16

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
บริ ษทั มีสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่ารวมแสดงในรายการข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
17

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

963,210
(486,670)
476,540

963,210
(486,670)
476,540

4,257,210
(1,870,094)
2,387,116

963,210
(294,028)
669,182

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท
ลิขสิ ทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพยนตร์ และลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์

ค่ าความนิยม

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

408,539,570

6,434,585

1,939,691,326

15,133,673

26,825,271

-

-

-

3,704,675
439,069,516
-

156,000
6,590,585
(3,314,680)

1,939,691,326
(1,508,750,344)

15,133,673
(13,512,822)

-

-

-

-

439,069,516

(15,258)
(3,329,938)
3,260,647

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

(13,512,822)
1,620,851

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ (ตามที่ปรับใหม่)
ซื้ อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 26)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (หมายเหตุ 4, 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ

439,069,516
(175,825,271)
263,244,245

3,260,647
1,035,140
(241,496)
(696,517)
(1,316,008)
2,041,766

391,427,383
420,491,300
(2,696,763)
(482,901,412)
(12,455,784)
313,864,724

1,620,851
1,032,976
(466,934)
(1,396,244)
790,649

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

439,069,516
(175,825,271)
263,244,245

7,384,229
(4,026,455)
(1,316,008)
2,041,766

2,181,276,536
(1,823,669,030)
(43,742,782)
313,864,724

16,166,649
(13,979,756)
(1,396,244)
790,649

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
ราคาทุน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(หมายเหตุ 4)
ผลกระทบของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
(หมายเหตุ 13)
ราคาทุน (ตามที่ปรับใหม่)
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(หมายหตุ 4)
ผลกระทบของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน
ค่าตัดจําหน่ายสะสม (ตามที่ปรับใหม่)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ (ตามที่ปรับใหม่)
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
17

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน - สุ ทธิ (ต่อ)
หน่ วย : บาท

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้ อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 26)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (หมายเหตุ 26)
ราคาตามบัญชีสิ้นปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

ค่ าความนิยม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ลิขสิ ทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพยนตร์ และลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์

263,244,245
(120,397,064)
142,847,181

2,041,766
40,000
(254,367)
1,827,399

313,864,724
391,297,299
(402,043,648)
(13,875,542)
289,242,833

790,649
40,000
(171,989)
658,660

439,069,516
(296,222,335)
142,847,181

7,284,679
(4,141,272)
(1,316,008)
1,827,399

1,512,529,783
(1,184,675,781)
(38,611,169)
289,242,833

16,206,649
(14,151,745)
(1,396,244)
658,660

มูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมได้ถูกทําให้ลดลงโดยการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม ขาดทุนดังกล่าวได้รวมอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุน
ค่าความนิยมได้ถูกปันส่ วนให้แก่หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGUs) ที่ถูกกําหนดตามส่ วนงาน
การปันส่ วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงได้ดงั นี้
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556
บริษัท เอ็ม
บริษัท บริษัท ทาเลนต์
พิคเจอร์ ส จํากัด เอ็ม วี ดี จํากัด
วัน จํากัด
บาท
บาท
บาท
การปันส่วนค่าความนิ ยม
ราคาทุน
หัก ค่าเผือ่ จากการด้อยค่า
ค่าความนิยม - สุทธิ

165,967,777 269,397,064
(26,825,271) (269,397,064)
139,142,506
-

บริษัท เอ็ม
บริษัท บริษัท ทาเลนต์
รวม พิคเจอร์ ส จํากัด เอ็ม วี ดี จํากัด
วัน จํากัด
บาท
บาท
บาท
บาท

3,704,675 439,069,516
- (296,222,335)
3,704,675 142,847,181

165,967,777 269,397,064
(26,825,271) (149,000,000)
139,142,506 120,397,064

รวม
บาท

3,704,675 439,069,516
- (175,825,271)
3,704,675 263,244,245
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
18

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
เงินประกันค่าเช่าอาคารสํานักงานและอื่น ๆ
อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
19

1,934,031
24,673
1,958,704

3,161,962
24,673
3,186,635

พ.ศ. 2555

994,035
994,035

994,035
994,035

เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 31)
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

20

พ.ศ. 2556

83,758,918
1,469,845
35,971,092
43,179,116
164,378,971

119,484,245
3,794,559
58,865,438
55,601,850
237,746,092

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

267,202
22,879,299
388,991
3,699,389
27,234,881

442,822
93,108,626
513,919
3,649,723
97,715,090

เงินกู้ยืม
งบการเงินรวม

ส่ วนทีห่ มุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2556

(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

59,715,012
633,510,000

36,668,051
564,800,000

9,472,507
35,000,000

9,220,411
-

693,225,012

601,468,051

44,472,507

9,220,411

91,924,271

39,454,328

91,372,232

37,017,353

48,453,231

45,660,467

48,453,231

45,660,467

833,602,514

686,582,846

184,297,970

91,898,231

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนทีไ่ ม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
20

เงินกู้ยืม (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื และเงินเบิกเกินบัญชีของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ยอดรวมเงินกูย้ มื
- ณ อัตราคงที่
- ณ อัตราลอยตัว

633,510,000
200,092,514
833,602,514

รวมเงินกูย้ มื

564,800,000
121,782,846
686,582,846

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

35,000,000
149,297,970
184,297,970

91,898,231
91,898,231

อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม

- เงินเบิกเกินบัญชี
- เงินกูย้ มื จากธนาคาร
- ตัว๋ เงินกูย้ มื จากธนาคาร

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2556

(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2555

ร้อยละ 7.375
ถึงร้อยละ 8.000
ร้อยละ 6.250
ถึงร้อยละ 6.875
ร้อยละ 3.430
ถึงร้อยละ 6.375

ร้อยละ 7.375
ถึงร้อยละ 8.000
ร้อยละ 6.875
ถึงร้อยละ 7.000
ร้อยละ 5.800
ถึงร้อยละ 6.500

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

ร้อยละ 8.000

ร้อยละ 8.000

ร้อยละ 6.250
ถึงร้อยละ 6.875
ร้อยละ 4.400

ร้อยละ 6.875
ถึงร้อยละ 7.000
ร้อยละ 5.800

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน (ไม่รวมเงินเบิกเกินบัญชี) สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ยอดคงเหลือต้นปี
กูย้ มื ในระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูใ้ นระหว่างปี
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

649,914,795
613,000,000
(489,027,293)
773,887,502

454,255,410
501,300,000
(305,640,615)
649,914,795

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

82,677,820
155,390,000
(63,242,357)
174,825,463

91,800,000
(9,122,180)
82,677,820
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
20

เงินกู้ยืม (ต่อ)
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร

91,924,271
48,453,231
140,377,502

39,454,328
45,660,467
85,114,795

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

91,372,232
48,453,231
139,825,463

37,017,353
45,660,467
82,677,820

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะสั้นเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินที่อยูใ่ นสกุลเงินบาทเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 633.51 ล้านบาท
(พ.ศ. 2555 : 564.80 ล้านบาท) สามารถแยกตามรายละเอียดได้ดงั นี้
ลําดับที่
1
2
3

จํานวนเงิน (ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้

545.78 อัตราดอกเบี้ยตามตลาดเงิน (“MMR”) หรื อระหว่างร้อยละ 3.43 ถึงร้อยละ 6.50 ต่อปี
อัตราเงินกูข้ ้นั ตํ่า (“MLR”) ลบร้อยละ 0.625 ต่อปี และลบร้อยละ 1.0 ต่อปี หรื อร้อยละ
47.73 6.375 ถึงร้อยละ 6.50 ต่อปี
40.00 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 และ 3.90 ต่อปี
633.51

ตัว๋ สัญญาใช้เงินจํานวน 633.51 ล้านบาท คํ้าประกันโดยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีกาํ หนดจ่ายคืนภายในหกเดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็ นสัญญาเงินกูย้ มื ที่อยูใ่ นสกุลเงินบาทเป็ นจํานวน
140.38 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 85.11 ล้านบาท) มีดอกเบี้ยในอัตราเงินกูข้ ้นั ตํ่า (“MLR”) ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี สัญญาเงินกูย้ มื ดังกล่าว
ซึ่งคํ้าประกันโดยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ โดยมีกาํ หนดจ่ายคืนภายในสามปี
วงเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อคงเหลือ จํานวนทั้งสิ้ น 396.40 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 438.42 ล้านบาท)
วงเงินสิ นเชื่อส่ วนใหญ่มีไว้ใช้สาํ หรับการซื้อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ สร้างภาพยนตร์และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
21

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์บาํ เหน็จบํานาญ

3,717,355

4,302,270

2,432,919

3,249,824

งบกําไรขาดทุน
ผลประโยชน์บาํ เหน็จบํานาญ

415,677

541,894

183,687

325,601

รายการเคลื่อนไหวของโครงการผลประโยชน์ระหว่างปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
จ่ายผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

4,302,270
333,884
81,793
(1,000,592)
3,717,355

3,760,376
463,746
78,148
4,302,270

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
3,249,824
136,187
47,500
(1,000,592)
2,432,919

2,924,223
273,527
52,074
3,249,824

จํานวนที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนมีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม (แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวกับพนักงาน)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

333,884
81,793

463,746
78,148

136,187
47,500

273,527
52,074

415,677

541,894

183,687

325,601
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
21

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็ นดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

22

ร้อยละ 3.8
ร้อยละ 3.0
ร้อยละ 3.0 ถึง
ร้อยละ 9.0

ร้อยละ 3.8
ร้อยละ 3.0
ร้อยละ 3.0 ถึง
ร้อยละ 9.0

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ร้อยละ 3.8
ร้อยละ 3.0
ร้อยละ 3.0 ถึง
ร้อยละ 9.0

ร้อยละ 3.8
ร้อยละ 3.0
ร้อยละ 3.0 ถึง
ร้อยละ 9.0

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทั้งจํานวนตามวิธีหนี้ สินโดยใช้อตั ราภาษีร้อยละ 23 สําหรับปี พ.ศ. 2555
และร้อยละ 20 สําหรับปี พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีและ
ฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินของกลุ่มบริ ษทั ผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าวเกิดจากส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
และการตีมูลค่ายุติธรรมและตัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อธุรกิจของบริ ษทั ย่อยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ก)

ความเคลื่อนไหวของบัญชีหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาํ หรับงวดมีดงั นี้

งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ณ วันที่ 1 มกราคม
รายการตัดบัญชีในกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

5,965,587
(2,273,106)
3,692,481

7,132,940
(1,167,353)
5,965,587

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

-

-
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
22

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ข)

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้
หน่ วย : บาท

(ตามที่ปรับใหม่ )
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5,965,587
5,965,587

งบการเงินรวม
รายได้
(ค่าใช้ จ่าย)
ในกําไรหรื อ กําไร(ขาดทุน)
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(2,273,106)
(2,273,106)

-

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556
3,692,481
3,692,481

กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากผลต่างชัว่ คราวซึ่ งเกิดจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย
และเคลื่อนไหวช้า ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า ค่าเผื่อการด้อยค่าลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ การตัดจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน การจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ และขาดทุนสะสมทางภาษี เนื่ องจากผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประเมินโดยใช้
หลักของความระมัดระวังและคาดการณ์ ว่ากลุ่ม บริ ษทั ไม่น่าที่ จะมี ก าํ ไรทางภาษี เพียงพอที่ จะนําผลต่างชั่วคราวดังกล่ าวมาใช้
ประโยชน์ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากขาดทุนสะสมจํานวน
73.86 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษีจาํ นวน 369.30 ล้านบาท แยกตามปี ที่จะหมดประโยชน์ทางภาษีได้ดงั นี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
ล้านบาท
ล้านบาท
ปี ที่หมดประโยชน์ ทางภาษี
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

1.85
56.12
23.21
128.53
159.59
369.30

-
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
23

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่าหุ้น
จํานวนหุ้น
จดทะเบียน
หุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
การเพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
การเพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

641,250,000
6,412,500
647,662,500
28,240,000
675,902,500

ออกและชําระแล้ วเต็มมูลค่า
จํานวน
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้น
บาท
641,250,000
641,250,000
16,579,978
657,829,978

641,250,000
641,250,000
16,579,978
657,829,978

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น
บาท
105,752,737
105,752,737
26,859,565
132,612,302

หุน้ สามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํ นวน 675.90 ล้านหุน้ (พ.ศ. 2555 : 647.66 ล้านหุ้น) ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (พ.ศ. 2555 :
1 บาทต่อหุ ้น)
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นวิสามัญประจําปี พ.ศ. 2556 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ผูถ้ ือหุ้นได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 28.24 ล้านหุ ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในบริ ษทั ทาเลนต์
วัน จํากัด และบริ ษทั เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่
2 สิ งหาคม พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้แลกหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั จํานวน 16.58 ล้านหุ้น กับหุ้นของบริ ษทั ทาเลนต์ วัน
จํากัด และ บริ ษทั เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุขอ้ 13 และหมายเหตุขอ้ 14 ผลจากการแลกหุน้ นี้
ทําให้บริ ษทั ทาเลนต์ วัน จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด เป็ นการร่ วมค้าตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อ บริ ษทั
ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิ ชย์ และจดทะเบียนให้ทาํ การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่
2 สิ งหาคม พ.ศ. 2556
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี พ.ศ. 2555 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 6.41 ล้านหุ ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ ซื้ อหุ ้นสามัญ
ของผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งจะเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ตามโครงการ ESOP บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
24

การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
แผนสิ ทธิซื้อหุ้น (Option)
บริ ษทั ได้มีการออกแผนการให้สิทธิซ้ื อหุ ้น (Option) ซึ่ งเป็ นแผนประเภทชําระด้วยตราสารทุน อัตราการใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญและ
ราคาใช้สิทธิมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ออก
MPIC-ESOP#1

24 เมษายน พ.ศ. 2555

จํานวนที่ออก ราคาการใช้ สิทธิ
ล้ านหน่ วย
บาท/หน่ วย
4.42

1.59

กําหนดเวลาการใช้ สิทธิ
เริ่ม

สิ้นสุ ด

30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

23 เมษายน พ.ศ. 2560

ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ มีดงั นี้

MPIC-ESOP#1

อัตราการใช้ สิทธิ
หน่ วย/หุ้น

ราคาการใช้ สิทธิ
บาท/หน่ วย

1

1.59

บริ ษทั ได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญที่ จดั สรรให้แก่กรรมการและพนักงานที่ ได้รับเลือกของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
โดยเป็ นใบสําคัญแสดงสิ ทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออก
ในจํานวนไม่เกิน 4,424,625 หน่วย ราคาการใช้สิทธิ ต่อหุน้ จํานวน 1.59 บาท อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิต่อ 1 หุน้ สามัญ
โดยสามารถใช้สิทธิ ครั้งแรกได้เมื่อครบระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่บริ ษทั ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ กลุ่มบริ ษทั ไม่มี
ภาระผูกพันทางกฎหมายในการซื้อสิ ทธิกลับคืนมา หรื อจ่ายชําระเป็ นเงินสด
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
24

การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (ต่อ)
แผนสิ ทธิซื้อหุ้น (Option) (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของจํานวนสิ ทธิซ้ื อหุน้ ที่คงเหลือ และราคาใช้สิทธิถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
งบการเงินรวม
ราคาใช้ สิทธิ
ถัวเฉลีย่
ถ่วงนํ้าหนัก
บาทต่ อหุ้น
จํานวนสิ ทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555
สิ ทธิเลือกที่ออกให้
สิ ทธิเลือกที่ถูกริ บ
สิ ทธิเลือกที่มีการใช้สิทธิ
สิ ทธิเลือกที่หมดอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
สิ ทธิเลือกที่ออกให้
สิ ทธิเลือกที่ถูกริ บ
สิ ทธิเลือกที่มีการใช้สิทธิ
สิ ทธิเลือกที่หมดอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบการเงินเฉพาะบริษทั
ราคาใช้ สิทธิ
ถัวเฉลีย่
ถ่ วงนํา้ หนัก
บาทต่อหุ้น
จํานวนสิทธิ

1.59
1.59

4,424,625
4,424,625

1.59
1.59

4,424,625
4,424,625

1.59
1.59

4,424,625
(2,436,750)
1,987,875

1.59
1.59

4,424,625
(2,436,750)
1,987,875

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั มีสิทธิ ซ้ือหุน้ คงเหลือจํานวน 1,987,875 สิ ทธิ (พ.ศ. 2555 : 4,424,625 สิ ทธิ) ไม่มีสิทธิซ้ื อหุน้
ที่จะถูกใช้จนกว่าจะถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
สิ ทธิซ้ือหุน้ คงเหลือ ณ วันสิ้นงวดแยกแสดงตามวันที่หมดอายุการใช้สิทธิ และมีราคาใช้สิทธิดงั นี้
งบการเงินรวม

วันหมดอายุการใช้สิทธิ
24 เมษายน พ.ศ. 2560

ราคาใช้ สิทธิ
ถัวเฉลีย่
บาทต่อหุ้น

พ.ศ. 2556
หุ้น

พ.ศ. 2555
หุ้น

1.59

1,987,875

4,424,625

งบการเงินเฉพาะบริษทั
ราคาใช้ สิทธิ
ถัวเฉลีย่
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาทต่อหุ้น
หุ้น
หุ้น
1.59

1,987,875

4,424,625
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
24

การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ (ต่อ)
สิ ทธิ ที่ออกโดยบริ ษทั มีมูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของสิ ทธิซ้ื อหุน้ ที่ให้สิทธิ ในระหว่างปี ซึ่ งประมาณโดยใช้วิธีการคํานวณ
แบบ Black-Scholes ประกอบด้วย
MPIC-ESOP#1
0.28 - 0.65
37.15 - 62.70
2.12
1.49
2.18 - 4.18
3.34 - 3.47

ตัวแปรในการคํานวณ
มูลค่าของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (บาทต่อสิ ทธิ)
ค่าความผันผวน (ร้อยละ)
ผลตอบแทนของเงินปันผล (ร้อยละ)
ราคาหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันให้สิทธิ (บาทต่อหุน้ )
ประมาณการอายุของสิ ทธิ (ปี )
อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ ยง (ร้อยละ)

ความผันผวนของราคาหุน้ MPIC ย้อนหลัง โดยอิงจากช่วงระยะเวลาตามอายุคงเหลือของ MPIC-ESOP#1 โดยมูลค่าของ MPIC-ESOP#1
จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น หากความผันผวนของราคาหุน้ MPIC สูงขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั ได้รับรู ้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตลอดระยะเวลาที่ได้รับสิ ทธิ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ ได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั
และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวน 160,892 บาท
25

ทุนสํารองตามกฎหมาย

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

3,813,156
3,813,156

3,813,156
3,813,156

3,813,156
3,813,156

3,813,156
3,813,156

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ หลังจาก
หักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้ จะมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สํารองตามกฎหมาย
ไม่สามารถจัดสรรได้
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
26

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 16)
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ (หมายเหตุ 17)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 17)
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (การกลับรายการ)
- อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 16)
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมายเหตุ 17)
การตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมายเหตุ 17)
หนี้สูญและ(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย

27

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

76,472,373
5,833,049

78,360,205
5,824,582

14,322,671
1,430,717

17,272,975
1,716,867

402,043,648
254,367

482,901,412
696,517

171,989

200,000
266,934

13,875,542
342,062
1,584,114
-

294,029
13,771,792
2,938,259
9,092,902
33,051,985
2,858,695

(59,874)
-

1,396,244
281,890
529,200

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ต้ นทุนทางการเงิน
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นๆ
รวม

35,646,763
3,607,877
54,588
11,781
39,321,009

35,757,855
1,035,880
111,637
56,089
36,961,461

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

8,735,318
10,525,644
41,521
11,781
19,314,264

2,751,837
19,114,312
60,738
56,089
21,982,976
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

28

ภาษีเงินได้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริษทั

(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

-

-

-

-

(2,273,106)
(2,273,106)

(1,167,353)
(1,167,353)

-

-

ภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริ ษทั มียอดจํานวนเงินที่แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศ
ที่บริ ษทั ใหญ่ต้ งั อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ขาดทุนก่อนภาษี
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
(พ.ศ. 2555 - ร้อยละ 23)
ผลกระทบ :
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
สุทธิจากภาษี
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่ผา่ นมาซึ่งยังไม่รับรู ้
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(กําไร)ขาดทุนที่ยงั ไม่รับรู ้ซ่ ึงเกิดจากรายการ
ระหว่างกัน
ภาษีเงินได้

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

(283,869,527)

(347,863,345)

(83,688,307)

(389,441,170)

(56,773,905)

(80,008,569)

(16,737,661)

(89,571,469)

1,522,080
349,645

4,948,493

(1,799,996)
109,811

210,005

29,696,529
(8,799,790)

56,419,341
(871,170)

23,511,580
(5,083,734)

90,232,634
(871,170)

31,918,050

23,681,127

-

-

(185,715)
(2,273,106)

(5,336,575)
(1,167,353)

-

-
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
29

ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุนสุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนัก
ที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างปี
การคํานวณขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษทั

(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

ขาดทุน (บาท)
ส่วนแบ่งขาดทุนสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้

(281,596,421)

(346,695,992)

(83,688,307)

(389,441,170)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํา้ หนักที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้น (หุ้น)

648,245,388

641,250,000

648,245,388

641,250,000

(0.43)

(0.54)

(0.13)

(0.61)

ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาทต่ อหุ้น)

สําหรับขาดทุนต่อหุน้ ปรับลด คํานวณโดยดูจากจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยจํานวน
หุ้นสามัญเทียบเท่ าปรั บลดโดยสมมุติว่าหุ ้นสามัญเที ยบเท่าปรั บลดได้แปลงเป็ นหุ้นสามัญทั้งหมด บริ ษทั มีหุ้นสามัญเที ยบเท่า
ปรับลดอยูป่ ระเภทเดียว คือ สิ ทธิเลือกซื้อหุน้ ที่ให้แก่พนักงาน ในการคํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด หุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดมาจาก
สิ ทธิ เลือกซื้ อหุ ้น บริ ษทั คํานวณจํานวนหุ ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซึ่ งขึ้นอยู่กบั มูลค่าที่เป็ นตัวเงินของ
ราคาตามสิ ทธิซ้ือหุน้ ที่มาพร้อมกับสิ ทธิเลือกซื้อหุน้ (กําหนดจากราคาถัวเฉลี่ยของหุน้ สามัญของบริ ษทั ในระหว่างปี ) การคํานวณนี้
ทําขึ้นเพื่อกําหนดจํานวนหุน้ สามัญที่ตอ้ งบวกเพิ่มกับหุน้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกในการคํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด โดยไม่มี
การปรับปรุ งกําไรสุ ทธิแต่อย่างใด
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
29

ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (ต่อ)
การคํานวณขาดทุนต่อหุ้นปรับลด แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม

ขาดทุน (บาท)
ส่วนแบ่งขาดทุนสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํา้ หนัก
ทีถ่ ือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น)
การปรับปรุ ง :
ผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ใช้
คํานวณขาดทุนต่อหุน้ ปรับลด
ขาดทุนต่ อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)
30

(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

(281,596,421)

(346,695,992)

(83,688,307)

(389,441,170)

648,245,388

641,250,000

648,245,388

641,250,000

733,621

-

733,621

-

648,979,009

641,250,000

648,979,009

641,250,000

(0.43)

(0.54)

(0.13)

(0.61)

เงินปันผลจ่าย
ในที่ประชุมสามัญประจําปี ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลประจําปี บัญชี พ.ศ. 2554
เป็ นจํานวนเงิน 0.05 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 32.06 ล้านบาท โดยจ่ายให้กบั หุ้นทั้งหมดในทะเบียนผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 และได้จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กิ จการและบุ คคลที่ ควบคุ มบริ ษ ทั หรื อถู กควบคุ มโดยบริ ษ ทั หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกับบริ ษทั ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อ ม
ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรื 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 91.37 (พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 67.86) ดังนั้น บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทั้งหมดของบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป
จํากัด (มหาชน) ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รายได้จากการขาย/ให้ บริการและอื่น ๆ
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

-

-

44,860

61,682

93,207
33,445
79,220
205,872

108,118
36,775
144,893

40,680
40,680

17,977
17,977

93
83,050
83,143

12,974
12,974

-

972
972

รายได้ ค่าบริหารงาน
บริ ษทั ย่อย
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การร่ วมค้า
รายได้ ค่าโฆษณา
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ก)

รายได้จากการขาย/ให้ บริการและอื่น ๆ
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
รายได้ ค่าเช่ าพืน้ ทีแ่ ละบริการ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

-

14
14

3,436
3,436

2,988
2,988

-

-

9,902

3,080

8
8

130
130

9,000
9,000

-

รายได้ ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
รายได้ อื่น
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การร่ วมค้า

ข)

การซื้อสิ นค้า/บริการและอื่น ๆ
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
การซื้อสินค้าและบริการ
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าโฆษณา
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การร่ วมค้า

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

13,830
1,727
15,557

2,218
1,177
3,395

-

-

2,325
381
1,005
3,711

2,216
1,947
4,163

-

67
67
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

การซื้อสิ นค้า/บริการและอื่น ๆ (ต่อ)
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

3,829

3,763

3,829

3,763

3,608
3,608

1,036
1,036

3,296
7,229
10,525

1,036
18,078
19,114

58
28
86

37
12
49

32
28
60

37
12
49

ค่าเช่ าและค่าบริการ
บริ ษทั ใหญ่
ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
ค่าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายการคิดราคาระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
นโยบายการคิดราคา
ค่าโฆษณา
ค่าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
การเช่าพื้นที่และบริ การ
ดอกเบี้ย
ค่าบริ หารจัดการ

ราคาที่ตกลงกันตามที่กาํ หนดในสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามที่กาํ หนดในสัญญา
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันระหว่างร้อยละ 3.50 ถึง 7.00 ต่อปี
ราคาที่ตกลงกันตามที่กาํ หนดในสัญญา
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดคงเหลือทีเ่ กิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอื่น ๆ
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ลูกหนีก้ ารค้า
(รวมอยูใ่ น “ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น”)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การร่ วมค้า
รวมลูกหนี้การค้า
รายได้ ค้างรับ
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การร่ วมค้า
รวมรายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ
ลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

24,548
29,774
84,519
138,841

22,909
12,360
35,269

31,905
31,905

80,360
80,360

6,706
2,493
9,000
18,199

8,717
5,066
13,783

9,000
9,000

-

157,040
157,040

49,052
49,052

31,905
31,905

80,360
80,360

-

1,083
1,083
1,083

85,115
85,115
85,115

1,003
150,760
151,763
151,763
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดคงเหลือทีเ่ กิดจากการซื้อขายสินค้าและบริการและอื่น ๆ (ต่อ)
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบการเงินรวม
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

983

983

983

983

9,713
1,176
10,889

800
796
1,596

-

-

794
4
214
458
1,470

3,146
107
542
3,795

526
21,891
4
458
22,879

1,150
91,417
542
93,109

-

-

747

747

เงินประกันจ่ ายสําหรับค่าเช่ าและค่าบริการ
(รวมอยูใ่ น “สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน”)
บริ ษทั ใหญ่
เจ้าหนีก้ ารค้า
(รวมอยูใ่ น “เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น”)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนีบ้ ุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การร่ วมค้า
กรรมการ
รวมเจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินประกันรับสําหรับค่าเช่ าและค่าบริการ
(รวมอยูใ่ น “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น”)
บริ ษทั ย่อย
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ง)

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่บริษัทย่ อย

บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
รับคืนเงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555

-

-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
87,200
300,800
(183,400)
204,600

50,700
243,600
(207,100)
87,200

เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยจํานวน 204.60 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 87.20 ล้านบาท) มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี (พ.ศ. 2555 :
ร้อยละ 7.00 ต่อปี ) เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวอยูใ่ นรู ปแบบของตัว๋ สัญญาใช้เงิน และมีกาํ หนดรับชําระคืนเมื่อทวงถาม
จ)

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
การเปลี่ยนแปลงในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้ :

บริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินกูย้ มื ในปี
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555

-

-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
172,000
185,500
(253,000)
104,500

288,250
43,350
(159,600)
172,000
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
31

รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
จ)

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)

บริษทั ใหญ่
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินกูย้ มื ในปี
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ในปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

10,000
425,000
(380,000)
55,000

59,000
80,000
(129,000)
10,000

10,000
395,000
(365,000)
40,000

59,000
80,000
(129,000)
10,000

55,000

10,000

144,500

182,000

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 7.00 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 7.00 ต่อปี ) เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีกาํ หนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ร้อยละ 4.25 และร้อยละ 6.125 ต่อปี (พ.ศ. 2555 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
6.125 ต่อปี ) มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 1 ถึง 3 เดือน
ฉ)

ค่าผลตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญของกิจการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญของกิจการสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม เป็ นดังนี้
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

11,693
104
11,797

15,554
252
15,806

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
11,693
64
11,757

11,565
214
11,779
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บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
32

ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้
ก)

หนังสื อคํา้ ประกันของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันที่ ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งเพื่อคํ้าประกันการ
ซื้อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์จาํ นวน 17.40 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : จํานวน 17.40 ล้านบาท)

ข)

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าดําเนินงาน - กรณีกลุ่มบริษทั เป็ นผู้เช่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยมี ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าระยะยาวกับกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันและ
บุคคลภายนอก เกี่ยวกับการเช่าที่ดิน พื้นที่อาคารและสัญญาบริ การ โดยมียอดรวมของจํานวนเงินค่าเช่าและค่าบริ การขั้นตํ่า
ั ญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ดงั นี้
ภายใต้สญ
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษทั
(ตามทีป่ รับใหม่ )
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน

ค)

6.55
12.20
18.75

6.47
2.38
8.85

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

4.00
7.66
11.66

3.52
0.39
3.91

ภาระผูกพันในการซื้อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการซื้อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ที่ตอ้ งจ่ายชําระภายใน 2 ปี เป็ นจํานวนเงิน
4.74 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ 0.03 ล้านยูโร และ 78 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 6.65 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ 0.06 ล้านยูโร และ
43.50 ล้านบาท)

ง)

ภาระผูกพันในการผลิตภาพยนตร์
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กลุ่ ม บริ ษทั มี ภาระผูก พัน ตามสัญญาว่า จ้า งผลิ ตภาพยนตร์ แ ละว่า จ้า งค่ า โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ที่ทาํ ไว้กบั ผูก้ าํ กับภาพยนตร์ และบริ ษทั อื่นหลายแห่ ง โดยบริ ษทั ตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนตามจํานวนที่ระบุ
ไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องเป็ นจํานวน 47.28 ล้านบาท (พ.ศ. 2555 : 9.2 ล้านบาท)
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เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษ ทั เมื่ อวันที่ 11 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการได้มีม ติ อนุ มตั ิ ก ารจัด ตั้ง บริ ษ ทั ผลิ ต
ภาพยนตร์ไทย ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท โดยประกอบด้วยหุน้ สามัญ 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยบริ ษทั
จะมีสัดส่ วนการถือหุ้นร้อยละ 40 คิดเป็ นจํานวนเงินลงทุนเท่ากับ 120,000,000 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั ใหม่ดงั กล่าวจะจัดตั้งแล้วเสร็ จ
ภายในไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2557
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