รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์จาํ กัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั ทราฟฟิ กคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)”)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์จาํ กัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
ของเฉพาะบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์จาํ กัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีอื่น ซึ่งได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และมีวรรคเน้นข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ
ในการดําเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั และการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจาก
วิธีส่วนได้เสี ยเป็ นวิธีราคาทุน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้
ความเชื่ อ มัน่ อย่า งมี เ หตุ ผ ลว่า งบการเงิ น แสดงข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ นสาระสํา คัญ หรื อ ไม่ การตรวจสอบรวมถึ ง การใช้วิ ธี
การทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็ นจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ
บัญ ชี ที่ กิ จการใช้และประมาณการเกี่ ยวกับรายการทางการเงิ นที่ เป็ นสาระสําคัญซึ่ งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ัดทําขึ้ น ตลอดจนการประเมิ นถึ ง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่ นํา เสนอในงบการเงิ น โดยรวม ข้าพเจ้า เชื่ อ ว่า การตรวจสอบดัง กล่ า วให้ขอ้ สรุ ป ที่ เป็ นเกณฑ์
อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ น เฉพาะบริ ษทั ณ วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์จาํ กัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและของเฉพาะบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์จาํ กัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

ขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่ อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั อื่น - สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

2,511,928
177,164,828
1,750,122
9,412,567
18,405,014

784,788
49,165,809
3,092,760
17,340,399
14,388,653

1,908,513
31,788,536
3,893,737
1,278,002
14,361,321

114,050
33,953,619
12,339,034
17,310,880
5,884,367

209,244,459

84,772,409

53,230,109

69,601,950

2,300,256
17,007,342
2,046,325
201,641,864
139,142,506
32,768,284

6,275,500
20,815,227
2,080,657
24,351,175

328,564,919
12,551,664
1,294,992
1,350,000
11,126,190

1,200,000
20,444,489
10,862,537
866,988
16,716,611

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

394,906,577

53,522,559

354,887,765

50,090,625

รวมสิ นทรัพย์

604,151,036

138,294,968

408,117,874

119,692,575

7
21
21
8
9

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุ ทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ - สุ ทธิ
ค่าความนิยม - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

10
11
12
13
13
13
14

กรรมการ ____________________________________

กรรมการ ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 10 ถึง 42 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
2

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
หนี้สินซึ่งเกิดจากภาระคํ้าประกันหนี้สิน
ภาษีขายไม่ถึงกําหนดชําระ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

15
21
21

281,066,349
60,650,591
6,393,280

53,519,367
57,394,299
727,624

15,527,071
14,659,636

53,519,367
30,677,012
5,592,501

15

978,123
7,184,118
770,000
13,822,215
15,983,760
1,192,715

271,669
2,570,000
7,705,376
7,866,166
6,359,476

978,123
5,646,031
89,934,000
770,000
3,486,968
7,897,135
467,800

227,721
75,800,000
2,570,000
4,526,425
5,057,525
6,354,711

388,041,151

136,413,977

139,366,764

184,325,262

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

7,014,584

-

-

-

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

7,014,584

-

-

-

395,055,735

136,413,977

139,366,764

184,325,262

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

21

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 10 ถึง 42 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้วเต็มมูลค่า
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ขาดทุนสะสม

16
360,000,000
16

158,250,000

360,000,000

158,250,000

360,000,000 120,000,000
191,610,374
(348,565,269) (124,340,747)

360,000,000
191,610,374
(282,859,264)

120,000,000
(184,632,687)

203,045,105
6,050,196

(4,340,747)
6,221,738

268,751,110
-

(64,632,687)
-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

209,095,301

1,880,991

268,751,110

(64,632,687)

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

604,151,036

138,294,968

408,117,874

119,692,575

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 10 ถึง 42 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

รายได้
รายได้ค่าโฆษณา
รายได้จากการขายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
รายได้จากการให้บริ การ

48,021,782
222,826,126
7,473,703

102,235,925
8,239,147

50,401,795
15,299,895
-

85,608,485
-

รวมรายได้

278,321,611

110,475,072

65,701,690

85,608,485

ต้นทุนในการให้บริ การโฆษณาและบริ การอื่น
ต้นทุนขายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์

86,527,813
251,363,317

120,298,350
-

81,839,149
10,803,911

101,981,571
-

รวมต้ นทุนขายและการให้ บริการ

337,891,130

120,298,350

92,643,060

101,981,571

ขาดทุนขั้นต้ น

(59,569,519)

(9,823,278)

(26,941,370)

(16,373,086)

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

18

10,450,292
141,329,509

23,322,191
51,613,460

10,078,534
76,946,638

9,430,508
99,591,798

19

(190,448,736)
(17,705,646)

(38,114,547)
(3,786,582)

(93,809,474)
(4,417,103)

(106,534,376)
(7,541,515)

ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

(208,154,382)
(16,250,827)

(41,901,129)
-

(98,226,577)
-

(114,075,891)
-

ขาดทุนสุ ทธิสําหรับปี

(224,405,209)

(41,901,129)

(98,226,577)

(114,075,891)

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย

(224,224,522)
(180,687)

(41,755,176)
(145,953)

(98,226,577)
-

(114,075,891)
-

ขาดทุนสุ ทธิสําหรับปี

(224,405,209)

(41,901,129)

(98,226,577)

(114,075,891)

(0.66)

(0.27)

(0.29)

(0.74)

ต้ นทุนขายและการให้ บริการ

ขาดทุนก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

การปันส่ วนขาดทุนสุ ทธิ

ขาดทุนต่ อหุ้นในส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 10 ถึง 42 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
หน่ วย : บาท

ยอดยกมาต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
การเพิ่มทุน
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี
ผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยลงทุนในบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
เรียกชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

16
17
17

120,000,000
240,000,000
-

191,610,374
-

-

360,000,000

191,610,374

342,774,695
90,000,000
(312,774,695)
120,000,000

ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ยอดยกมาต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
การเพิ่มทุน
การลดทุน
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี
ผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยส่ วนน้อยลดลง
ผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

งบการเงินรวม
สํ ารองตาม
กฎหมาย
ขาดทุนสะสม

16
16
17
17
17

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนน้ อย

รวม

(124,340,747)
(224,224,522)
-

6,221,738
(180,687)
9,145

1,880,991
431,610,374
(224,405,209)
9,145

-

(348,565,269)

6,050,196

209,095,301

182,300,000
(182,300,000)
-

3,500,000
(3,500,000)
-

(581,160,266)
498,574,695
(41,755,176)
-

13,743,772
(145,953)
(9,000,000)
1,623,919

(38,841,799)
90,000,000
(41,901,129)
(9,000,000)
1,623,919

-

-

(124,340,747)

6,221,738

1,880,991

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 10 ถึง 42 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
เรียกชําระแล้ ว

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ส่ วนเกิน
สํ ารองตาม
มูลค่ าหุ้น
กฎหมาย

ขาดทุนสะสม

รวม

120,000,000
240,000,000
-

191,610,374
-

-

(184,632,687)
(98,226,577)

(64,632,687)
431,610,374
(98,226,577)

ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

360,000,000

191,610,374

-

(282,859,264)

268,751,110

ยอดยกมาต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 - ตามที่รายงานไว้ เดิม
การปรับปรุ งย้อนหลัง - การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

342,774,695

182,300,000

3,500,000

(581,160,266)

(52,585,571)

10

-

-

-

12,028,775

12,028,775

16
16

342,774,695
90,000,000
(312,774,695)
-

182,300,000
(182,300,000)
-

3,500,000
(3,500,000)
-

(569,131,491)
498,574,695
(114,075,891)

(40,556,796)
90,000,000
(114,075,891)

120,000,000

-

-

(184,632,687)

(64,632,687)

ยอดยกมาต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
การเพิ่มทุน
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี

ยอดยกมาต้ นปี - ตามที่ได้ ปรับใหม่
การเพิ่มทุน
การลดทุน
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี

16

ยอดคงเหลือปลายปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 10 ถึง 42 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
โอนกลับเจ้าหนี้เป็ นรายได้อื่น
กําไรสุ ทธิ จากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ และลิขสิ ทธิ์
ในการแพร่ ภาพการแข่งขันฟุตบอล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนกลับภาระคํ้าประกันหนี้สิน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนินงานและหนี้สินดําเนินงาน
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้ อบริ ษทั ย่อย)
- ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เจ้าหนี้อื่น
- ภาษีขายไม่ถึงกําหนดชําระ
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
บวก ดอกเบี้ยรับ
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิเพิม่ ขึน้ (ลดลง)จากกิจการดําเนินงาน

12,13

10
12

19
17

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

(208,154,382)

(41,901,129)

(98,226,577)

(114,075,891)

163,796,521
29,021,719
-

13,280,181
(14,472,656)
(3,870,860)

11,073,769
(2,642,066)
-

4,042,113
(1,448,067)
(1,556,035)

(184,567)

(218,713)

-

(417,011)

16,706,399
-

-

14,552,286
12,877,330

66,019,674

6,143,042
(1,800,000)
(251,529)
17,705,646

1,568,068
(4,000,000)
(313,307)
3,786,582

2,542,771
(1,800,000)
(1,526,982)
4,417,103

(4,000,000)
(1,456,853)
7,541,515

-

1,623,919

-

-

68,936,347
1,447,389

13,929,058
15,299,683

2,502,333
14,235,690

1,089,841
6,373,901

3,926,017
6,977,079
10,238,765
(18,802,074)
5,665,656
6,912,449
(10,406,335)
8,117,594
(35,831,914)

839,291
(11,950,942)
5,337,711
(38,004,708)
(247,986)
(2,046,363)
(1,801,840)
(482,846)
2,601,574

1,480,592
(12,528,904)
7,595,501
(15,149,941)
5,956,991
5,418,310
(1,039,457)
2,839,610
(5,868,919)

(5,526,510)
(8,474,891)
(150,569)
(25,718,555)
1,664,126
(1,496,952)
(94,953)
299,122
474,265

70,163,822
187,496
(17,656,891)
(9,560,126)

(61,045,283)
343,495
(5,116,155)
(3,613,632)

(53,290,560)
80,465
(1,306,960)
(1,972,189)

(76,911,730)
246,119
(6,252,331)
(2,511,381)

43,134,301

(69,431,575)

(56,489,244)

(85,429,323)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 10 ถึง 42 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

43,134,301

(69,431,575)

(56,489,244)

(85,429,323)

3,975,244

6,523,745

1,200,000

(1,200,000)

(5,828,946)
(51,391)
(118,213,913)
1,887,372

1,145,875
(3,741,564)
(231,142)
(1,504,322)
1,475,781

2,680,000
(1,000,000)
(6,357,913)
(570,000)
(9,000,000)
(700,000)
-

(4,000,000)
31,000,000
(2,333,022)
(63,000)
(4,190,733)
936,029

975,312

-

-

-

(117,256,322)

3,668,373

(13,747,913)

20,149,274

(34,330,096)
(1,433,357)
111,612,614
-

(16,937,227)
(170,225)
90,000,000
(9,000,000)

(53,519,367)
(13,120,000)
27,254,000
(195,627)
111,612,614
-

(6,818,837)
(18,117,940)
90,000,000
-

75,849,161

63,892,548

72,031,620

65,063,223

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

1,727,140
784,788

(1,870,654)
2,655,442

1,794,463
114,050

(216,826)
330,876

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

2,511,928

784,788

1,908,513

114,050

-

319,997,760
151,743

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินสดจากการรับชําระหนี้เงินให้กยู้ มื แก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันและบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อค่าความนิยม
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับจากการลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

21
10
10
13
13
13
21

10

เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ น้ สามัญ
เงินสดจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย

21
21
16
17

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 มีดงั นี้
การออกหุ น้ สามัญเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การลงทุนในอุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน

10

319,997,760
1,805,430

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 10 ถึง 42 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่
ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
97/11 ชั้นที่ 5 อาคารอีจีวี เมโทรโพลิส ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ ป จํากัด (มหาชน) หลังจากการแลกหุ ้นที่ ออกใหม่ตามรายละเอี ยดใน
หมายเหตุขอ้ 10
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่ อกับกระทรวงพาณิ ชย์จาก “บริ ษทั ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์
โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)” เป็ น “บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)”
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ดําเนิ นธุ รกิจหลักในการให้บริ การเกี่ยวกับสื่ อโฆษณา การตลาด และการจัดจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นเรื่ องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน (ต่อ)
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ฝ่ายบริ หารประมาณการและ
กําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสิ นทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลข
ที่เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ ายบริ หารได้จดั ทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจใน
เหตุการณ์และสิ่ งที่ได้กระทําไปในปั จจุบนั อย่างดีที่สุดแล้ว
ตัวเลขเปรี ยบเทียบได้ปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอข้อมูลในปี ปั จจุบนั เท่าที่จาํ เป็ น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทยในกรณี
ที่มีความหมายขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ในระหว่างปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ. 2551 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเรื่ องมาตรฐานการบัญชีใหม่และมาตรฐานการบัญชีซ่ ึ งได้มี
การปรับปรุ งใหม่ ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีซ่ ึงได้มีการปรับปรุ งใหม่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 เรื่ อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49 เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่ขา้ งต้นมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชี เริ่ มต้นหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ยกเว้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง สัญญาเช่ า ซึ่ งมี ผลบังคับใช้
สําหรับสัญญาเช่าทุกประเภทที่มีวนั เริ่ มต้นสัญญาเช่าในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็ นต้นไป
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ งและมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
และบริ ษทั ยังไม่ได้นาํ มาใช้ในงวดปี ปั จจุบนั
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 54 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ผูบ้ ริ หารมีความเห็นว่ามาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินที่นาํ เสนอ

2.3

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่ งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนิ นงาน
และโดยทัว่ ไปแล้วกลุ่มบริ ษทั จะถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่ งในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมบริ ษทั อื่น
หรื อไม่ กิ จการต้องพิจารณาถึ งการมี อยู่และผลกระทบจากสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่ เป็ นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิ หรื อ
แปลงสภาพตราสารนั้นในปั จจุบนั รวมถึงสิ ทธิในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ซ่ ึงกิจการอื่นถืออยูด่ ว้ ย กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงินของ
บริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนกระทัง่ อํานาจควบคุมจะหมดไป
กลุ่มบริ ษทั บันทึกการซื้ อบริ ษทั ย่อยด้วยวิธีการซื้ อและแสดงต้นทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่จ่ายไปหรื อด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ หรื อด้วยภาระหนี้สินซึ่งกลุ่มบริ ษทั ต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่วนั ที่ได้บริ ษทั ย่อยมา สิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่ระบุได้ ซึ่ งได้จากการซื้ อบริ ษทั ย่อยจะถูกวัดมูลค่าเริ่ มแรกในวันที่ได้บริ ษทั ย่อยนั้นที่มูลค่ายุติธรรมโดยรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยด้วย
ต้นทุนการได้บริ ษทั ย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ วนแบ่งของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับจะบันทึก
เป็ นค่าความนิยม
ต้นทุนการได้บริ ษทั ย่อยที่ต่าํ กว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ วนแบ่งของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุน
ทันที
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรื อรายการขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง ซึ่งเป็ นผลจากรายการระหว่างกันของกิจการ
ที่อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั จะถูกตัดบัญชีออกไป เว้นแต่รายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วว่ามีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์
นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีในกรณี ที่จาํ เป็ น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยแสดงด้วยราคาทุน โดยรายได้จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะรับรู้
เมื่อบริ ษทั ย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปั นผล
รายชื่ อของบริ ษทั ย่อยหลักของกลุ่มบริ ษทั และผลกระทบทางการเงิ นจากการได้มาและจําหน่ ายบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

2.4

เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนทัว่ ไปแสดงในงบดุลด้วยราคาทุนหักด้วยการด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ เงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชีของ
เงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันที

2.5

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

2.6

เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงอยูใ่ นงบดุลประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้าและรายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูใ่ นงบดุลประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาเช่าการเงิน และเงินกูย้ มื ซึ่ งนโยบายการบัญชี เฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้อง
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2.7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่น
ที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

2.8

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

2.9

อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์รับรู้ เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อ
ลดราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์แต่ละชนิ ดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์หรื ออายุสัญญาเช่าใน
กรณี ที่อายุสญ
ั ญาเช่าสั้นกว่าดังต่อไปนี้
คอนโดมิเนียม
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ (รวมยานพาหนะภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน)

20 ปี
5 ปี
5 ปี
3 , 5 ปี
5 ปี

มูลค่าซากและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ได้ทบทวนและแก้ไขตามความเหมาะสม ณ ทุกวันที่ในงบดุล
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที
การซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ต้นทุนของการปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
ที่สําคัญจะบันทึ กรวมไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าการปรับปรุ งนั้นจะทําให้
บริ ษทั ได้ประโยชน์กลับมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่ มีการปรั บปรุ งสิ นทรั พย์ที่ได้มา การปรั บปรุ งหลักจะตัด
ค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหน่ายคํานวณโดยเปรี ยบเทียบสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไว้ใน
กําไรจากการดําเนิ นงาน
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2.10 ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมคือต้นทุนของเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กลุ่มบริ ษทั มีส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่งบริ ษทั นั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่ งบริ ษทั ย่อยแสดงเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบดุล
รวมและจะถูกทดสอบการด้อยค่าโดยรวมเป็ นส่ วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคํานวณในกําไร
หรื อขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปั นส่ วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้น
อาจจะเป็ นหน่วยเดียวหรื อหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
2.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอืน่
ค่ าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ลิ ขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ บันทึ กตามราคาทุ นที่ ราคาซื้ อ และค่ าใช้จ่ า ยทางตรงที่ เ กี่ ยวข้อ งในการซื้ อลิ ขสิ ทธิ์ ต้นทุ น ลิ ขสิ ท ธิ์
ตัดจําหน่ ายเป็ นต้นทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร์ วีซีดีและดี วีดี และการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ตามอัตราส่ วนของ
รายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากช่ องทางเหล่านั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิ ทธิ์ ในกรณี ที่มีการขาดทุนเกิ ดขึ้นในแต่ละลิขสิ ทธิ์
กลุ่มบริ ษทั จะตัดจ่ายขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นออกจากมูลค่าทางบัญชีของลิขสิ ทธิ์น้ นั ๆ เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนทันที
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ซ้ื อมามีลกั ษณะเฉพาะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและ
การดําเนิ นการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั สามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจําหน่ายตลอดอายุประมาณการ
ให้ประโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาให้บนั ทึกเป็ นต้นทุนเพื่อการพัฒนา
และบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อได้มาซึ่ งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการไม่เกิน 10 ปี

15

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอืน่ (ต่อ)
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอืน่
รายจ่ายเพื่อให้ได้รับสิ ทธิ บตั รและเครื่ องหมายการค้า ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์และตัดจําหน่ ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุ
การให้ประโชน์ 10 ปี สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าใหม่
2.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนอื่นที่ไม่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิน รวมทั้งค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่น ต้องมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ ว่าราคาตามบัญชี อาจตํ่ากว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนเพื่อพิจารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างราคาขายสุ ทธิ เทียบกับมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า ณ วันที่
ในงบดุ ล กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งกลับ บัญ ชี ร ายการขาดทุ น จากด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู้ ใ นงวดก่ อ นที่ ไ ม่ ใ ช่
ค่าความนิ ยม เมื่อประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนได้เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู้
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแล้ว
2.13 สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่ าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกื อบทั้งหมดถือเป็ น
สัญญาเช่ าการเงิน ซึ่ งจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของ
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่ าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุของการใช้งานทรัพย์สินที่เช่ าหรื ออายุของสัญญาเช่ า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึงผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น
ถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึก
ในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า จะบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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2.14 เงินกู้ยมื
เงินกูย้ มื จะถูกบันทึกเริ่ มแรกด้วยมูลค่าที่ได้รับสิ ทธิหลังหักรายจ่ายโดยตรงเพื่อให้ได้เงินกูย้ มื เงินกูย้ มื วัดมูลค่าในเวลาต่อมา
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการ
ที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชําระหนี้น้ นั จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
2.15 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งเป็ นแผนการจ่ายสมทบตามที่กาํ หนดไว้ สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั และมีการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้รับ
เงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
กลุ่มบริ ษทั ไม่รับรู้ประมาณการหนี้ สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมาย
แรงงานไทย
2.16 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้ สิน อันเป็ นภาระผูกพัน ในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทําไว้ อันเป็ นผล
สื บเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ย
ทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของจํานวนที่ตอ้ งจ่าย ในกรณี ที่บริ ษทั คาดว่าประมาณการหนี้ สินเป็ น
รายจ่ายที่จะได้รับคืน บริ ษทั จะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
2.17 การรับรู้ รายได้
รายได้หลักของกลุ่มบริ ษทั คือ รายได้จากการโฆษณาในโทรทัศน์และวิทยุ รายได้จากการโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์ รายได้จาก
การผลิตและจําหน่ายสื่ อสิ่ งพิมพ์ รายได้จากการซื้อขายแบบแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการโฆษณา รายได้จากการจัดการฐานข้อมูล
และรายได้จากการจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
รายได้ประกอบด้วยด้วยมูลค่าตามใบส่ งสิ นค้าที่ขายและบริ การเป็ นจํานวนเงินสุ ทธิจากภาษีขาย เงินคืน และส่ วนลด โดยไม่รวม
รายการขายภายในกลุ่มบริ ษทั สําหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่อผูซ้ ้ื อรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า รายได้จากการให้บริ การแก่ลูกค้ารับรู้เมื่อการให้บริ การแล้วเสร็ จ
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ และ
พิจารณาจากจํานวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาํ หรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริ ษทั
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2.18 ภาษีเงินได้
กลุ่มบริ ษทั คํานวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง
2.19 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานได้จดั ทําขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของกลุ่มบริ ษทั ซึ่งจําแนกข้อมูลทางการเงินตามการให้บริ การ
หรื อผลิตภัณฑ์ของแต่ละสายธุรกิจ

3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กลุ่ มบริ ษ ัทมี ความเสี่ ยงทางการเงิ นซึ่ งได้แก่ ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา การจัดการความเสี่ ยงดําเนินงานโดยฝ่ ายบริ หาร
ของกลุ่มบริ ษทั โดยมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาํ เสี ยหายต่อผลการดําเนิ นงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
3.1.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งอาจจะส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงิ นสดจากการดําเนิ นงานของ
กลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมของกลุ่มบริ ษทั
ส่ วนใหญ่เป็ นอัตราลอยตัว กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้อนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
3.1.2 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั มีเจ้าหนี้
ส่ วนใหญ่เ ป็ นสกุลเงิ นที่ ห ลากหลาย กลุ่ มบริ ษทั ไม่ ได้ใช้อ นุ พนั ธ์ทางการเงิ น เพื่อ ป้ องกันความเสี่ ยงที่ เกิ ด จาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3.1.3 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีสาระสําคัญ นโยบายของกลุ่มบริ ษทั คือทําให้
เชื่อมัน่ ได้วา่ ได้ขายสิ นค้าและให้บริ การแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยูใ่ นระดับเหมาะสม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
เชื่อว่ามูลค่าสูงสุ ดของความเสี่ ยงคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าหักด้วยค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ใน
งบดุลรวม
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.4 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความสามารถในการหาแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินอํานวยความสะดวกในการกูย้ ืมที่ได้มีการ
ตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมายว่าจะใช้ความยืดหยุน่ ในการระดม
เงินลงทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็ น
ฐานของกลุ่มบริ ษทั มีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้

3.2

มูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือตํ่ากว่าหนึ่งปี มีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะยาวมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด นอกจากนี้ เงินกูย้ ืมกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม

4

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ได้ประเมิ นและทบทวนอย่างต่อเนื่ องในเรื่ องของการประมาณการ ข้อสมมติ ฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
โดยการประเมินอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอื่นๆ ซึ่ งรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ผบู้ ริ หาร
เชื่อว่ากระทําอย่างมีเหตุผลภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้น
4.1

การด้ อยค่ าของลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้การค้าโดยประมาณการขาดทุนที่อาจเกิดจาก
การที่ลูกค้าไม่สามารถชําระหนี้ ได้ กลุ่มบริ ษทั ประเมินค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากการคาดการณ์กระแสเงินสดรับในอนาคต
ซึ่ งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตในการรั บชําระหนี้ และกรณี ของการผิดชํา ระหนี้ ที่เกิ ดขึ้ น และการพิจารณา
แนวโน้มของตลาด

4.2

การด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
ในแต่ละปี กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบค่าความนิ ยมว่าเกิ ดการด้อยค่าหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชี ของค่าความนิ ยมกับ
กระแสเงินสดคิดลดของมูลค่าการใช้งานที่คาดว่าจะได้รับจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด การคํานวณดังกล่าวต้องอาศัย
การประมาณการของผูบ้ ริ หาร
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
4.3

อาคาร และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าซาก สําหรั บอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนของ
กลุ่มบริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารจะทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากประมาณการ
ในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการขายหรื อเลิกใช้

5

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของ
กลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ มีส่วนได้เสี ยอื่ น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุ น
ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

20

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

รายการกีฬา

งบการเงินรวม
การจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์
รายการข่ าว

รายได้
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี

50,401,795
(99,671,323)

1,888,987
(6,343,138)

31,788,536
-

814,380
-

ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นในงบการเงินรวม

หน่ วย : บาท
ธุรกิจอืน่

รายการบัญชี
ระหว่ างกัน

222,826,126
(83,536,095)

8,239,703
(11,167,785)

(5,035,000)
-

278,321,611
(200,718,341)
10,450,292
(190,268,049)
(17,705,646)
(207,973,695)
(16,250,827)
(224,224,522)

142,291,949
201,641,864

3,241,387
-

(971,424)
-

177,164,828
201,641,864
225,344,344
642,451,036

รวม
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
การจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์
รายการข่ าว

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

รายการกีฬา

รายได้
ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้อื่น
ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี

85,563,685
(59,710,470)

17,183,240
(16,329,723)

33,953,619

4,936,230

ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน
สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นในงบการเงินรวม

หน่ วย : บาท
ธุรกิจอืน่

รายการบัญชี
ระหว่ างกัน

-

9,082,797
14,749,408

(1,354,650)
-

110,475,072
(61,290,785)
23,322,191
(37,968,594)
(3,786,582)
(41,755,176)
(41,755,176)

-

11,471,920

(1,195,960)

49,165,809
89,129,159
138,294,968

รวม
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
6

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

7

ลูกหนีก้ ารค้ าและรายได้ ค้างรับ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
ลูกหนี้การค้า
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)
รายได้คา้ งรับ
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)
รวมลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
หัก เงินมัดจํารับจากลูกค้า
ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

153,954,959
139,701,306
293,656,265

46,341,410
53,242,465
99,583,875

26,202,556
37,322,696
63,525,252

18,658,008
45,727,705
64,385,713

105,628
50,000
155,628
293,811,893
(78,347,065)
215,464,828
(38,300,000)
177,164,828

1,797,500
1,797,500
101,381,375
(52,215,566)
49,165,809
49,165,809

105,628
50,000
155,628
63,680,880
(31,892,344)
31,788,536
31,788,536

1,797,500
1,797,500
66,183,213
(32,229,594)
33,953,619
33,953,619
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
7

ลูกหนีก้ ารค้ าและรายได้ ค้างรับ - สุ ทธิ (ต่อ)
ลูกหนี้ การค้าและรายได้คา้ งรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รายได้คา้ งรับ
รวมลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
หัก เงินมัดจํารับจากลูกค้า
ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ
8

94,010,956
15,257,544
16,588,402
49,961,565
117,837,798
293,656,265
155,628
293,811,893
(78,347,065)
215,464,828
(38,300,000)
177,164,828

23,587,424
10,602,393
10,154,642
10,045,970
45,193,446
99,583,875
1,797,500
101,381,375
(52,215,566)
49,165,809
49,165,809

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
6,331,270
864,559
5,671,182
9,748,299
40,909,942
63,525,252
155,628
63,680,880
(31,892,344)
31,788,536
31,788,536

19,371,164
5,237,449
8,309,620
9,416,669
22,050,811
64,385,713
1,797,500
66,183,213
(32,229,594)
33,953,619
33,953,619

เงินให้ ก้ ยู มื แก่ บริษัทอืน่ - สุ ทธิ
ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่นเป็ นเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ลูกทุ่ง
เอฟเอ็ม จํากัด จํานวน 14.20 ล้านบาท ซึ่ งเคยเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กยู้ ืมดังกล่าวเป็ นการให้กูย้ มื ในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ประเภทเมื่อทวงถาม มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี บริ ษทั ได้พิจารณาตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจํานวน
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
9

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

10

5,136,045
9,186,467
3,481,565
931,375
4,075,487
22,810,939
(4,405,925)
18,405,014

3,024,176
5,038,422
7,164,633
943,136
2,270,366
18,440,733
(4,052,080)
14,388,653

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
1,606,957
8,737,472
4,016,892
14,361,321
14,361,321

1,051,884
4,385,946
446,537
5,884,367
5,884,367

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่ อยในงบการเงินเฉพาะบริษัท
ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 บริ ษทั ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่บนั ทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ประกาศดังกล่าวกําหนดให้ใช้วิธีราคาทุนสําหรับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย และให้รับรู้รายได้จากเงินลงทุนเมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปั นผล บริ ษทั เริ่ มใช้วิธีราคาทุนในงบการเงิน
เฉพาะกิจการตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยใช้วิธีปรับงบการเงินย้อนหลัง และได้ปรับปรุ งกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2550
ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

-

-

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
563,994,960
(235,430,041)
328,564,919

242,997,200
(222,552,711)
20,444,489
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ (ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ราคาสุ ทธิตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อเงินลงทุนเพิ่ม
หัก ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ราคาสุ ทธิตามบัญชีปลายปี

20,444,489
320,997,760
(12,877,330)
328,564,919

บริษทั อินเซนพลัส (ประเทศไทย) จํากัด
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นสามัญเพิ่มในบริ ษทั อินเซนพลัส (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน
80,000 หุน้ หุน้ ละ 12.50 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 1 ล้านบาท
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย- สุ ทธิ (ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด (“MP”)จากบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์
กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) และผูถ้ ือหุน้ รายอื่นของ MP จํานวน 999,993 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 320 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 320
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของบริ ษทั MP บริ ษทั ซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั MP
โดยวิธีแลกหุน้ สามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั กับหุน้ สามัญของ MP ในอัตรา 173.91 หุน้ สามัญของบริ ษทั ต่อ 1 หุน้ สามัญของ
MP คิดเป็ นจํานวนหุ ้นทั้งหมด 173,911,826 หุ น้ ในอัตรามูลค่าหุ ้นละ 1.84บาท เป็ นเงินทั้งสิ้ น 320 ล้านบาท บริ ษทั ได้รับ
โอนสิ นทรัพย์และหนี้สินจากบริ ษทั MP ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับโอนดังนี้
หน่ วย: บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อุปกรณ์ - สุ ทธิ (หมายเหตุขอ้ 12)
ค่าลิขสิ ทธ์ภาพยนตร์ - สุ ทธิ (หมายเหตุขอ้ 13 )
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ (หมายเหตุขอ้ 13)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เงินมัดจํารับจากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่รับโอน

975,312
260,366,865
25,387,391
5,728,299
238,546,175
775,602
17,419,447
(261,877,077)
(22,058,366)
(37,300,000)
(47,099,250)
180,864,398

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่รับโอน (สัดส่ วนการถือหุน้ ประมาณร้อยละ 99.9949)
ราคาที่ตกลงซื้อขายโดยการออกหุน้ สามัญเพื่อแลกเปลี่ยน
ค่าความนิยมจากการลงทุน (หมายเหตุขอ้ 13)

180,855,254
(319,997,760)
139,142,506
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
10

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย - สุ ทธิ (ต่อ)
ข)

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย มีดงั นี้

ลักษณะ

สั ดส่ วนของการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550

บริษทั ย่ อย

ประเภทธุรกิจ

ความสั มพันธ์

บริ ษทั ทีวี ฟอรัม จํากัด
บริ ษทั ทราฟฟิ กคอร์นเนอร์ เรดิโอ จํากัด
บริ ษทั ดรี ม มีเดีย จํากัด

สื่ อและโฆษณาทางโทรทัศน์
สื่ อโฆษณาทางวิทยุ
ผลิตสิ่ งพิมพ์และสื่ อวิทยุ
โฆษณาในสิ่ งพิมพ์ วิทยุและ
โทรทัศน์
สื่ อโฆษณาทางโทรทัศน์
จัดคอนเสิ ร์ตและกิจกรรม
บริ หารฐานข้อมูลของลูกค้า
จัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ เพื่อจัดทํา
วีซีดี และดีวดี ี และเพื่อถ่ายทอด
ทางโทรทัศน์

ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง

99.99
70.00
99.99

99.99
70.00
99.99

ถือหุน้ โดยตรง

99.99

99.99

ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง

80.00
99.99

80.00
-

บริ ษทั รวมโอทอป จํากัด
บริ ษทั อินเซนพลัส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด

บริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็ นการลงทุนในหุน้ สามัญ
11

เงินลงทุนทั่วไป - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
เงินลงทุนทัว่ ไป - บริ ษทั ฟิ วเจอร์ บิซ จํากัด
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุ ทธิ

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

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

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
8,500,000
(8,500,000)
-

8,500,000
(8,500,000)
-
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
12

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
การรับโอนสิ นทรัพย์จากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(หมายเหตุขอ้ 10)
จําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

อุปกรณ์
สิ นทรัพย์
สํ านักงาน ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง

24,671,101 51,241,480
(15,632,172) (39,649,753)
(108,654)
9,038,929 11,483,073

9,038,929
3,784,920
125,000
(2,038,702)
(1,599,743)
9,310,404

11,483,073
2,740,066
-

852,808
(684,583)
168,225

168,225
3,072,000
-

รวม

125,000 76,890,389
- (55,966,508)
(108,654)
125,000 20,815,227

125,000
(125,000)

20,815,227
9,596,986
-

3,350,470 2,377,829
(857,334) (1,964,046)
(7,034,441) (1,233,619)
(4,382,132)
(23,153)
5,299,702 2,397,236

5,728,299
- (2,821,380)
- (10,306,762)
- (6,005,028)
- 17,007,342

28,581,022 40,681,644 4,275,877
(17,670,874) (31,343,635) (1,878,641)
(1,599,744) (4,038,307)
9,310,404
5,299,702 2,397,236

- 73,538,543
- (50,893,150)
- (5,638,051)
- 17,007,342

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวน
30.74 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 19.26 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริ ษทั ได้นาํ อาคารชุดที่มีราคาตามบัญชี 5.92 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 6.37 ล้านบาท) ไปจดจํานอง
เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
12

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์
สํ านักงาน ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง

รวม

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

11,695,000 16,963,651
(4,865,352) (13,055,762)
6,829,648 3,907,889

-

125,000 28,783,651
- (17,921,114)
125,000 10,862,537

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

6,829,648 3,907,889
3,784,921 2,186,686
125,000
(22,936)
(1,071,079) (1,958,579)
(358,085) (2,184,686)
9,310,405 1,928,374

1,565,000
(252,115)
1,312,885

125,000 10,862,537
- 7,536,607
(125,000)
(22,936 )
- (3,281,773)
- (2,542,771)
- 12,551,664

15,604,920 19,010,138
(5,936,430) (14,897,078)
(358,085) (2,184,686)
9,310,405 1,928,374

1,565,000
(252,115)
1,312,885

- 36,180,058
- (21,085,623)
- (2,542,771)
- 12,551,664

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยูม่ ีจาํ นวน 11.55
ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 10.45 ล้านบาท)
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
12

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
บริ ษ ทั มี ร ถยนต์ซ่ ึ ง เป็ นสิ น ทรั พ ย์ต ามสัญ ญาเช่ า การเงิ น ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ทั และบริ ษ ัท เป็ นผูเ้ ช่ า รวมแสดงในรายการข้า งต้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

13

1,565,000
(252,115)
1,312,885

-

1,565,000
(252,115)
1,312,885

-

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์

ค่ าความนิยม

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์

11,938,050
(3,609,936)
(6,247,457)
2,080,657

-

-

1,165,340
(298,352)
866,988

2,080,657
650,000

118,213,914

-

866,988
9,570,000

775,602
(796,273)
(525,647)
(138,014)
2,046,325

238,546,175
(152,964,112)
(2,154,113)
201,641,864

139,147,506
139,142,506

(7,791,996)
2,644,992

3,402,191
(1,287,875)
(67,991)
2,046,325

356,760,088
(152,964,111)
(2,154,113)
201,641,864

139,142,506
139,142,506

10,735,340
(8,090,348)
2,644,992

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
การรับโอนสิ นทรัพย์จากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(หมายเหตุขอ้ 10)
จําหน่ายสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
14

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่ - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินประกัน
อื่น ๆ

15

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

29,503,837
3,183,700
80,747
32,768,284

17,238,141
3,109,494
4,003,540
24,351,175

7,943,390
3,182,800
11,126,190

9,774,431
3,073,738
3,868,442
16,716,611

เงินกู้ยมื

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

22,941,349
258,125,000

13,519,367
40,000,000

-

13,519,367
40,000,000

281,066,349

53,519,367

-

53,519,367

978,123

-

978,123

-

-

-

-

-

282,044,472

53,519,367

978,123

53,519,367

ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
รวมเงินกูย้ มื
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
15

เงินกู้ยมื (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
ยอดรวมเงินกูย้ มื รวม
- ณ อัตราคงที่
- ณ อัตราลอยตัว
รวมเงินกูย้ มื

978,123
281,066,349
282,044,472

53,519,367
53,519,367

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
978,123
978,123

53,519,367
53,519,367

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ไม่รวมหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน) สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
การรับโอนหนี้สินจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(หมายเหตุขอ้ 10)
กูย้ มื ในระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูใ้ นระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

253,125,000
5,000,000
(40,000,000)
258,125,000

40,000,000

(40,000,000)
-

40,000,000

เงิน กูย้ มื ระยะสั้น จากสถาบันการเงินเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินที่อ ยูใ่ นสกุล เงินบาท คิด ดอกเบี้ ยโดยใช้อ ตั ราเงิน กูข้ ้ นั ตํ่า (“MLR”)
ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี โดยมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างปี ร้อยละ 6.50 ถึง 7.00 ต่อปี (พ.ศ. 2550 : ร้อยละ 7.10 ต่อปี ) ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ดังกล่าวมีกาํ หนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
16

ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
จํานวนหุ้น
จดทะเบียน
หุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550
การลดทุน
การเพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550
การลดทุน
การเพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

432,774,695
(364,524,695)
90,000,000
158,250,000
(38,250,000)
240,000,000
360,000,000

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
จํานวน
ส่ วนเกิน
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
มูลค่ าหุ้น
หุ้น
บาท
บาท
342,774,695
(312,774,695)
90,000,000
120,000,000
240,000,000
360,000,000

342,774,695
(312,774,695)
90,000,000
120,000,000
240,000,000
360,000,000

182,300,000
(182,300,000)
191,610,374
191,610,374

หุน้ สามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํ นวน 360 ล้านหุน้ (พ.ศ. 2550 : 158.25 ล้านหุน้ ) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (พ.ศ. 2550 : 1 บาท
ต่อหุ ้น)
ในที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั จากหุ ้นสามัญจํานวน 158.25 ล้านหุ ้น เป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 120 ล้านหุ ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริ ษทั
ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากหุ ้นสามัญจํานวน 120 ล้านหุ ้น เป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 360 ล้านหุ ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เ พื่อนํา เงินไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อ ใช้ล งทุนในบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด โดยวิธี
แลกหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั จํานวน 173.91 ล้านหุ ้นกับหุ ้นของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด ตามที่อธิ บายไว้ในหมายเหตุขอ้ 10
หุน้ ที่ออกใหม่อีกจํานวน 66 ล้านหุ ้น ได้ออกจําหน่ายแก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิม และบริ ษทั ได้รับเงินจากการออกหุ ้นดังกล่าวจํานวน 111.6
ล้านบาท ในการออกหุ ้นใหม่บ ริ ษทั ได้รับส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น รวม 191.6 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่ม ทุนกับ กระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
17

ส่ วนของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งกําไรสุ ทธิในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งขาดทุนสุ ทธิในบริ ษทั ย่อย
การลดทุน
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

6,221,738
(180,687)
9,145
6,050,196

13,743,772
(145,953)
1,623,919
(9,000,000)
6,221,738
34

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
18

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่ายของอาคารและอุปกรณ์
(หมายเหตุ 12)
การตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ (หมายเหตุ 13 )
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 13 )
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
- อาคารและอุปกรณ์(หมายเหตุ 12)
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- ค่าความนิยม(หมายเหตุ 13)
- ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์(หมายเหตุ 13)
- ลิขสิ ทธิ์ในการแพร่ ภาพการแข่งขันฟุตบอล
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์(หมายเหตุ 13)
หนี้สงสัยจะสูญ (การกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ)
19

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

43,533,177

16,233,730

19,064,835

9,819,109

10,306,762

12,956,619

3,281,773

3,928,155

152,964,112
525,647

323,562

7,650,000
141,996

113,958

6,005,028

-

2,542,771

-

2,154,113
14,552,286
138,014
29,021,719

1,504,322
63,746
(14,472,656)

14,552,286
(2,642,066)

(1,448,067)

ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาเช่าทางการเงิน
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

17,656,891
48,755
17,705,646

970,899
3,423,903
22,301
4,417,103

3,779,295
4,000
3,287
3,786,582

3,736,408
3,805,107
7,541,515
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
20

ขาดทุนต่ อหุ้น
ขาดทุ นต่ อหุ ้นขั้นพื้ นฐานคํานวณโดยการหารขาดทุ นสุ ทธิ ที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนัก
ที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างปี
บริ ษทั ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
การคํานวณขาดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ขาดทุนสุ ทธิ
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

จํานวนหุ้นถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก
หุ้น

ขาดทุนสุ ทธิต่อหุ้น
บาท

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

(224,224,522)

(41,755,176)

337,704,918

154,777,279

(0.66)

(0.27)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
ขาดทุนสุ ทธิ
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

21

จํานวนหุ้นถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก
หุ้น

ขาดทุนสุ ทธิต่อหุ้น
บาท

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

(98,226,577) (114,075,891)

337,704,918

154,777,279

(0.29)

(0.74)

พ.ศ. 2551

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกับบริ ษทั ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม ไม่ว่า
จะโดยทอดเดียวหรื อหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อย
ลําดับถัดไป บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือกิจการ
ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
รายการต่อไปนี้ เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
21

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ก)

รายได้ จากการขาย/ให้ บริการและอืน่ ๆ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
รายได้ จากการขาย/ให้ บริการ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ ค่าเช่ า
บริ ษทั ย่อย
รายได้ ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ อนื่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

170,203
170,203

52,183
52,183

4,269
15,510
19,779

42,076
42,076

-

-

1,560

400

64
64

233
233

1,344
64
1,408

1,330
213
1,543

-

1,768
1,768

2,243
2,243

29
29
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
21

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

ต้ นทุนขายและบริการ และอืน่ ๆ
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
ต้ นทุนขายและบริการ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ านายหน้ า
บริ ษทั ย่อย
ค่ าโฆษณา
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ าเช่ า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าใช้ จ่ายอืน่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

6,319
6,319

9,276
9,276

1,453
4,012
5,465

955
4,135
5,090

-

-

-

3,549

787

1,036

211
677

316
1,036

787

1,036

888

1,352

3,188

-

2,948

-

-

4
4

3,424
3,424

3,805
3,805

780
780

662
662

5
283
288

139
139
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
21

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

ต้ นทุนขายและบริการ และอืน่ ๆ (ต่อ)
นโยบายการคิดราคาระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
นโยบายการคิดราคา
ค่าโฆษณา
ค่าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
การเช่าพื้นที่และบริ การ
ค่าเช่าอุปกรณ์
ดอกเบี้ย
ค่านายหน้า
ค่าบริ หารจัดการ

ค)

ราคาที่ตกลงกันตามที่กาํ หนดในสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามที่กาํ หนดในสัญญา
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 4.00 ถึง 7.37 ต่อปี
อัตราร้อยละ 10.00 ของค่าโฆษณา
ราคาที่ตกลงกันตามที่กาํ หนดในสัญญา

ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสิ นค้ าและบริการและอืน่ ๆ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
ลูกหนีก้ ารค้ า
(รวมอยูใ่ น “ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ”)
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 7)
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

139,751
139,751
(20,928)
118,823

53,242
53,242
(33,766)
19,476

4,280
33,093
37,373
(14,873)
22,500

4,280
41,448
45,728
(31,762)
13,966

4,023

7,468
7,468
(4,375)
3,093

5,764
1,549

10,000
6,428
16,428
(4,089)
12,339

4,023
(2,273)
1,750

7,313
(3,419)
3,894
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
21

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสิ นค้ าและบริการและอืน่ ๆ (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
(รวมอยูใ่ น “เจ้าหนี้การค้า”)
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีอ้ นื่
(รวมอยูใ่ น “เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย”)
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3,060
3,060

1,858
1,858

1,420
1,628
3,048

738
738

6,393
6,393

-

5,571

728
728

9,517
5,142
14,659

-

-

360

80

เงินประกันรับ
(รวมอยูใ่ น “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น”)
ง)

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550

22

5,593

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
หน่ วย : พันบาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม และพนักงาน
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
รับคืนเงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
การจัดประเภทรายการไปเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสั้น - บุคคลทัว่ ไป
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือปลายปี

37,126
(170)
(35,236)
1,720
(1,720)
-

71,616
700
(2,680)
(35,236)
34,400
(34,400)
-

กลุ่มบริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันกําหนดชําระภายใน 3 เดือน เงินกูย้ มื จํานวน 1.70 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 และร้อยละ 7.00 ต่อปี ตามลําดับ (พ.ศ. 2550 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี )
บริ ษทั มีเงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจํานวน 34.40 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2550 : ร้อยละ
4.00 ต่อปี )
40

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
21

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
จ)

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบริษัทย่ อย
หน่ วย : พันบาท
งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินกูย้ มื ในระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

75,800
25,734
(11,600)
89,934

เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อยมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 4.00 ถึง 7.37 ต่อปี (2007: ร้อยละ 4.00 ต่อปี ) เงินกูย้ มื จํานวน 69.24
ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 3 เดือน และเงินกูย้ มื จํานวน 20.69 ล้านบาท ไม่มีกาํ หนดชําระคืน
ฉ)

ผลตอบแทนกรรมการ
ในปี พ.ศ. 2551 ผลตอบแทนทั้งหมดซึ่ งรวมทั้งเงินเดือนและผลประโยชน์อย่างอื่นของกรรมการเป็ นจํานวน 10.47 ล้านบาท
(พ.ศ. 2550 : 6.64 ล้านบาท)

22

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้
ก)

หนังสื อคํา้ ประกันของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันโดยการคํ้าประกันจากธนาคารจํานวน 4.13 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 :
6.25 ล้านบาท)

ข)

การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งได้ร่วมคํ้าประกันภาวะหนี้ สินของบริ ษทั อื่น
แห่งหนึ่งแก่ธนสคารเป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.77 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 2.57 ล้านบาท) บริ ษทั ได้บนั ทึกสํารองเผื่อหนี้สิน
ที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวไว้เต็มจํานวนแล้ว
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัท ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2550
22

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้ (ต่อ)
ค)

คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายเกี่ยวกับสัญญาการร่ วมลงทุนเป็ นจํานวนเงิน
ประมาณ 16,129,432 บาท เนื่ องด้วยผลของคดียงั ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ บริ ษทั จึงไม่ได้ต้ งั ประมาณการหนี้ สินที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องดังกล่าวในงบการเงิน

ง)

ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน - กรณีกลุ่มบริษทั เป็ นผู้เช่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวกับบริ ษทั อื่น เกี่ยวกับการเช่าที่ดิน พื้นที่อาคาร
และสัญญาบริ การอื่น โดยมียอดรวมของจํานวนเงินค่าเช่าและค่าบริ การขั้นตํ่าภายใต้สญ
ั ญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ดงั นี้
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

จ)

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

5.94
23.75
54.93
84.62

10.22
2.00
12.22

5.94
23.75
54.93
84.62

6.91
0.86
7.77

ภาระผูกพันในการซื้อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการซื้อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ที่ตอ้ งจ่ายชําระภายใน 2 ปี เป็ นจํานวน
เงิน 175.28 ล้านบาท (พ.ศ. 2550 : 226.04 ล้านบาท)

23

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการดําเนินการชําระ
บัญชีของบริ ษทั ย่อย 5 บริ ษทั ประกอบด้วย บริ ษทั ดรี ม มีเดีย จํากัด, บริ ษทั ทราฟฟิ กคอร์ นเนอร์ เรดิโอ จํากัด, บริ ษทั รวมโอทอป
จํากัด, บริ ษทั อินเซนพลัส (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษทั ทีวฟี อรัม จํากัด
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