รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ข้า พเจ้า ได้ต รวจสอบงบดุ ล รวมและงบดุ ล เฉพาะบริ ษ ทั ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 งบกํา ไรขาดทุ น รวมและ
งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั
และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษ ัท สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน ของแต่ ล ะปี ของบริ ษ ัท เอ็ ม พิ ค เจอร์ ส
เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ
ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้
ความเชื่ อ มั่น 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 การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี
ที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็ นสาระสําคัญซึ่ งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นาํ เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่ อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นรวมและฐานะการเงิ น เฉพาะบริ ษทั ณ วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะบริ ษทั และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและของ
เฉพาะบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป

ขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

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

7
22 ค)
22 ง)
8
9

10

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

28,867,576
497,995,830
33,102,678
4,408,268
78,598,459
10,772,709
8,217,181
4,123,743
18,085,730
24,398,814
6,409,634

7,048,817
450,468,947
10,700,000
69,450,886
57,369,064
9,497,302
19,529,588
22,525,915
25,528,907
15,695,755

509,332
9,703,013
140,652,106
46,320,000
201,925
9,123,553
786,124
2,319,047

617,064
18,878,193
7,658,194
102,000,000
139,762
8,862,450
5,865,646
996,544

714,980,622

687,815,181

209,615,100

145,017,853

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

17,266,596
3,437,110
491,227,942
408,539,570
4,304,466

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

770,144,074
10,046,034
1,292,263
450,000
3,182,800

817,908,903

924,775,684

847,635,594

785,115,171

1,532,889,525

1,612,590,865

1,057,250,694

930,133,024

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
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

11
12
13
14
14
14
15

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

กรรมการ ____________________________________

กรรมการ ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 52 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
2

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีขายไม่ถึงกําหนดชําระ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการสิ นค้ารับคืน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

16
22 ค)
22 ค)

197,571,215
139,433,623
20,903,295

528,155,205
197,905,208
14,566,524

1,265,905
35,422,604

5,810,076
15,900,327

16

130,000,000

-

-

-

634,040
19,933,620
250,000,000
10,134,530
40,971,349
37,662,055
8,373,240

356,905
5,342,303
185,454,090
8,447,308
41,373,931
23,733,414
13,049,339

245,437
260,000,000
10,506,015
2,109,658
338,336

32,100
195,454,090
2,374,366
5,805,353
315,752

855,616,967

1,018,384,227

309,887,955

225,692,064

38,125,000
1,584,554
-

136,454
-

360,000

360,000

39,709,554

136,454

360,000

360,000

895,326,521

1,018,520,681

310,247,955

226,052,064

22 จ)

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - บริ ษทั ย่อย
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

16
22 ค)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 52 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 641.25 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 641.25 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

17

17

18

641,250,000

641,250,000

641,250,000

641,250,000

641,250,000
304,110,374
(307,807,599)

641,250,000
304,110,374
(351,300,419)

641,250,000
304,110,374
(198,357,635)

641,250,000
304,110,374
(241,279,414)

637,552,775
10,229

594,059,955
10,229

747,002,739
-

704,080,960
-

637,563,004

594,070,184

747,002,739

704,080,960

1,532,889,525

1,612,590,865

1,057,250,694

930,133,024

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 52 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

รายได้

หมายเหตุ
22

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
45,999,520
283,501,861
784,049,540

10,000
183,891,109
398,869,216

99,112,150
-

740,748
10,000
900,000
-

1,113,550,921

582,770,325

99,112,150

1,650,748

ต้นทุนในการให้บริ การโฆษณา
ต้นทุนการผลิตและการขายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ต้นทุนขายวีซีดีและดีวดี ี

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

397,960
163,013,316
286,192,120

-

397,960
900,000
-

รวมต้ นทุนขายและการให้ บริการ

726,663,293

449,603,396

-

1,297,960

กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้จากการยกหนี้ให้โดยบริ ษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

386,887,628
26,375,629
(196,396,092)
(119,673,863)
(13,512,935)

133,166,929
15,114,994
14,366,097
(56,523,173)
(77,038,004)
(9,301,003)

99,112,150
4,618,120
(30,000)
(35,350,237)
(10,833,144)

352,788
12,614,274
14,366,097
59,453,652
(469,267)
(29,158,743)
(6,162,003)

กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

83,680,367
(40,187,547)

19,785,840
(29,577,319)

57,516,889
(14,595,110)

50,996,798
(9,416,948)

กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้

43,492,820
-

(9,791,479)
7,014,584

42,921,779
-

41,579,850
-

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรับปี

43,492,820

(2,776,895)

42,921,779

41,579,850

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย

43,492,820
-

(2,735,150)
(41,745)

42,921,779
-

41,579,850
-

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรับปี

43,492,820

(2,776,895)

42,921,779

41,579,850

0.07

(0.01)

0.07

0.08

รายได้ค่าบริ หารงาน
รายได้ค่าโฆษณา
รายได้จากการผลิตและการจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
รายได้จากการขายวีซีดีและดีวดี ี
รวมรายได้
ต้ นทุนขายและการให้ บริการ

22

20

การปันส่ วนกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐานในส่ วนที่เป็ นของบริษัท
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

21

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 52 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
5

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
ชําระเต็มมูลค่ าแล้ ว

ส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
ขาดทุนสะสม

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนน้ อย

รวม

ยอดยกมาต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

641,250,000
-

304,110,374
-

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

594,059,955
43,492,820

10,229
-

594,070,184
43,492,820

ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

641,250,000

304,110,374

(307,807,599)

637,552,775

10,229

637,563,004

ยอดยกมาต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
การเพิม่ ทุน
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี
จําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

360,000,000
281,250,000
-

191,610,374
112,500,000
-

(348,565,269)
(2,735,150)
-

203,045,105
393,750,000
(2,735,150)
-

6,050,196
(41,745)
(5,998,222)

209,095,301
393,750,000
(2,776,895)
(5,998,222)

641,250,000

304,110,374

(351,300,419)

594,059,955

10,229

594,070,184

ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

17
18

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 52 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
ชําระเต็มมูลค่ าแล้ ว

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
ขาดทุนสะสม

รวม

ยอดยกมาต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

641,250,000
-

304,110,374
-

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

704,080,960
42,921,779

ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

641,250,000

304,110,374

(198,357,635)

747,002,739

ยอดยกมาต้ นปี วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
การเพิ่มทุน
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี

360,000,000
281,250,000
-

191,610,374
112,500,000
-

(282,859,264)
41,579,850

268,751,110
393,750,000
41,579,850

641,250,000

304,110,374

(241,279,414)

704,080,960

ยอดคงเหลือสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 52 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
สํารองมูลค่าสิ นค้ารับคืน
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
รายได้จากการยกหนี้ให้โดยบริ ษทั ย่อย
ตัดจําหน่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุน(กําไร)สุ ทธิจากการจําหน่ายและตัดจําหน่าย
อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ตัดจําหน่าย(โอนกลับ)ภาระคํ้าประกันหนี้สิน
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์อื่นๆ และรายได้คา้ งรับ

13, 14

14
11
13

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

43,492,820

(9,791,479)

42,921,779

41,579,850

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

302,349,110
(168,845)
29,577,319
5,721,622
4,843,899
2,462,131
3,156,723
(14,366,097)

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

2,965,528
(6,820,611)
9,416,948
1,909,072
(59,453,652)
(14,366,097)

4,332,996
10,125,568
-

(818,020)
15,764,509
-

2,385,616
7,000,000

264,731
5,118,967

1,025
152,275

(1,712)
(770,000)
50,000

152,275

(1,712)
(770,000)
50,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 52 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนินงานและหนี้สินดําเนินงาน
(ไม่รวมผลกระทบของการซื้อบริ ษทั ย่อย)
- ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- สิ นค้าคงเหลือ
- ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- เงินทดรองจ่ายพนักงาน
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้อื่น
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ภาษีขายไม่ถึงกําหนดชําระ
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(49,596,396)
(33,102,678)
(16,096,697)
46,596,355
4,407,518
1,280,121
15,405,845
6,884,519
2,116,369
(37,635,490)
14,489,456
(6,070,435)
2,152,564
15,437,652
(4,676,099)

71,109,711
(693,930)
(1,715,012)
(26,802,914)
(3,505,176)
(9,497,302)
(9,839,770)
974,348
(5,519)
(190,226,935)
(1,841,815)
4,959,245
(6,138,106)
(10,267,805)
13,243,913

7,907,740
(136,366,858)
(293,769)
(62,163)
(1,514,168)
2,062,294
(4,544,171)
111,476
25,709,787
8,399,089
(3,695,694)
9,991

11,224,633
(5,483,953)
(124,978)
(1,627,984)
8,576,417
(9,716,995)
(5,613,931)
6,906,168
(1,112,602)
(1,940,039)
235,376

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
บวก ดอกเบี้ยรับ
หัก ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่าย)

620,843,382
415,713
(47,674,963)
(2,096,186)

167,762,093
114,549
(24,411,532)
1,106,640

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

(18,784,864)
437,255
(1,708,705)
(5,865,646)

เงินสดสุ ทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)จากกิจการดําเนินงาน

571,487,946

144,571,750

(50,636,902)

(25,921,960)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 52 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

571,487,946

144,571,750

(50,636,902)

(25,921,960)

14
14
22

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

(5,916,796)
(437,500)
(333,031,583)
2,284,751
1,591,989

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

96,304,178
(55,763,047)
(781,992)
(187,500)
(198,304,178)
68,344
-

11

-

21,437,577

-

1,785,387

(481,799,203)

(314,071,562)

2,255,960

(156,878,808)

(72,458,989)
(90,000,000)
207,000,000

67,319,661
(1,035,000)
6,162,706
(6,162,706)
100,454,090

311,500,000

(1,035,000)
216,054,090

(132,054,090)
(356,905)
20,000,000
-

(215,185)
7,513,135

(263,226,790)
-

(40,974,000)
(48,906)
7,513,135

(67,869,984)

174,036,701

48,273,210

181,509,319

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

21,818,759
7,048,817

4,536,889
2,511,928

(107,732)
617,064

(1,291,449)
1,908,513

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

28,867,576

7,048,817

509,332

617,064

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจากการรับชําระหนี้เงินให้กยู้ มื จากบริ ษทั ย่อย
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายค่าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับจากการลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

22
11

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ(จ่ายคืน)เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยและผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
และผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
จ่ายคืนหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

22 จ)
22 จ)

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 52 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสําคัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 มีดงั นี้

หมายเหตุ
การออกหุน้ สามัญเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื และยอดค้างชําระลดลงจากการยกหนี้ให้
โดยบริ ษทั ย่อย
การลงทุนในอุปกรณ์โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
การซื้อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์และภาพยนตร์ระหว่างการผลิต
โดยยังมิได้ชาํ ระเงิน
ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งชําระโดย
การหักกลบหนี้เงินกูย้ มื
หักกลบลบหนี้เงินกูย้ มื
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11

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

-

386,236,865

-

386,236,865

101,860

-

101,860

59,453,652
50,932

59,742,243

96,523,951

-

-

75,000,000
10,400,000

-

75,000,000
-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 12 ถึง 52 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและมีที่อยู่
ตามที่ได้จดทะเบียนดังนี้
234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) (“เมเจอร์”)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ดําเนินธุรกิจหลักในการให้บริ การเกี่ยวกับสื่ อโฆษณา การตลาด จัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์
จําหน่ายแผ่นวีซีดี ดีวดี ี และบลูเรย์ และการผลิตภาพยนตร์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ฝ่ายบริ หารประมาณการและ
กําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสิ นทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน และข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว ตัวเลข
ที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้วา่ ฝ่ ายบริ หารได้จดั ทําตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจในเหตุการณ์
และสิ่ งที่ได้กระทําไปในปั จจุบนั อย่างดีที่สุดแล้ว
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีความหมายขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการ
ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ก)

แม่ บทการบัญชี
แม่บทการบัญชีฉบับปรับปรุ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ข)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรั บปรุ งและมีผลบังคับใช้สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
มีดงั ต่อไปนี้
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องการนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องสิ นค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องงบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องสัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องสัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องรายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องต้นทุนการกูย้ มื
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
เรื่ องการบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก
จากงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการ
ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ข)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่ องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องกําไรต่อหุน้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องงบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องประมาณการหนี้ สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
เรื่ องการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
เรื่ องการรวมธุรกิจ
(ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
เรื่ องสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนิ นงานที่
(ปรับปรุ ง 2552)
ยกเลิก
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่ องสัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 15
มีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่ องภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องการบัญชี สําหรั บเงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาล และการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ และมาตรฐานการบัญ ชี ที่มีก ารปรั บปรุ ง ดังกล่ าวจะมี ผลกระทบที่ เป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินที่นาํ เสนอ ดังต่อไปนี้
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการ
ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ข)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552) ได้กาํ หนดห้ามแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ กิจการสามารถเลือกแสดงงบเดี่ยว (งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) หรื อสองงบ (งบกําไร
ขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) ในกรณี ที่กิจการมีการปรับปรุ งย้อนหลัง หรื อจัดประเภทรายการใหม่ กิจการ
ต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นงวดของงวดที่นาํ มาเปรี ยบเทียบล่าสุ ด นอกเหนือจากการแสดงงบ ณ วันสิ้ นงวด
ปั จจุ บนั และ ณ วันสิ้ นงวดก่ อน อย่างไรก็ดีสําหรั บงบการเงิ นซึ่ งมี รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2554 และเป็ นรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่กิจการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
มาใช้แต่กิจการสามารถเลือกที่จะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงบโดยไม่แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน
ต้นงวดของงวดที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ มาปฏิบตั ิต้ งั แต่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2554 โดยคาดว่างบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจะรวมแสดงแบบงบเดี่ยว
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ซึ่ งรวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี หนี้ สินหรื อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากจํานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายแก่ หรื อได้รับคืน
จากหน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บงั คับใช้อยูห่ รื อที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน
สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณโดยอ้างอิงจากผลแตกต่างชัว่ คราวของฐานภาษีของ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน และมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้นด้วยอัตราภาษีสําหรับงวดที่กิจการคาดว่า
จะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อในงวดที่กิจการคาดว่าจะต้องจ่ายชําระหนี้ สินภาษี
โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บงั คับใช้อยูห่ รื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน ผลแตกต่างชัว่ คราวหลักอาจเกิ ดจากค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า ค่าเผื่อ
สิ นค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า การตัดจําหน่ าย ลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ และยอดยกมาของขาดทุนทางภาษี เป็ นต้น
ผูบ้ ริ หารของกิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ กลุ่มบริ ษทั
จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบตั ิต้ งั แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยการปรับปรุ งย้อนหลัง ซึ่ งคาดว่าน่าจะ
ทําให้เกิดรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และมีผลกระทบต่อกําไรสะสมและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552) กําหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสําหรับ
การรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุน
ของสิ นทรั พย์ กิ จการต้องคิ ดค่าเสื่ อมราคาสําหรั บส่ วนประกอบของที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ แต่ ละส่ วนแยก
ต่างหากจากกันเมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สําคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
มาตรฐานที่ มีการปรั บปรุ งใหม่ กาํ หนดให้กิจการต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลื อ และวิธีการ
คิดค่าเสื่ อมราคาอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ มาปฏิบตั ิต้ งั แต่
1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินถึงผลกระทบของการนํามาตรฐานฉบับนี้มาใช้
15

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการ
ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ข)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที่ 19 เกี่ ยวข้องกับการบัญชี สําหรั บผลประโยชน์ พนัก งาน ซึ่ งสามารถจัดประเภทได้
4 ประเภท ได้แก่ ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงาน รวมถึ งโครงการสมทบเงิ น และ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และ ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ กาํ หนดให้วดั มูลค่าโครงการผลประโยชน์พนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ประมาณการไว้ กิจการสามารถเลือกรับรู้ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จหรื อกําไรขาดทุน ส่ วนผลกําไรและขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นให้รับรู้ในกําไรขาดทุน
กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ มาปฏิบตั ิต้ งั แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการ
ประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานฉบับนี้มาใช้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552) ได้มีการเพิ่มเติมคําจํากัดความของบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยให้รวมถึงบุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุมร่ วมในกิ จการ การร่ วมค้าที่กิจการเป็ นผูร้ ่ วมค้า และโครงการ
ผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานของพนักงานของกิจการ กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มา
ปฏิบตั ิต้ งั แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งจะมีผลกระทบเฉพาะการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเท่านั้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552) กําหนดให้รายการทุกรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
จะต้องรับรู้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น หากรายการนั้นไม่เป็ นการสู ญเสี ยอํานาจการควบคุม และรายการเหล่านั้นจะไม่มี
ผลกระทบต่อค่าความนิ ยม หรื อกําไรหรื อขาดทุน มาตรฐานการบัญชีได้กาํ หนดวิธีการบัญชี ในกรณี ที่สูญเสี ยการ
ควบคุม ส่ วนได้เสี ยคงเหลือที่กิจการถืออยูต่ อ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้กาํ ไรหรื อขาดทุนในงบกําไร
ขาดทุน กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบตั ิต้ งั แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 โดยจะใช้วธิ ีการเปลี่ยน
ทันทีเป็ นต้นไปสําหรับรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552) กรณี ที่กิจการสู ญเสี ยอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญในบริ ษทั ร่ วม กิจการ
ต้องวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยคงเหลือด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้กาํ ไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั
จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบตั ิต้ งั แต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการ
ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ข)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยงั คงกําหนดให้
บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจโดยปฏิบตั ิตามวิธีซ้ื อ โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญบางประการ เช่น รายการ
จ่ายเพื่อซื้อธุรกิจต้องบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ รวมถึงสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่จดั ประเภท
เป็ นหนี้ สินซึ่ งต้องวัดมูลค่าภายหลังการรวมธุรกิจโดยผลต่างจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุน ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง
กิจการสามารถเลือกวิธีในการวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกลงทุนได้โดยวัดตามมูลค่ายุติธรรม
หรื อมูลค่าของสิ นทรั พย์สุทธิ ที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตามสัดส่ วนของหุ ้นที่ ถือโดยผูท้ ี่ ไม่มีอาํ นาจควบคุม ต้นทุ น
ที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจรับรู้เป็ นค่าใช้จ่าย กลุ่มบริ ษทั จะเริ่ มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบตั ิสาํ หรับการ
รวมธุรกิจตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ่ งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนิ นงาน
และโดยทัว่ ไปแล้วกลุ่มบริ ษทั จะถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่ ง ในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมบริ ษทั อื่น
หรื อไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงการมีอยูแ่ ละผลกระทบจากสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิ หรื อ
แปลงสภาพตราสารนั้นในปั จจุบนั รวมถึงสิ ทธิ ในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ซ่ ึ งกิจการอื่นถืออยู่ดว้ ย กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงิน
ของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนกระทัง่ อํานาจควบคุมจะหมดไป
กลุ่มบริ ษทั บันทึกการซื้ อบริ ษทั ย่อยด้วยวิธีการซื้ อและแสดงต้นทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่จ่ายไปหรื อด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารทุนที่ออกให้ หรื อด้วยภาระหนี้สินซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่วนั ที่ได้บริ ษทั ย่อยมา สิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่ระบุได้ ซึ่ งได้จากการซื้ อบริ ษทั ย่อยจะถูกวัดมูลค่าเริ่ มแรกในวันที่ได้บริ ษทั ย่อยนั้นที่มูลค่ายุติธรรมโดยไม่
คํานึงถึงผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย
ต้นทุนการได้บริ ษทั ย่อยที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ วนแบ่งของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่กลุ่มบริ ษทั จะได้รับจะบันทึก
เป็ นค่าความนิยม (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2.12 อธิบายนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับค่าความนิยม)
ต้นทุนการได้บริ ษทั ย่อยที่ต่าํ กว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ วนแบ่งของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อย จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนทันที
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรื อรายการขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง ซึ่ งเป็ นผลจากรายการระหว่างกันของ
กิจการที่อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั จะถูกตัดบัญชีออกไป เว้นแต่รายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วว่ามีขอ้ บ่งชี้วา่
สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีในกรณี ที่จาํ เป็ น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชี
ของกลุ่มบริ ษทั
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2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั โดยแสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยรายได้จากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยจะรับรู้เมื่อบริ ษทั ย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปั นผล
รายชื่ อของบริ ษทั ย่อยหลักของกลุ่มบริ ษทั และผลกระทบทางการเงิ นจากการได้มาและจําหน่ ายบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11

2.4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายรวมถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่น
ที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

2.5

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

2.6

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

2.7

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสิ นค้านั้น เช่น ค่าอากร
ขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า มูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับประมาณจากราคาปกติ
ที่คาดว่าจะขายได้ของธุ รกิ จหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสําเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริ ษทั
บันทึกบัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพเท่าที่จาํ เป็ น
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2.8

ภาพยนตร์ ระหว่ างผลิต
ภาพยนตร์ ระหว่างผลิต แสดงถึ งต้นทุนของการผลิ ตและถ่ายทําภาพยนตร์ ที่อยู่ระหว่างการผลิตและจะตัดจําหน่ ายเป็ น
ต้นทุนเมื่ อมีการจําหน่ ายหรื อจัดฉายภาพยนตร์ โดยตัดจําหน่ ายตามอัตราส่ วนของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากช่ องทาง
การตลาดต่าง ๆ ดังรายละเอียดในหมายเหตุ 2.11 ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการผลิตและถ่ายทําภาพยนตร์ และแสดงด้วยราคาทุน

2.9

เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนทัว่ ไปแสดงในงบดุลด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเผือ่ การด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่ อมี ขอ้ บ่งชี้ ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมี การด้อยค่าเกิ ดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนทันที

2.10 อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์รับรู้ เมื่อเริ่ มแรกตามราคาทุน และแสดงมูลค่า ณ วันที่ในงบดุลด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์แต่ละชนิ ดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณ
การไว้ของสิ นทรัพย์หรื ออายุสญ
ั ญาเช่าในกรณี ที่อายุสญ
ั ญาเช่าสั้นกว่าดังต่อไปนี้
คอนโดมิเนียม (รวมถึงอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร)
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ (รวมยานพาหนะภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน)

20 ปี
5 ปี
5 ปี
3 , 5 ปี
5 ปี

ในกรณี ที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที โดยบันทึกผลต่างจากการปรับลดนี้เป็ นค่าเผือ่ การด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน
การซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ต้นทุนของการปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
ที่สาํ คัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ การปรับปรุ งนั้นจะทําให้กลุ่ม
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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2.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ค่ าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ บันทึกตามราคาทุนที่ราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องในการซื้ อลิขสิ ทธิ์ ต้นทุนลิขสิ ทธิ์ตดั จําหน่าย
เป็ นต้นทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร์ วีซีดีและดีวีดี และการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ตามอัตราส่ วนของรายได้ที่คาดว่า
จะได้รับจากช่องทางเหล่านั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งโดยทัว่ ไปอยูร่ ะหว่าง 2 ปี ถึง 10 ปี ในกรณี ที่คาดว่ามีการขาดทุน
เกิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะลิ ข สิ ท ธิ์ กลุ่ ม บริ ษัท จะตัด จ่ า ยขาดทุ น ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ออกจากมู ล ค่ า ทางบัญ ชี ข องลิ ข สิ ท ธิ์ นั้ น 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 ต้นทุนโดยตรงในการจัดทํา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแลและมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ งอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มากกว่าต้นทุน
เป็ นเวลาเกิ นกว่าหนึ่ งปี จึงจะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทาํ งานในทีมพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจํานวนเงินที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้สูงขึ้นกว่าเมื่อได้มาให้บนั ทึกเป็ นต้นทุนเพื่อการพัฒนา
และบวกรวมไว้ในต้นทุนเมื่อได้มาซึ่ งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์และตัดจําหน่ายโดยใช้วธิ ีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 10 ปี
2.12 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
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2.13 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่จาํ กัด (เช่น ค่าความนิยม) ซึ่ งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็ นประจํา
ทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ ว่าราคาตามบัญชี
อาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่า
ที่ ค าดว่า จะได้รั บ คื น ซึ่ ง หมายถึ ง จํา นวนที่ สู ง กว่า ระหว่า งมู ล ค่ า ยุติ ธรรมหัก ต้น ทุ น ในการขายเที ย บกับ มู ล ค่า จากการ
ใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์
ที่ ไม่ ใช่ สินทรั พย์ทางการเงิ นนอกเหนื อจากค่าความนิ ยมซึ่ งรั บรู้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิ น
ความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ในงบดุล
2.14 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
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เงินเพิ่มที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า จะบันทึก
เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
2.15 เงินกู้ยมื
เงินกูย้ มื จะถูกบันทึกเริ่ มแรกด้วยมูลค่าที่ได้รับสุ ทธิหลังหักรายจ่ายโดยตรงเพื่อให้ได้เงินกูย้ มื เงินกูย้ มื วัดมูลค่าในเวลาต่อมา
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการ
ที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชําระหนี้น้ นั จะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
2.16 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สิน ซึ่งไม่รวมถึงประมาณการหนี้สินสําหรับผลตอบแทนพนักงานอันเป็ นภาระผูกพัน
ในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่จดั ทําไว้ อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่ งการชําระภาระผูกพัน
นั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่ งผลให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และตามประมาณการที่น่าเชื่อถือของ
จํานวนที่ตอ้ งจ่าย ในกรณี ที่บริ ษทั คาดว่าประมาณการหนี้ สินเป็ นรายจ่ายที่จะได้รับคืน บริ ษทั จะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยก
ต่างหากก็ต่อเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
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2.17 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
2.18 ประมาณการค่ าเผือ่ สิ นค้ ารับคืน
ประมาณการค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดี ประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตที่เกิดขึ้นและปั จจัย
การตลาดอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ประมาณการค่าเผื่อสิ นค้ารั บคืนคํานวณจากกําไรขั้นต้นและแสดงในงบกําไรขาดทุ นด้วย
ยอดสุ ทธิโดยหักจากยอดขายรวมที่เกี่ยวข้อง
2.19 การรับรู้ รายได้
รายได้ค่าบริ หารงาน รายได้ค่าโฆษณาและรายได้จากการให้บริ การลูกค้ารับรู้เมื่อมีการให้บริ การแล้วเสร็ จ
รายได้จากการผลิตและการจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์รับรู้ดงั ต่อไปนี้
• รายได้ส่วนแบ่งจากโรงภาพยนตร์ เป็ นรายได้จากค่าผ่านประตูเข้าชมภาพยนตร์ ซ่ ึ งแบ่งระหว่างเจ้าของโรงภาพยนตร์
กับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อยผูผ้ ลิตภาพยนตร์ ซึ่งจะรับรู้เป็ นรายได้ตามวันที่ฉายภาพยนตร์
• รายได้จากการจําหน่ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ และรายได้จากการจําหน่าย วีซีดี และดีวีดี แสดงด้วยมูลค่าตามใบส่ งสิ นค้า
ของลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ ที่ขายเป็ นจํานวนเงินสุ ทธิจากภาษีขาย เงินคืน และส่ วนลด และรับรู้เมื่อผูซ้ ้ื อรับโอนความเสี่ ยง
และผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
• รายได้จากการให้ใช้สิทธิ์ ในภาพยนตร์ รวมถึงสิ ทธิ์ ที่เกิดจากภาพยนตร์ ที่ผลิตเองที่คิดค่าธรรมเนี ยมเป็ นจํานวนคงที่
และผูใ้ ช้สิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกคืนค่าธรรมเนี ยมและผูใ้ ห้สิทธิ์ ไม่มีขอ้ ผูกพันภายหลังการให้สิทธิ์ จะถือเป็ นรายได้ท้ งั
จํานวนเมื่อผูใ้ ช้สิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามสัญญา
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ และ
พิจารณาจากจํานวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาํ หรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริ ษทั
2.20 ภาษีเงินได้
กลุ่มบริ ษทั คํานวณภาษีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในประมวลรัษฎากรและบันทึกภาษีเงินได้ตามเกณฑ์คงค้าง
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.21 เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่สาํ คัญที่แสดงอยูใ่ นงบดุลประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและรายได้
ค้างรับ ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและแก่บริ ษทั อื่น หนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญ
ที่แสดงอยูใ่ นงบดุลประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินและเงินกูย้ ืม
ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
2.22 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานแสดงโดยจําแนกข้อมูลทางการเงินตามการให้บริ การหรื 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 ที่บริ ษทั แม่ โดยมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาํ เสี ยหายต่อผลการ
ดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริ 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
นอกจากนี้เงินกูย้ มื กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจึงเชื่อว่ามูลค่า
ตามบัญชีของเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

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

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

การด้ อยค่ าของลูกหนีก้ ารค้ า
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้าโดยประมาณการขาดทุนที่
อาจเกิ ด จากการที่ ลู ก ค้า ไม่ ส ามารถชํา ระหนี้ ได้ กลุ่ ม บริ ษ ทั ประเมิ น ค่ า เผื่อ หนี้ สงสัย จะสู ญ จากการคาดการณ์
กระแสเงิ นสดรั บในอนาคต ซึ่ งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดี ตในการรั บชําระหนี้ และกรณี ของการ
ผิดชําระหนี้ที่เกิดขึ้น และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด
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ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.1

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและข้ อสมมติฐาน (ต่อ)
ข)

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

ค)

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

ง)

อาคาร และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าซาก สําหรับอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ของกลุ่มบริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารจะทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจาก
ประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานเนื่องจากการขายหรื อเลิกใช้

จ)

การด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
ในแต่ ล ะปี กลุ่ ม บริ ษทั จะทดสอบค่ าความนิ ยมว่า เกิ ด การด้อ ยค่ าหรื อ ไม่ ตามที่ กล่ า วไว้ในหมายเหตุ 2.13 โดย
เปรี ยบเทียบมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิ ยมกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ซึ่ งพิจารณาจากการคํานวณมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าการใช้งานที่คาดว่า
จะได้รับคืนแล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่าในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์จะถูกจัดประเภทไปยัง
ระดับที่เล็กสุ ดเพื่อใช้ในการคํานวณกระแสเงินสด (หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) กลุ่มบริ ษทั ได้วา่ จ้างบริ ษทั
ที่ปรึ กษาทางการเงินรับอนุ ญาตแห่ งหนึ่ งในการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนดังกล่าว การคํานวณดังกล่าว
ใช้ประมาณการกระแสเงินสด ซึ่ งอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่ งได้รับการอนุมตั ิ
จากผูบ้ ริ หาร กระแสเงินสดหลังจากปี ที่ 5 ใช้ประมาณการของอัตราการเติบโตดังตารางข้างล่าง อัตราการเติบโต
ดังกล่าวโดยทัว่ ไปไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นทําได้ในอดีต
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็ นดังต่อไปนี้
อัตราการเติบโต
อัตราการคิดลด

ร้อยละ 2.8
ร้อยละ 10.40 และ 10.52
25

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
4

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.1

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญและข้ อสมมติฐาน (ต่อ)
จ)

การด้ อยค่ าของค่ าความนิยม (ต่อ)
ข้อสมมติ ฐานเหล่านี้ ได้ถูกใช้ในการวิเคราะห์กระแสเงิ นสดของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดแต่ละหน่ วย
ฝ่ ายบริ หารจัดทําประมาณการทางการเงินโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์
การเติบโตของตลาด อัตราการเติบโตที่ใช้สอดคล้องกับข้อมูลในอดีตซึ่ งอัตราคิดลดเป็ นอัตราที่ประมาณจากต้นทุน
เงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของแต่ละหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
การวิเคราะห์การเคลื่ อนไหวได้กระทําในข้อสมมติ ฐานหลักโดยรวมถึ งอัตราคิดลด หากอัตราคิ ดลดที่ ใช้ในการ
คํานวณกระแสเงินสดคิดลดสู งขึ้นอัตราร้อยละ 1 จากอัตราที่บริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงินประมาณไว้ (ร้อยละ 11.40
และร้อยละ 11.52 แทนที่จะเป็ นร้อยละ 10.40 ของบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด และร้อยละ 10.52 ของบริ ษทั เอ็ม วี ดี
จํากัด ตามลําดับ) ค่าความนิ ยมจะมียอดลดลงจํานวน 8 ล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่า
ความนิ ยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 สู งกว่ามูลค่าตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ดังนั้นบริ ษทั จึงมิได้รับรู้ขาดทุน
จากการด้อยค่าของค่าความนิยมในปี ปั จจุบนั

ฉ)

ค่ าเผือ่ สิ นค้ ารับคืน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการค่าเผื่อสิ นค้ารับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดีที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต ผูบ้ ริ หาร
ประมาณการสัดส่ วนร้อยละที่คาดว่าจะรับคืน โดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต รวมถึงรู ปแบบการ
ดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั

ช)

รายได้ /การตัดจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
กลุ่มบริ ษทั ตัดจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์ ภาพยนตร์ และบันทึกเป็ นต้นทุนจ่ายตามอัตราส่ วนของรายได้ที่คาดว่าจะได้รับใน
แต่ละช่องทางตลาด และระยะเวลาของลิขสิ ทธิ์ ซึ่ งการประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่องทางเพื่อ
นํามาใช้คาํ นวณอัตราส่ วนนี้ผบู้ ริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการโดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต

5

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั
เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลด
ต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
การออกหุน้ ใหม่หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
26

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
การจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์

ธุรกิจจําหน่ าย
วีซีดแี ละดีวดี ี

ธุรกิจผลิตภาพยนตร์

ธุรกิจอืน่

รวม

รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก

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

784,073,540
(24,000)
784,049,540

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

-

1,369,264,921
(255,714,000)
1,113,550,921

ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน

13,840,648

108,914,286

(27,374,485)

(1,042,702)

94,337,747

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
รายได้
รายได้ตามส่ วนงานธุรกิจรวม
รายการระหว่างส่ วนงานธุรกิจ

(37,033,009)
26,375,629
(40,187,547)
43,492,820

ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน

1,226,089
178,683,050

9,723,266
187,749,579

4,611,679
21,914,408

(13,859,011)

(766,557)

4,500,000

สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นในงบการเงินรวม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์

-

15,561,034
388,347,037
1,128,981,454
1,532,889,525
(10,125,568)
27

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
6

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
การจําหน่ ายลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
รายได้
รายได้ตามส่ วนงานธุรกิจรวม
รายการระหว่างส่ วนงานธุรกิจ

งบการเงินรวม
ธุรกิจจําหน่ าย
วีซีดแี ละดีวดี ี
ธุรกิจผลิตภาพยนตร์

หน่ วย : บาท
ธุรกิจอืน่

รวม

222,050,460
(55,981,307)
166,069,153

398,869,216
398,869,216

17,821,956
17,821,956

10,000
10,000

638,751,632
(55,981,307)
582,770,325

ผลการดําเนินงานตามส่ วนงาน
ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิสาํ หรับปี

(1,983,445)

49,400,377

(21,023,756)

(2,785,627)

23,607,549
(33,261,055)
29,481,091
(22,562,735)
(2,735,150)

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ได้ปันส่ วน

3,319,326
253,839,229

10,444,581
183,373,068

3,501,664
54,015,645

1,025
-

17,266,596
491,227,942
1,104,096,327
1,612,590,865

(7,632,127)

(3,632,382)

(4,500,000)

รายได้สุทธิจากบุคคลภายนอก

สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ นในงบการเงินรวม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์

(15,764,509)

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 บริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด (“MVD”) และบริ ษทั ย่อยมีสถานะเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั (หมายเหตุ 11) บริ ษทั MVD และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักในการจําหน่ายวีซีดีและดีวดี ี และการผลิตภาพยนตร์
28

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
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. 2552
พ.ศ. 2553
ลูกหนี้การค้า
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 22)
รายได้คา้ งรับ
- บุคคลภายนอก
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 22)
รวมลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

486,328,514
26,000,501
512,329,015

462,160,196
4,120,784
466,280,980

28,498,507
28,498,507

36,350,619
36,350,619

6,906,231
8,399,175
15,305,406
527,634,421
(29,638,591)
497,995,830

4,502,642
7,507,480
12,010,122
478,291,102
(27,822,155)
450,468,947

28,498,507
(18,795,494)
9,703,013

55,628
55,628
36,406,247
(17,528,054)
18,878,193

29

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
7

ลูกหนีก้ ารค้ าและรายได้ ค้างรับ - สุ ทธิ (ต่อ)
ลูกหนี้ การค้าและรายได้คา้ งรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
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
ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ - สุ ทธิ

8

369,596,024
50,606,439
12,254,021
14,315,882
65,556,649
512,329,015
15,305,406
527,634,421
(29,638,591)
497,995,830

341,782,917
48,338,699
7,525,539
21,004,822
47,629,003
466,280,980
12,010,122
478,291,102
(27,822,155)
450,468,947

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
28,498,507
28,498,507
28,498,507
(18,795,494)
9,703,013

36,350,619
36,350,619
55,628
36,406,247
(17,528,054)
18,878,193

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทอืน่ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่น - สุ ทธิ

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

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

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
1,700,000
(1,700,000)
-

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

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั อื่ นเป็ นเงินให้กู้ยืมในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันประเภทจ่ายคืนเมื่ อทวงถาม
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี และร้อยละ 8.50 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี )

30

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
9

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าและสิ นค้าล้าสมัย
สิ นค้าระหว่างทาง
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

10

84,073,444
(9,297,384)
74,776,060
3,822,399
78,598,459

78,095,827
(16,435,374)
61,660,453
7,790,433
69,450,886

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
-

-

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ลูกหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หัก ค่าเผือ่ สิ นทรัพย์ที่อาจไม่ได้รับคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุ ทธิ

5,731,562
20,842,294
2,772,258
2,443,493
31,789,607
(25,379,973)
6,409,634

11,195,065
22,018,041
2,512,244
3,015,810
38,741,160
(23,045,405)
15,695,755

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
2,227,700
16,062,148
2,569,102
91,347
20,950,297
(18,631,250)
2,319,047

771,068
16,329,588
2,501,102
93,421
19,695,179
(18,698,635)
996,544
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
ก)

-

-

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
943,480,567
(105,336,493)
838,144,074

868,480,567
(98,336,493)
770,144,074

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

770,144,074
75,000,000
(7,000,000)
838,144,074

การลงทุนในบริษทั ย่ อย
บริษัท เอ็ม เทอร์ ตไี้ นน์ จํากัด
ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั เอ็ม เทอร์ ต้ ีไนน์ จํากัด จากบริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด (“MVD”)
จํานวน 999,997 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 75 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 75 ล้านบาท (ราคาสุ ทธิตามบัญชี) คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของบริ ษทั บริ ษทั ชําระเงินโดยการหักกลบลบหนี้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั MVD

32

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย - สุ ทธิ (ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริษทั เอ็ม วี ดี จํากัด
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด (เดิ มชื่ อ “บริ ษทั แปซิ ฟิค มาร์ เก็ตติ้ง แอนด์
เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ กรุ ้ป จํากัด”) (“MVD”) จากบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) และผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นของ MVD
จํานวน 19,999,995 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 19.60 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิ น 392 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 99.99 ของทุ น
จดทะเบียนและชําระแล้วของบริ ษทั MVD บริ ษทั ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั MVD โดยวิธีแลกหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั
กับหุน้ สามัญของ MVD ในอัตรา 14 หุน้ สามัญของบริ ษทั ต่อ 1 หุน้ สามัญของ MVD คิดเป็ นจํานวนหุน้ ทั้งหมด 275,883,475 หุน้
ในราคาหุ ้น 1.40 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิ น 386 ล้านบาท และชําระเป็ นเงิ นสดเพิ่มเติ มจํานวน 6 ล้านบาท บริ ษทั ได้รับโอน
สิ นทรัพย์และหนี้สินจากบริ ษทั MVD ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับโอนดังนี้
หน่ วย : พันบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
อุปกรณ์ - สุ ทธิ (หมายเหตุ 13)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ (หมายเหตุ 14)
ค่าลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ - สุ ทธิ (หมายเหตุ 14)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ

27,201
349,806
10,011
70,198
30,566
33,450
3,256
1,814
178,445
2,537
(179,769)
(282,792)
(3,750)
(341)
(85,000)
(26,227)
(319)
129,086

สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)

99.99

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่รับโอน
ราคาของหุน้ สามัญที่ออกใหม่เพื่อแลกเปลี่ยน
เงินสดจ่ายเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินลงทุน
ค่าความนิยมจากการลงทุน

129,086
(386,237)
(5,763)
(6,483)

(398,483)
269,397
33

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย- สุ ทธิ (ต่อ)
ก)

การเปลีย่ นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุน้ สามัญเพิ่มในบริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด จํานวน 500,000 หุน้ หุน้ ละ
100 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 50 ล้านบาท

ข)

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่ อย มีดงั นี้
สั ดส่ วนของการถือหุ้น
ร้ อยละ
บริษทั ย่ อย

ลักษณะ
ความสั มพันธ์

ประเภทธุรกิจ

สื่ อและโฆษณา
ทางโทรทัศน์
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัด จัดจําหน่ายลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์เพื่อฉายใน
โรงภาพยนตร์เพื่อจัดทํา
วีซีดี และดีวดี ี และ เพื่อ
ถ่ายทอดทางโทรทัศน์
บริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด
จําหน่ายแผ่นวีซีดี ดีวดี ี
บลูเรย์ และลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์
บริ ษทั เอ็ม เทอร์ต้ ีไนน์ จํากัด ผลิตภาพยนตร์

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552

หน่ วย : บาท
วิธีราคาทุน
พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

บริ ษทั ทีวี ฟอรัม จํากัด

บริษทั ย่ อยภายใต้
บริษทั เอ็ม วี ดี จํากัด
บริ ษทั แปซิฟิค
จําหน่ายซี ดี
มีเดีย เซลส์ จํากัด
วีซีดีและดีวดี ี
บริ ษทั เอ็ม เทอร์ต้ ีไนน์ จํากัด ผลิตภาพยนตร์

ถือหุน้ โดยตรง

99.99

99.99 99,999,300 99,999,300

ถือหุน้ โดยตรง

99.99

99.99 369,997,760 369,997,760

ถือหุน้ โดยตรง
ถือหุน้ โดยตรง

99.99
99.99

99.99 398,483,507 398,483,507
- 75,000,000
943,480,567 868,480,567

ถือหุน้ โดยอ้อม

99.40

99.40

ถือหุน้ โดยอ้อม

-

99.99

บริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็ นการลงทุนในหุน้ สามัญ
12

เงินลงทุนทั่วไป - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
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. 2553
พ.ศ. 2552
8,500,000
(8,500,000)
-

8,500,000
(8,500,000)
34

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
13

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
การรับโอนสิ นทรัพย์จากการลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุขอ้ 11)
จําหน่ายสิ นทรัพย์ในเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ (หมายเหตุขอ้ 11)
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 19)
การกลับรายการการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

อุปกรณ์
สิ นทรัพย์
สํ านักงาน ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง

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

รวม

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

9,310,404
125,620
424,153

5,299,702
3,279,217
284,088

2,397,236
-

-

17,007,342
3,404,837
708,241

2,349,400

183,889

722,756

-

3,256,045

(848,000)
(25,836) (2,319,147)
(52,143)
(2,315,595) (222,796)
1,712
5,807,034
578,049

-

(848,000)
(2,344,983)
(52,677)
(3,865,921)
1,712
17,266,596

(534)
(1,327,530)
10,881,513

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

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

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

35

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
13

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
จัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 19)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

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

อุปกรณ์
สิ นทรัพย์
สํ านักงาน ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง
5,807,034
2,776,087
1,554,785
(13,386)
(10,483)
(3,283,252)
(1,025)
6,829,760

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

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

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

18,000
(18,000)
-

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

- 40,660,316
- (24,288,350)
(810,932)
- 15,561,034

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริ ษทั ได้นาํ อาคารชุดที่มีราคาทุน 8.97 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : 8.97 ล้านบาท) ไปจดจํานองเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่อเงินกูท้ ี่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง (หมายเหตุ 16)
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
13

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 19)
กลับรายการการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์
สํ านักงาน ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง

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

9,310,405
549,239
(1,333,524)
8,526,120

รวม

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

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

1,928,374 1,312,885
82,722
(1,714) (1,262,290)
(491,180)
(50,595)
1,712
1,519,914
-

- 12,551,664
631,961
- (1,264,004)
- (1,875,299)
1,712
- 10,046,034

16,154,159 19,152,823
(7,269,954) (15,449,935)
(358,085) (2,182,974)
8,526,120 1,519,914

-

- 35,306,982
- (22,719,889)
- (2,541,059)
- 10,046,034
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
13

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 19)
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์
สํ านักงาน ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง

รวม

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

-

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

9,400,555 2,957,097
(3,958,611) (1,813,414)
5,441,944 1,143,683

-

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

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
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ราคาทุนของสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

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

1,427,520
(849,472)
578,048

-

-

38

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
14

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์

ค่ าความนิยม

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์

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

2,046,325
437,500

201,641,864
424,740,534

139,142,506
-

2,644,992
187,500

1,814,020
(213,373)
(647,362)
3,437,110

178,445,880
(297,835,827)
(15,764,509)
491,227,942

245,470,691
23,926,373
408,539,570

(1,090,229)
1,742,263

6,498,083 1,547,544,541
(3,060,973) (1,026,473,088)
- (29,843,511)
3,437,110
491,227,942

408,539,570
408,539,570

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

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
การรับโอนสิ นทรัพย์จากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(หมายเหตุขอ้ 11)
รายการปรับปรุ ง
จําหน่ายสิ นทรัพย์ในเงินลงทุนบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

39

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
14

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ (ต่อ)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์

ค่ าความนิยม

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
และลิขสิ ทธิ์
ภาพยนตร์

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

491,227,942
436,200,024

408,539,570
-

1,742,263
322,522

(2,250,593)
(526,704,768)
(10,125,568)
388,347,037

408,539,570

(219,398)
1,845,387

7,238,371 1,678,648,566
(3,905,206) (1,255,306,789)
- (34,994,740)
3,333,165
388,347,037

408,539,570
408,539,570

3,595,362
(1,749,975)
1,845,387

งบการเงินรวม

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
15

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่ - สุ ทธิ

เงินประกันค่าเช่าอาคารสํานักงานและอื่น ๆ
อื่น ๆ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

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

1,060,506
1,060,506

3,373,700
930,766
4,304,466

3,182,800
3,182,800

40

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
16

เงินกู้ยมื
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ส่ วนที่หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงิน

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

17,571,215
180,000,000

52,630,205
475,525,000

-

-

197,571,215

528,155,205

-

-

130,000,000

-

-

-

38,125,000

-

-

-

เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ยอดรวมเงินกูย้ มื รวม
- ณ อัตราคงที่
- ณ อัตราลอยตัว
รวมเงินกูย้ มื

367,914,809
367,914,809

57,400,000
471,248,564
528,648,564

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
-

-

41

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
16

เงินกู้ยมื (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน (ไม่รวมหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน) สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ยอดคงเหลือต้นปี
การรับโอนหนี้สินจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(หมายเหตุขอ้ 11)
กูย้ มื ในระหว่างปี
จ่ายคืนเงินกูใ้ นระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

475,525,000

258,125,000

-

-

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

164,400,000
160,000,000
(107,000,000)
475,525,000

-

-

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินที่อยูใ่ นสกุลเงินบาท โดยเงินกูย้ มื ระยะสั้นจํานวน 130 ล้านบาท และเงินกูย้ มื
ระยะยาวจํานวน 38 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยโดยใช้อตั ราเงินกูข้ ้ นั ตํ่า (“MLR”) ลบร้อยละ 0.50 ต่อปี หรื อร้อยละ 5.75 - 6.00 ต่อปี
(พ.ศ. 2552 : ร้อยละ 5.75 ต่อปี ) และเงินกูย้ มื จํานวน 180 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยโดยใช้อตั ราเงินกูข้ ้ นั ตํ่า (“MLR”) หรื อร้อยละ 5.13 5.50 ต่อปี (พ.ศ. 2552 : ร้อยละ 5.25 - 7.00 ต่อปี ) ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีกาํ หนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
วงเงินสิ นเชื่อทั้งหมดดังกล่าวคํ้าประกันโดยผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
17

ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
จํานวนหุ้น
จดทะเบียน
หุ้น
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
การเพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
การเพิ่มทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

360,000,000
281,250,000
641,250,000
641,250,000

ออกและชําระแล้ วเต็มมูลค่ า
จํานวน
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้น
บาท
360,000,000
281,250,000
641,250,000
641,250,000

360,000,000
281,250,000
641,250,000
641,250,000

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท
191,610,374
112,500,000
304,110,374
304,110,374

หุน้ สามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํ นวน 641.25 ล้านหุน้ (พ.ศ. 2552 : 641.25 ล้านหุน้ ) ซึ่ งมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท (พ.ศ. 2552 :
1 บาทต่อหุ ้น)

42

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
17

ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
จากการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี พ.ศ. 2552 ของบริ ษทั เมื่ อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552 ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีมติ อนุ มตั ิ การเพิ่มทุ น
จดทะเบี ยนของบริ ษทั จํานวน 281.25 ล้านหุ ้น โดยมี มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อนําเงิ นไปใช้เป็ นเงิ นทุน
หมุนเวียน และเพื่อใช้ลงทุนในบริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบี ยนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่ อวันที่
8 มิถุนายน พ.ศ. 2552
ตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้รับเงินค่าหุ ้นสามัญจากการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน
5,366,525 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 1.40 บาท โดยเป็ นมูลค่าที่ตราไว้จาํ นวน 5,366,525 บาทและส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นจํานวน 2,146,610 บาท
การออกหุ ้นสามัญดังกล่าวเกิ ดจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญโดยผูถ้ ือหุ ้นเดิ มในอัตราส่ วน 1.28 หุ ้นสามัญเดิ มต่อ 1 หุ ้นสามัญใหม่
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนหุ ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชําระแล้วดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิ ชย์และจดทะเบียนให้ทาํ การซื้ อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้แลกหุ ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั จํานวน 275.88 ล้านหุ ้น กับหุ ้นของบริ ษทั เอ็ม วี ดี
จํากัด ตามที่อธิ บายไว้ในหมายเหตุขอ้ 11 ผลจากการแลกหุ ้นนี้ ทาํ ให้บริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ซ้ื อ
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิ ชย์ และจดทะเบียนให้ทาํ การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

18

ส่ วนของผู้ถือหุ้นส่ วนน้ อย
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม
ส่ วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ย่อย
การจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

10,229
10,229

6,050,196
(41,745)
(5,998,222)
10,229
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
19

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและ
อุปกรณ์ (หมายเหตุ 13)
การตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ (หมายเหตุ 14)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 14)
(การกลับรายการ) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
- อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 13)
- ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ (หมายเหตุ 14)
การจําหน่ายและตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
- อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 13)
- ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ (หมายเหตุ 14)
หนี้สงสัยจะสูญ
สํารองมูลค่าสิ นค้ารับคืน
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
20

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

60,578,311

44,073,767

14,167,730

11,877,927

5,475,562

3,865,921

1,878,393

526,704,767
843,720

297,835,827
647,362

219,398

1,025
10,125,568

(1,712)
15,764,509

-

1,875,299
900,000
190,229
(1,712)
-

2,396,000
2,250,593
4,206,179
13,928,641
6,949,123

52,677
5,721,622
4,843,899
2,462,131

2,385,616
1,200,055
-

1,909,072
-

ต้ นทุนทางการเงิน

ต้ นทุนทางการเงิน
เงินกูย้ มื จากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาเช่าการเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

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

14,595,110
14,595,110

21,763,675
7,732,446
32,334
48,864
29,577,319

9,362,509
5,575
48,864
9,416,948
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
21

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างปี
บริ ษทั ไม่มีหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
การคํานวณกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไร(ขาดทุน)

จํานวนหุ้นถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก
หุ้น

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิต่อหุ้น
บาท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

43,492,820

(2,735,150)

641,250,000

496,828,071

0.07

(0.01)

งบการเงินเฉพาะบริษทั
กําไรสุ ทธิ
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กําไร

22

จํานวนหุ้นถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก
หุ้น

กําไรสุ ทธิต่อหุ้น
บาท

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552

42,921,779

41,579,850

641,250,000

496,828,071

0.07

0.08

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกับบริ ษทั ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม ไม่ว่า
จะโดยทอดเดียวหรื อหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อย
ลําดับถัดไป บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือกิจการ
ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งอาจมีข้ ึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
บริ ษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุน้
ในบริ ษทั ร้อยละ 65.93 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 : ร้อยละ 40.81) ดังนั้น บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทั้งหมดของบริ ษทั เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ ้ป จํากัด (มหาชน) ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
22

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั เอ็ม วี ดี จํากัด (“MVD”) จากบริ ษทั เมเจอร์ ซี นีเพล็กซ์ กรุ ้ ป
จํากัด (มหาชน) จากการซื้อหุน้ สามัญครั้งนี้ทาํ ให้บริ ษทั มีสดั ส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั MVD ร้อยละ 99.99 และทําให้บริ ษทั MVD เป็ น
บริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั (หมายเหตุ 11) รายการระหว่างกันกับบริ ษทั ภายใต้ MVD ที่เดิมแสดงไว้เป็ นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ได้แสดงเป็ นรายการกับบริ ษทั ย่อย
รายการต่อไปนี้ เป็ นรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รายได้ จากการขาย/ให้ บริการและอืน่ ๆ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
รายได้ ค่าบริหารงาน
บริ ษทั ย่อย
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่/บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ ค่าเช่ า
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ อนื่
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

-

-

99,112

-

92,030
30,991
123,021

35,094
119,312
154,406

-

-

-

540
540

900
900

2,520
540
3,060

-

-

3,096
3,096

6,749
68
6,817

1,003
30,000
31,003

-

1,003
1,003

59,827
59,827
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
22

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

การซื้อสิ นค้ า/บริการและอืน่ ๆ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
การซื้อสิ นค้ าและบริการ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ าโฆษณา
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ าเช่ าและค่ าบริการ
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่ าใช้ จ่ายอืน่
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

-

360
360

-

-

465
197
662

219
350
569

-

219
77
296

6
1,205
1,211

4,290
4,290

6
1,196
1,202

4,271
4,271

12,595
12,595

7,654
78
7,732

12,595
2,000
14,595

7,654
1,708
9,362

15
15

86
78
164

15
15

13
32
45
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
22

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ข)

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

ค)

ราคาที่ตกลงกันตามที่กาํ หนดในสัญญา
ราคาที่ตกลงกันตามที่กาํ หนดในสัญญา
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
ราคาที่ตกลงกันซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
อัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกันระหว่างร้อยละ 4.00 ถึง 8.50 ต่อปี
อัตราร้อยละ 5.00 ของค่าโฆษณา
ราคาที่ตกลงกันตามที่กาํ หนดในสัญญา

ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสิ นค้ าและบริการและอืน่ ๆ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ลูกหนีก้ ารค้ า
(รวมอยูใ่ น “ลูกหนี้การค้าและรายได้คา้ งรับ”)
บริ ษทั ใหญ่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 7)
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า – สุ ทธิ

25,621
8,779
34,400
34,400

7,419
4,209
11,628
11,628

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

-

-
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
22

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ค)

ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อขายสิ นค้ าและบริการและอืน่ ๆ (ต่อ)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
ลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552

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

10,700
10,700
10,700

1,003
107,549
32,100
140,652
140,652

7,658
7,658
7,658

1,822

983

983

983

-

457
14
471

-

317
160
477

124
20,085
694
20,903

7,722
6,845
14,567

66
34,663
694
35,423

7,654
1,476
6,770
15,900

-

-

360

360

เงินประกันจ่ ายสํ าหรับค่ าเช่ าและค่ าบริการ
(รวมอยูใ่ น “สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน”)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
(รวมอยูใ่ น “เจ้าหนี้การค้า”)
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้ าหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการ

เงินประกันรับสํ าหรับค่ าเช่ าและค่ าบริการ
(รวมอยูใ่ น “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น”)
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
22

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ง)

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทย่ อย
หน่ วย : พันบาท
งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
บริษัทย่ อย
ยอดคงเหลือต้นปี
เงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
รับโอนเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อย
หักกลบลบหนี้กบั การซื้อเงินลงทุน
หักกลบลบหนี้เงินกูย้ มื
รับคืนเงินให้กยู้ มื ในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

-

102,000
137,948
33,000
(75,000)
(10,400)
(141,228)
46,320

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริ ษทั มีเงินให้กูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อยจํานวน 46.32 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : 102 ล้านบาท)
มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 8.50 ต่อปี (พ.ศ. 2552 : ร้อยละ 8.50 ต่อปี ) และตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีกาํ หนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
จ)

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
การเปลี่ยนแปลงในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้ :
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
บริษัทย่ อย
ยอดเงินคงเหลือต้นปี
เงินกูย้ มื ในปี
รับโอนเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อย
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระหว่างปี
หักกลบลบหนี้เงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือปลายปี

-

10,000
104,500
33,000
(131,173)
(6,327)
10,000

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 และ 8.50 ต่อปี (พ.ศ. 2552 : ร้อยละ 4.00
ถึง 8.50 ต่อปี ) ตัว๋ สัญญาใช้เงินดังกล่าวมีกาํ หนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
22

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
จ)

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
บริษัทใหญ่
ยอดเงินคงเหลือต้นปี
เงินกูย้ มื ในปี
หักกลบลบหนี้เงินกูย้ มื
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ในปี
ยอดคงเหลือปลายปี

185,454
207,000
(10,400)
(132,054)
250,000

185,454
207,000
(10,400)
(132,054)
250,000

เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 และ 8.50 ต่อปี (พ.ศ. 2552 : ร้อยละ 8.50 และ 15.00 ต่อปี ) มีกาํ หนด
ชําระคืนภายใน 1 เดือน
ฉ)

ผลตอบแทนผู้บริหาร
ในปี พ.ศ. 2553 ผลตอบแทนทั้งหมดซึ่งรวมทั้งเงินเดือนและผลประโยชน์อย่างอื่นของผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวน 13.51 ล้านบาท
(พ.ศ. 2552 : 9.3 ล้านบาท)

23

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้
ก)

หนังสื อคํา้ ประกันของธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งเพื่อคํ้าประกันการซื้ อ
ลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์จาํ นวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 16.5 ล้านบาท (พ.ศ. 2552 : 86.76 ล้านบาท)
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บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
23

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้ (ต่อ)
ข)

ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าดําเนินงาน - กรณีกลุ่มบริษทั เป็ นผู้เช่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าระยะยาวกับกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันและ
บุคคลภายนอก เกี่ยวกับการเช่าที่ดิน พื้นที่อาคารและสัญญาบริ การ โดยมียอดรวมของจํานวนเงินค่าเช่าและค่าบริ การขั้นตํ่า
ภายใต้สญ
ั ญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ดงั นี้
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

ค)

5.67
21.84
51.07
78.58

5.05
21.62
56.96
83.63

4.96
21.84
51.07
77.87

4.33
20.90
56.96
82.19

ภาระผูกพันในการซื้อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันในการซื้อลิขสิ ทธิ์ภาพยนตร์ที่ตอ้ งจ่ายชําระภายใน 2 ปี เป็ นจํานวนเงิน
2.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 53.50 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 3.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 54.15 ล้านบาท)

ง)

ภาระผูกพันในการผลิตภาพยนตร์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กลุ่ มบริ ษ ัทมี ภาระผูกพันตามสั ญญาว่ าจ้างผลิ ตภาพยนตร์ และว่ าจ้างค่ าโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ที่ทาํ ไว้กบั ผูก้ าํ กับภาพยนตร์ และบริ ษทั อื่นหลายแห่ง โดยบริ ษทั ตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนตามจํานวนที่ระบุไว้
ในสัญญาที่เกี่ยวข้องเป็ นจํานวน 1.02 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : 11.59 ล้านบาท)

จ)

คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 บริ ษทั ได้ถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหนี้ จาํ นวน 0.9 ล้านบาท เป็ น
จํานวนทุนทรัพย์ประมาณ 1.24 ล้านบาท โดยบริ ษทั ได้บนั ทึกหนี้ สินจํานวน 0.9 ล้านบาท ในงบการเงินแล้ว ผลของคดี
ยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้ บริ ษทั จึงไม่ได้ต้ งั ประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นส่ วนเพิ่มจากการถูกฟ้ องร้องดังกล่าวใน
งบการเงิน
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