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สารจากประธานบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 
ปี 2560 กลุ่มบริษัทได้มีการปรับนโยบายตลอดจนกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้น�าด้านธุรกิจ

ภาพยนตร์ การบริหารจัดการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเคเบิ้ลทีวี ทีวีดิจิตอล ตลอดจน
การผลิตภาพยนตร์ไทยเข้าสู่ตลาด เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกับการหยุดธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายแผ่นวีซีดีและดีวีดี และการขายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค ส่งผลให้ในปีนี้รายได ้
รวมของกลุ่มบริษัทโดยรวมลดลงจาก 485.21 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 363.59 ล้านบาท ในปี 2560

ในปี 2560 ธุรกิจโรงภาพยนตร์ขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในต่างจังหวัด ซ่ึงเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของ
อตุสาหกรรมภาพยนตร์ บริษัทจึงได้เน้นการผลติภาพยนตร์ไทยมากข้ึนเพือ่ให้เข้าถึงกลุม่ผูช้มภาพยนตร์ในต่างจังหวดัเช่นกนั 

ทางคณะกรรมการเชื่อมั่นว่าแนวทางการด�าเนินการปรับกลยุทธ์ในทุกด้านเพื่อให้ทันสถานการณ์ที่ได้เริ่มด�าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการผลิตภาพยนตร์ไทยเพื่อรองรับการขยายสาขาของโรงภาพยนตร์ท่ีเพิ่มข้ึนและการจัดจ�าหน่าย 
ลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อเคเบิ้ลและสื่อดิจิตอล ตลอดจนการเป็นผู้น�าในการริเริ่มช่องทางการจ�าหน่ายลิขสิทธิ์ใหม่ ๆ  
รวมถงึกลยทุธ์การบรหิารจดัการต้นทนุและค่าใช้จ่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ จะน�าพาให้กลุม่บรษิทัเตบิโตและก้าวเข้าสูก่ารเป็น
ผู้น�าด้านธุรกิจภาพยนตร์ครบวงจรอย่างมีเสถียรภาพต่อไป 

ในนามของ บรษัิท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ขอกราบขอบพระคณุท่านผู้ลงทุนเป็นอย่างยิง่ 
ทีไ่ด้เชือ่มัน่และให้ความไว้วางใจในการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และขอแสดงความขอบคณุต่อผูมี้อปุการะคณุ ลกูค้า พนัธมิตร
ทางธรุกิจ และผู้มส่ีวนเกีย่วข้องทกุท่านทีใ่ห้ความสนบัสนนุบรษิทัฯ ด้วยดตีลอดมา นอกจากนี ้ขอถอืโอกาสขอบคณุผูบ้รหิาร
และพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในงานอันเป็น
ส่วนส�าคญัทีไ่ด้สร้างความแขง็แกร่งให้กบัการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ท�าให้บรษิทัฯ มคีวามมัน่คงสามารถเตบิโตได้อย่างยัง่ยนื 
และบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผมเชื่อว่าบริษัทฯ มีศักยภาพและสามารถเติบโตต่อไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับ
การสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกท่านตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

ถิรชัย วุฒิธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท

นายถิรชัย วุฒิธรรม อายุ 68 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร -ไม่มี-

การศึกษา
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการศึกษาต่อเน่ืองมหาวิทยาลัย 
 รามค�าแหง
• ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา American Coast University
• ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง

การฝึกอบรม
•  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
 รุ่นปีที่ 2547 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  หลักสูตร ผู้บรหิารระดับสงู รุน่ที ่8 สถาบนัวทิยาลยัตลาดทนุ (CMA)

ประสบการณ์ท�างาน
ปัจจุบัน • กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
   บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
   จ�ากัด (มหาชน)  
  •  ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม
  •  ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า
  •  กรรมการบริษัทการบินไทยจ�ากัด (มหาชน)
  •  ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
  •  ทีป่รึกษาคณะกรรมการบรหิารกจิการโทรทศัน์กองทพับก
  •  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย 
   รัตนบัณฑิต
  •  ประธานมูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทย
  •  กรรมการบริหาร บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
  •  คณะกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
  •  นายกสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร
  •  อุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
  •  อุปนายกสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย
   ในพระบรมราชูปถัมภ์
  •  รองประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย
   แห่งประเทศไทย
  •  กรรมาธิการท่องเที่ยวและกีฬา
  •  ประธานอนุกรรมการ สโมสรราชพฤกษ์

นายวิชา พูลวรลักษณ์ อายุ 55 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร เป็นผู้บริหาร

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติ ซานดิเอโก, 
 สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
•  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 29/2546 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน
2551 - ปัจจุบัน : กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท 
   เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)
2538 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ�ากัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์  
   จ�ากัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์
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นายธนกร ปุลิเวคินทร์ อายุ 61 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น 0.02%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร เป็นผู้บริหาร

การศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยยูไนเต็ด  
 สเตท อินเตอร์เนชั่นแนล สหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การฝึกอบรม
•  Director Accreditation Program ปี 2547 สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ท�างาน
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
   บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
   จ�ากัด (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ�ากัด
2538 - 2560 : กรรมการ/รองเจ้าหน้าที่บริหาร 
   ธุรกจิฟิลม์ภาพยนตร์ บรษิทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุป้  
   จ�ากัด (มหาชน)

นายธนะชัย สันติชัยกูล อายุ 63 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
สัดส่วนการถือหุ้น 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร -ไม่มี-
การศึกษา   
•  ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (ต้นทุน) คณะพาณิชยศาสตร์และ
 การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
•  ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์
 และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
•  ปริญญาโท MBA  คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี 
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม
•  หลักสูตรบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ
 (DCP รุ่นที่ 18) สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย IOD
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 1) 
•  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ 
 ผู้บริหารระดับสูง (ปปร. รุ่นที่ 11) สถาบันพระปกเกล้า 
ประสบการณ์ท�างาน
•  2522 - เมษายน 2555 บริษัท เนชัน่ มลัตมิเีดีย กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน) 
•  2519 - 2522 ส�านักงาน เอส จวี ีณ ถลาง 
ต�าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน 
•  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
•  กรรมการวิชาชีพบัญชี - ด้านการท�าบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์
•  ที่ปรึกษา กลุ ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
•  ทีป่รึกษา สมาคมผูจ้ดัพิมพ์และผูจ้�าหน่ายหนงัสอืแห่งประเทศไทย 
•  ที่ปรึกษา สมาคมการพิมพ์ไทย 
•  ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
•  ทีป่รึกษา กลุม่บริษัท วไีอว ีอินเตอร์เคม จ�ากดั (บริษัทจ�าหน่ายเคม)ี
•  ที่ปรึกษา บริษัท เดอะมาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จ�ากัด 
•  กรรมการตรวจสอบ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
•  กรรมการศูนย์หนังสือ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
•  กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีเอ็น มีเดีย จ�ากัด 
•  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทร์ิน โพลเีมอร์ กรุป๊ 
•  จ�ากัด (มหาชน)
•  กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
•  กรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ต มัลติมีเดีย จ�ากัด
•  กรรมการ บริษัท สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จ�ากัด
•  กรรมการ บริษัท ทริฟเวนท์ รีท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด
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นายอรรถพล ชดช้อย อายุ 61 ปี 
ต�าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
•  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
 รุ่นที่ 54/2548 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
   จ�ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรม 
   พลาสติก จ�ากัด
2544 - 2554 : กรรมการบรหิารและผูอ้�านวยการฝ่ายการเงนิและบญัชี 
   บรษิทั มอลลเิก้เฮลท์แคร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
2542 - 2544 : ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 
   บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จ�ากัด 
2525 - 2542 : กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
   บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
2522 - 2525 : ผู้สอบบัญชี บริษัท เอสจีวี ณ ถลาง จ�ากัด 

นายวัชรา ตันตริยานนท์ อายุ  59 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้น 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาโท  Master of Science in Management 
 Administration, Northrop University, California , USA.
การฝึกอบรม
•  หลักสูตร ACP รุ่นที่ 41/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)
•  หลักสูตร MFM รุ่นที่ 8/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)
•  หลักสูตร MFR รุ่นที่ 16/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)
•  หลักสูตร MIA รุ่นที่ 13/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)
•  หลักสูตร MIR รุ่นที่ 13/2555 สถาบันส่งเสริมกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)
•  หลักสูตร DCP รุ่นที่ 94/2550 สถาบันส่งเสริมกรรมการ
 บริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน
2560 - ปัจจุบัน : ผูท้รงคุณวฒุด้ิานการเงนิ ในคณะกรรมการก�ากบั 
   และส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.)
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
   จ�ากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการ 
   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
   จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการ 
   บริษัท อิสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

2

2 2

4

คณะกรรมการบริษัท

2
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นายอภิชาติ คงชัย อายุ  52 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้น 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร -ไม่มี-

การศึกษา
• ปริญญาโท  MBA Concentration Hotel and Restaurant  
 Management, New Haven University CT, สหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ท�างาน
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  
   จ�ากัด (มหาชน)
2556 - ปัจจบุนั : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ
   โรงภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
   จ�ากัด (มหาชน)
2552 - 2556 : ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกจิโรงภาพยนตร์ 
   บรษิทั เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ กรุ้ป จ�ากัด (มหาชน)
2551 - 2552 : รองผูอ้�านวยการฝ่ายธรุกิจโรงภาพยนตร์ 
   บรษิทั เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ กรุ้ป จ�ากัด (มหาชน)

นายอภิรักษ์  วาราชนนท์ อายุ 44 ปี
ต�าแหน่ง:  กรรมการ 
สัดส่วนการถือหุ้น 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร -ไม่มี-

การศึกษา
•  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตประชากรศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารบุคคล 
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การฝึกอบรม
• Sustainable Development, Thailand Management   
 Association (TMA)
•  Thailand HR Forum 2016, Personnel Management  
 Association of Thailand (PMAT)
•  Design & Implementing Sales Incentive Program
•  Manpower Planning Cost Saving & Workforce Productivity
•  Talent Management & Leadership Development  
 Strategies
•  Presentation Writing for Management Decision
•  Leaders Developing Leaders

ประสบการณ์ท�างาน
2560 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิทั เอม็ พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์  
   จ�ากัด (มหาชน)
2560 - ปัจจบุนั : รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารฝ่ายทรพัยากรบคุคล  
   บรษิทั เมเจอร์ ซนีเีพลก็ซ์ กรุป้ จ�ากดั (มหาชน)
2556 - 2559 : ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
   บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ�ากัด (มหาชน)
2549 - 2556 : ผู้ช่วยกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
   บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

2

2 2

คณะกรรมการบริษัท

2
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2

นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ อายุ 49 ปี
ต�าแหน่ง กรรมการและรักษาการเลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น 0%
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร เป็นผู้บริหาร

การศึกษา
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•		 ปริญญาตรี	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การฝึกอบรม
•  หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DCP	148/2554)	สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

ประสบการณ์ท�างาน
ปัจจุบัน	 :	กรรมการ	บริษัท	เอ็ม	พิคเจอร์ส	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 	 :	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน	และเลขานุการ	บริษัท	เมเจอร์	ซีนีเพล็กซ์	กรุ้ป	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 :	กรรมการ	บริษัท	ซีเจ	เมเจอร์	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จ�ากัด
	 	 :	กรรมการ	บริษัท	สยามฟิวเจอร์	ดีเวลลอปเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 :	กรรมการ	บริษัท	อีจีวี	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	จ�ากัด	(มหาชน)
2534	-	2552	 :	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท	วิคแอนด์ฮุคลันด์	จ�ากัด	(มหาชน)

2

คณะกรรมการบริษัท

5
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โครงสร้างองค์กร ณ 31 ธันวาคม 2560
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โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 

 

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้ถอืหุ้น 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

บจก. เอ็ม พิคเจอร์ส บจก. เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ 

บจก. แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ 
 

บจก. เมตาคอกนิช่ัน 

บจก. ทาเลนต์ วัน 
 

บจก. เอ็ม วี ดี 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฝ่ายบัญชี 
และการเงนิ 

        

ฝ่ายกฎหมาย 
 

ฝ่ายทรัพยากร 
บุคคลและธุรการ 

 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝ่ายจัดซือ้ 

ฝ่ายจัดหา
สปอนเซอร์ 
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ทนุจดทะเบียน  
และเรียกช ำระแล้ว  
175,000,000 บำท 

 

ทนุจดทะเบียน 
และเรียกช ำระแล้ว 
40,000,000 บำท 

ทนุจดทะเบียน 
และเรียกช ำระแล้ว 
522,500,000 บำท 

บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 
ทนุจดทะเบียน 1,315,337,205 บำท / ทนุช ำระแล้ว 1,300,119,176 บำท 

 

 

บจ. เอ็ม พิคเจอร์ส 
        (99.99%) 

บจ. เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ 
(99.99%) 

บจ.แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ 
(99.99%) 

ทนุจดทะเบียน 
และเรียกช ำระแล้ว 
150,000,000 บำท 

ทนุจดทะเบียน 
และเรียกช ำระแล้ว 

125,000 ดอลลำ่ร์สหรัฐ 

ทนุจดทะเบียน 
และเรียกช ำระแล้ว 
100,000,000 บำท 

ทนุจดทะเบียน 
และเรียกช ำระแล้ว  
93,000,000 บำท 

บจ. ทำเลนต์ วนั 
(90.00%) 

บจ. เอ็ม วี ด ี
(99.99%) 

ทนุจดทะเบียน 
และเรียกช ำระแล้ว 
40,000,000 บำท 

บจ. เมเจอร์ กันตนำ 
บรอดแคสติง้ (44.99%) 

บจ.ทรำนส์ฟอร์เมชั่น 
      ฟิล์ม (28.57%) 

บจ. เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส 
ฟิล์ม ดิสทริบวิชั่น (ลำว) 

(40.00%) 
 

ทนุจดทะเบียน 
และเรียกช ำระแล้ว 
2,000,000 บำท 

บจ. เมตำคอกนิชั่น 
(60.00%) 

 

โครงสร้างการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า 
 

1. บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) - MPIC 
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจด้านส่ือบนัเทงิประเภทภาพยนตร์ โดยลงทนุผ่านบริษัทย่อย 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107544000124 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชัน้ท่ี 13 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
ส านกังานสาขา : - 
โฮมเพจ : www.mpictures.co.th/mpic/investors 
โทรศพัท์ : 02-5120300 
โทรสาร : 02-5120301, 02-5120302 
จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 1,315,337,205 หุ้น จ าหน่ายแล้ว 1,300,119,176 หุ้น 

 
2. บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส จ ากัด - MP 

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจจดัหาและซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์จากต่างประเทศโดยเน้นคดัเลือกภาพยนตร์
จากงานเทศกาลภาพยนตร์ท่ีส าคญัต่างๆ และภาพยนตร์จากค่ายอิสระในเอเชีย
และภาพยนตร์ไทย รวมทัง้ผลิตภาพยนตร์ไทยเพ่ือน ามาบริหารจัดการโดยฉาย
ผ่านโรงภาพยนตร์และให้สิทธิกบับคุคลอ่ืนในการผลิตส่ือโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชัน้ท่ี 13 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โฮมเพจ : www.mpictures.co.th 
โทรศพัท์ : 02-5120300 
โทรสาร : 02-5120301, 02-5120302 
จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 1,500,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
  

3. บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากัด - MVD  
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจจดัหาลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ตา่งประเทศ เพ่ือน ามาจ าหน่าย

สิทธิผลิตเป็นส่ือภาพยนตร์ประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์  
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชัน้ท่ี 13 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โฮมเพจ : www.mvd.co.th 
โทรศพัท์ : 02-5120300 
โทรสาร : 02-5120301, 02-5120302 
จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 52,250,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

                                                                                                                                                                  
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
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4.  บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จ ากัด - M39 
ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยเพ่ือฉายผ่านโรงภาพยนตร์และให้สิทธิกบัผู้ประกอบ

ธุรกิจผลิตส่ือโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โฮมเพจ : www.m-thirtynine.com 
โทรศพัท์ : 02-5115811-4 
โทรสาร : 02-5115810 
จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 
5. บริษัท แปซฟิิค มีเดีย เซลล์ จ ากัด - PMSL  

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจธุรกิจจดัจ าหน่าย ให้เช่า แผ่นซีดี แผ่นวีดีทศัน์ เกมส์ ซึง่เป็นสินค้า
ค้างจ าหน่ายในคลงัสินค้า 

ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชัน้ 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว 
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ : 02-5120300 
โทรสาร : 02-5120301, 02-5120302 
จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 930,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 
6. บริษัท ทาเลนต์ วัน จ ากัด - T1   

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายพ็อกเก็ตบุ๊ค ผลิตภาพยนตร์ไทยเพ่ือฉายผ่านโรงภาพยนตร์
และให้สิทธิกบัผู้ประกอบธุรกิจผลิตส่ือโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์  

ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 4 ซอยสขุมุวทิ 36 นภาศพัท์แยกท่ี 2  แขวงคลองตนั เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ : 02-2617899 
โทรสาร : 02-2617890 
จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 400,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 
7.  บริษัท เมตาคอกนิช่ัน จ ากัด - MTC  

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจผลิตส่ือโฆษณา  
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชัน้ 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว       

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 02-5120300 
โทรสาร : 02-5120301 
จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 20,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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8. บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้ จ ากัด - M Channel 
ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจเคเบิล้ทีวี โดยซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ออกอากาศผ่านช่อง M Channel 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 991 อาคารศนูย์การค้าสยามพารากอน ชัน้ 5-6 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั       

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ : 02-1294638 
โทรสาร : 02-1294638 
จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 4,000,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
   

9. บริษัท ทรานส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม จ ากัด - TF 
ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 6 ซอยนาคนิวาส 12 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศพัท์ : 02-9325600 
โทรสาร : 02-9325600 
จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 1,750,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
   

10. บริษัท เอ็มวีพี เอ็ม พคิเจอร์ส ฟิล์ม ดสิทริบิวช่ัน (ลาว) จ ากัด - MMP 
ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 
ส านกังานใหญ่ : 4th Floor, Vientiane Centre Shopping Mall, No 13, Kouvieng Road, 

Nongchan Village, Sisatannak District, Vientiane Capital, Lao People’s 
Democratic Republic 

โทรศพัท์ : 856-21 520451 
โทรสาร : 856-21 222262 
จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 100,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

        
 ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย์   : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ : 02-009-9999 
โทรสาร : 02-009-9991 

 
ผู้สอบบัญชี : บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด 
ส านกังานใหญ่   : ชัน้ 15 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ 179/74 - 80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์  02-3341000 
โทรสาร   : 02-2865050 

 



8
8
13รายงานประจ�าปี 2560

12 
 

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัท 

 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  (เดิมช่ือ “บริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิง้ส์ 
จ ากดั (มหาชน)”) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2544 ด้วยทนุจดทะเบียน 15 ล้านบาท มีวตัถปุระสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
ด้านการลงทุนในบริษัทที่ท าธุรกิจสื่อ โดยเน้นการบริหารการตลาดในด้านข่าวและด้านกีฬา ผ่านสื่อวิทยุและโทรทศัน์ 
ภายหลงัมีการควบรวมกับ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด เพ่ือขยายฐานธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจภาพยนตร์ โดยจัดหาลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์เพื่อจดัจ าหนา่ยแก่โรงภาพยนตร์, ผู้ผลิตวีซีดี ดีวีดี และบลเูรย์, ผู้ประกอบการกิจการฟรีทีวี และ/หรือ เคเบิล้ทีวี, 
ผู้ประกอบการเปย์ทีวี และ/หรือ เปย์ดิจิตอล  อีกทัง้มีการลงทนุในบริษัทย่อยผู้ประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์  และ
นบัแต่วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทเร่ิมผลิตภาพยนตร์ไทย ปัจจุบนับริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,315,337,205 บาท และ  
ทนุเรียกช าระแล้ว 1,300,119,176 บาท   

ปัจจุบนับริษัทได้ลงทุนในธุรกิจด้านบันเทิงผ่านสื่อโรงภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิทยุ สื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และ
ภาพยนตร์ไทยผา่นบริษัทยอ่ยตา่งๆ ดงันี ้

 ปี 2551 บริษัทลงทนุใน บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด (MP) ซึง่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจภาพยนตร์ โดยจดัหา
และซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์จากต่างประเทศ โดยเน้นคัดเลือกภาพยนตร์คุณภาพจากงานเทศกาลภาพยนตร์ท่ีส าคัญ 
ภาพยนตร์จากคา่ยภาพยนตร์อิสระในเอเชีย เพื่อน ามาฉายผา่นโรงภาพยนตร์ 

 ปี 2552 บริษัทได้ลงทนุใน บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากัด (MVD) (เดิมช่ือ “บริษัท แปซิฟิค มาร์เก็ตติง้ แอนด์ เอนเตอร์เท
นเม้นท์ กรุ้ป จ ากดั”) ซึ่งด าเนินธุรกิจจดัหาลขิสทิธ์ิภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ตา่งประเทศ เพ่ือน ามาจ าหน่ายสิทธิผลิต
เป็นสื่อภาพยนตร์ประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ทัง้นีผ้ลจากการเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และเป็นบริษัทแม่ท าให้ MPIC เข้า
เป็นบริษัทแม่ของ บริษัท เอ็ม เทอร์ตีไ้นน์ จ ากัด (M39) และบริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จ ากัด (PMSL) ซึ่งเป็น
บริษัทยอ่ยของ MVD ด้วย  

  ปี 2553 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยบริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท เอ็ม เทอร์ตีไ้นน์ จ ากัด (M39) แทน
บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั ซึง่ด าเนินธุรกิจผลติภาพยนตร์ไทย  

 ปี 2556 บริษัทได้ลงทนุเพิ่มเติมในบริษัท ทาเลนต์ วัน จ ากัด (ผลติภาพยนตร์ไทยและส านกัพิมพ์) และบริษัท 
เมเจอร์กันตนา บรอดแคสติง้ จ ากัด (ด าเนินธุรกิจเคเบิล้ทีวี) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กบักลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึน้ 

ปี 2557 บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) เพื่อน าไปใช้
เป็นทุนหมุนเวียนสนับสนุนธุรกิจในกลุ่มบริษัท นอกจากนัน้ บริษัทได้ร่วมกับบริษัท ทรู ไอคอนเท้นท์ จ ากัด บริษัท แม็ทช่ิง 
สตดิูโอ พลสั จ ากดั และบริษัท แบ็งคอค ฟิล์มสตดูิโอ จ ากดั ลงทุน ใน บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ผลติภาพยนตร์ไทย จ านวน 50,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.57 ของทนุจดทะเบียน 175,000,000 บาท  

ปี 2558 บริษัทได้ลงทนุร่วมกบับริษัท เอ็ม วี พี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (ประเทศสงิคโปร์) จดัตัง้บริษัท เอ็มวีพี 
เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) จ ากัด มีวตัถุประสงค์เพื่อจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในสดัสว่นร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียน (ทนุจดทะเบียน 1,000,000,000 กีบ หรือ 125,000 ดอลลา่ร์สหรัฐ
โดยประมาณ) 

 

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการท่ีส�าคัญของบริษัท
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ปี 2559 บริษัทได้ลงทนุในบริษัท เมตาคอกนิชัน่ จ ากดั ด าเนินธุรกิจผลติสือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ์เพื่อสนบัสนนุ
งานภาพยนตร์ของกลุ่มบริษัทและให้บริการซือ้ขายสินค้าออนไลน์ ในสดัส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน (ทุนจด
ทะเบียน 2,000,000 บาท) 

ปี 2560 บริษัทได้เน้นธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยและการจดัจ าหนา่ยภาพยนตร์เพิ่มมากขึน้ นอกจากนัน้ยงัได้เพิ่มทนุ
ในบริษัท เอ็ม วี ดี จ ากัด จ านวน  32,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท ท าให้บริษัทถือหุ้นในบริษัท เอ็ม วี ดี 
จ ากดั จ านวน  52,249,995 หุ้นคิดเป็นจ านวนเงิน 522,499,950 บาท 

 
ปัจจบุนับริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทตา่งๆ จ านวน 9 บริษัท คือ 

1) บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั (ลงทนุในปี 2551) 
2) บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั (ลงทนุในปี 2552) 
3) บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จ ากดั (ลงทนุในปี 2553)  
4) บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จ ากดั* 
5) บริษัท ทาเลนต์ วนั จ ากดั (ลงทนุในปี 2556) 
6) บริษัท เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ จ ากดั (ลงทนุในปี 2556) 
7) บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จ ากดั (ลงทนุในปี 2557) 
8) บริษัท เอ็ม วี พี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชัน่ (ลาว) จ ากดั (ลงทนุในปี 2558) 
9) บริษัท เมตาคอกนิชัน่ จ ากดั (ลงทนุในปี 2559) 
 

หมายเหตุ       *  เป็นบริษัทยอ่ยของ MVD  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
 
บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
 ปัจจบุนับริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรลงทนุในบริษัทยอ่ยทีด่ ำเนนิ
ธุรกิจสื่อภำพยนตร์  กำรจัดหำลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ไทยและภำพยนตร์ต่ำงประเทศเพื่อฉำยผ่ำนโรงภำพยนตร์ชัน้น ำ          
ของประเทศไทยพร้อมทัง้จ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิผ่ำนทำงสื่อทีวี ในรูปแบบฟรีทีวี เปย์ทีวี และ วิดีโอออนดีมำนด์ ตลอดจนสื่อ
ทำงด้ำนดิจิตอลต่ำงๆ พร้อมทัง้กำรลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตภำพยนตร์ไทย และสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์     
ท ำให้กลุม่บริษัทสำมำรถสร้ำงรำยได้ ครบทกุช่องทำงอนัก่อประโยชน์สงูสดุด้ำนรำยได้ให้กบัธุรกิจของกลุม่บริษัท 
 
ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
ล าดับที่ บริษัท ประเภท/รูปแบบ 

ผลิตภณัฑ์และบริการ 
ช่องทาง 

    1. บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

ลงทุนในธุรกิจจัดหำและซือ้ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์
ตำ่งประเทศทัง้จำกเอเชีย ยโุรป และอเมริกำและ
ลงทุนในธุรกิจสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ พร้อม
ทัง้ธุรกิจผลติภำพยนตร์ไทย 

ลงทนุผำ่นบริษัทยอ่ยของ
บริษัท 

    2. บจ. เอ็ม พิคเจอร์ส  จดัหำและซือ้ลขิสทิธ์ิภำพยนตร์ไทยและ
ภำพยนตร์ตำ่งประเทศ ทัง้จำกเอเชีย ยโุรป และ
อเมริกำและผลติภำพยนตร์ไทย 

ฉำยผำ่นโรงภำพยนตร์และ
จ ำหนำ่ยสทิธิในช่องทำง
ตำ่งๆ 

    3. บจ. เอ็ม วี ดี  จดัหำและซือ้ลขิสทิธ์ิภำพยนตร์ต่ำงประเทศ และ
ภำพยนตร์ไทย จัดท ำในรูปแบบ วีซีดี ดีวีดี และ      
บลเูรย์ 

จั ด ท ำภำพยนต ร์ เป็ นสื่ อ
ประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

    4. บจ. แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหนำ่ย ให้เช่ำ แผน่ซีดี แผน่วีดี
ทศัน์ ท่ีเก่ียวกบัภำพยนตร์ ละคร รำยกำร
โทรทศัน์ เพลง ดนตรี เกมส์   

จ ำหน่ ำยผ่ ำนทำงตัวแทน
จ ำหนำ่ยและให้เช่ำในศนูย์เช่ำ 

    5. บจ. เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ ผลติภำพยนตร์ไทย ฉำยผำ่นโรงภำพยนตร์และ
จ ำหนำ่ยสทิธิในช่องทำง
ตำ่งๆ 

6. บจ. ทำเลนต์ วนั ด ำเนินธุรกิจพิมพ์และจดัจ ำหนำ่ยพ็อกเก็ตบุ๊คส์ 
และด ำเนินกำรผลติภำพยนตร์ไทย 

ร้ำนขำยหนังสือชัน้น ำ, ฉำย
ผ่ ำ น โร งภ ำพ ย น ต ร์ แ ล ะ
จ ำหน่ ำยสิท ธิในช่ องทำง
ตำ่งๆ 

    
 
 

  
 
 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ล าดับที่ บริษัท ประเภท/รูปแบบ 
ผลิตภณัฑ์และบริการ 

ช่องทาง 

7. บจ. ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ 
ฟิล์ม 

ผลติภำพยนตร์ไทย ฉำยผำ่นโรงภำพยนตร์และ
จ ำหนำ่ยสทิธิในช่องทำง
ตำ่งๆ 

    8. บจ. เมเจอร์ กนัตนำ    
บรอดแคสติง้ 

ด ำเนินธุรกิจเคเบิล้ทีวี และโทรทศัน์ดำวเทียม ผำ่นเคเบิล้ทวีี ช่อง M 
Channel 

9. บจ. เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส 
ฟิล์ม ดิสทริบิวชัน่ (ลำว)  

จดัจ ำหนำ่ยภำพยนตร์ในสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตย ประชำชนลำว 

ฉำยผำ่นโรงภำพยนตร์และ
จ ำหนำ่ยสทิธิในช่องทำง
ตำ่งๆ 

10. บจ. เมตำคอกนชิัน่ ผลติสือ่โฆษณำประชำสมัพนัธ์ และให้บริกำรซือ้
ขำยออนไลน์ 

ออนไลน์และออฟไลน์ 

 
การตลาดและภาวะการแข่งขนั  

นโยบายการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด 
กลยุทธ์ทางการตลาด 

 กลยุทธ์ด้านคุณภาพของภาพยนตร์ 
กลุม่บริษัทมุ่งเน้นจดัหำลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ไทยและภำพยนตร์ต่ำงประเทศ และกำรผลิตภำพยนตร์ไทย 
รวมทัง้กำรผลิตและจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ไปในช่องทำงในรูปแบบต่ำงๆ เช่น ฟรีทีวี และเปย์ทีวี ตลอดจน
สื่อทำงด้ำนดิจิตอล เช่น  วีดีโอออนดีมำนด์ที่สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขนัในธุรกิจบนัเทิงให้
ครอบคลุมทุกช่องทำงเพ่ือเป็นกำรบริหำรจัดกำรสิทธิให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นภำพยนตร์ที่มี
คุณภำพหลำกหลำยประเภท โดยภำพยนตร์ท่ีทำงกลุ่มบริษัทจัดซือ้ลิขสิทธ์ิ ทำงบริษัทจะสรรหำจำก
แหล่งภำพยนตร์ท่ีมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ เช่น งำนเทศกำลภำพยนตร์จำกทั่วโลก ค่ำยภำพยนตร์ที่
ภำพยนตร์เป็นที่นิยมในภูมิภำคเอเชีย ค่ำยภำพยนตร์อิสระที่สร้ำงภำพยนตร์แนวแปลกใหม่ และค่ ำย
ภำพยนตร์ในประเทศไทย รวมถึงกำรผลติภำพยนตร์ไทย กลุม่บริษัทได้ค ำนึงถึงรสนิยม ควำมเหมำะสม 
เพศ วยัของผู้บริโภคและพิจำรณำสถำนะทำงเศรษฐกิจของผู้บริโภคเป็นหลกั อีกทัง้พยำยำมสง่เสริมกำร
ผลติภำพยนตร์ไทยให้มีคณุภำพเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค  

 กลยุทธ์ด้านการให้บริการที่สนับสนุนเกือ้กูลการด าเนินงานซึ่งกันและกัน 
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทเป็นผู้ ประกอบธุรกิจเก่ียวกับสื่อภำพยนตร์แบบครบวงจร ตัง้แต่กำรจัดหำลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์ต่ำงประเทศและภำพยนตร์ไทย ตลอดจนกำรเป็นผู้ ผลิตภำพยนตร์ไทย รวมทัง้เผยแพร่
ภำพยนตร์ลิขสทิธ์ิของบริษัทผำ่นทำงช่องทำงต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มขีดควำมสำมำรถ เนื่องจำกกลุม่บริษัทมี
ควำมสมัพนัธ์ที่เข้มแข็งกบับริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ที่ประกอบธุรกิจ
โรงภำพยนตร์    รำยใหญ่ในประเทศไทยที่มีโรงภำพยนตร์ทัว่ประเทศ ตลอดจนมีกำรหำพนัธมิตรทำงธุรกิจรำย
ใหม่อยู่เสมอ    ในกำรด ำเนินธุรกิจที่มีสำยสมัพนัธ์ค่อนข้ำงครบวงจรดงักล่ำว ถือเป็นจุดแข็งของบริษัท
เมื่อเปรียบเทียบกบัผู้ประกอบกำรธุรกิจอื่นที่มีธุรกิจใกล้เคียงกบักลุม่บริษัท 
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 กลยุทธ์ด้านรสนิยมของผู้บริโภค 
เนื่องจำกในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคในกำรคัดสรรเลือกชมภำพยนตร์เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้        
มีช่องทำงในกำรรับชมผ่ำนทำงสื่อต่ำงๆ มำกขึน้  จำกปัญหำดังกล่ำวจึงท ำให้บริษัทต้องปรับตัวเพื่อ
รองรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัเก่ียวกับรสนิยมของ
ผู้บริโภค ตลอดกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ำมำ อันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผล
ประกอบกำรของบริษัท ดังนัน้ บริษัทจึงต้องคัดสรรภำพยนตร์และกำรเพิ่มช่องทำงจ ำหน่ำยให้
หลำกหลำยมำกขึน้ เพื่อให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกช่วงวยั ตลอดจนกำร
จัดหำภำพยนตร์ และกำรผลิตภำพยนตร์ไทยให้ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภค เพ่ือกระตุ้ นกำรบริโภค        
สือ่ภำพยนตร์ของผู้บริโภคในประเทศไทยให้มำกที่สดุ 

  กลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยหลกั 
 ผู้บริโภคภำพยนตร์ทกุประเภท และทกุวยั 
 โรงภำพยนตร์ในกรุงเทพฯ และ ตำ่งจงัหวดั 
 ผู้ประกอบธุรกิจฟรีทีว,ี เคเบิล้ทีว,ี ดิจิตอล, IPTV, วีดีโอออนดมีำนด์ 
 ผู้ประกอบธุรกิจสือ่โฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ทัว่ประเทศ 
 ผู้ประกอบกำรสือ่ภำพยนตร์ในตำ่งประเทศ 
 

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน  
 ปัจจบุนักลุม่บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจสือ่ภำพยนตร์ครบวงจร กลำ่วคือ บริษัทเข้ำลงทนุในธุรกิจด้ำนจดัหำและ
จัดจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ต่ำงประเทศ ธุรกิจผลิตภำพยนตร์ไทย และธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รวมถึงกำรเป็น
บริษัทย่อยของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) ผู้ประกอบธุรกิจโรงภำพยนตร์รำยใหญ่ในประเทศไทยที่มี
โรงภำพยนตร์ทั่วประเทศ ท ำให้บริษัทสำมำรถเติบโตได้อย่ำงมีศักยภำพสำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่น        
ด้วยจดุแข็งของบริษัทท ำให้มีโอกำสและช่องทำงที่ดีในกำรบริหำรจดักำรและบริหำรจดักำรทรัพยำกรต่ำงๆ ภำยในองค์กร
ได้อย่ำงสงูสดุ อีกทัง้ กำรสนบัสนนุจำกสื่อต่ำงๆ จำกกลุม่บริษัท เช่น สื่อโฆษณำ โรงภำพยนตร์ เป็นต้น เป็นผลให้บริษัท
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้มำกขึน้ รวมถึงบริษัทสำมำรถขยำยกลุม่ผู้บริโภคที่เป็นลกูค้ำของบริษัทได้
อยำ่งตอ่เนื่อง เป็นผลให้ผู้บริโภคมีควำมสนใจในสือ่ภำพยนตร์ของกลุม่บริษัทมำกขึน้ 
 ตลอดจนกำรพฒันำและเพิ่มเติมสือ่ดิจิตอล ซึง่มีควำมต้องกำรจำกผู้บริโภคมำกขึน้ ในปีที่มำบริษัทได้ขยำยช่อง
ทำงกำรจัดจ ำหน่ำยภำพยนตร์ผ่ำนทำง iTunes, Google play, Iflix และ HOOQ รวมทัง้ขยำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย
ลขิสทิธ์ิภำพยนตร์ไทยออกสูต่ลำดตำ่งประเทศ เช่น กมัพชูำ ลำว เวียดนำม ฮ่องกง  และตำมเทศกำลภำพยนตร์ตำ่งๆ เช่น 
เทศกำลภำพยนตร์เมืองคำนน์  เพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยได้อีกช่องทำงหนึง่ของบริษัท 
 
 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
 กลุ่มบริษัทเป็นผู้ ประกอบธุรกิจเก่ียวกับภำพยนตร์ในกำรจัดหำลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ที่มีคุณภำพ จำกเทศกำล
ภำพยนตร์ต่ำงๆ ทัว่โลก ดงัเช่น ค่ำยภำพยนตร์จำกฮอลลีวดู ค่ำยภำพยนตร์ในภูมิภำคเอเชีย ค่ำยภำพยนตร์อิสระ และ
ค่ำยภำพยนตร์ภำยในประเทศไทย รวมทัง้มีบริษัทย่อยด ำเนินกำรจัดจ ำหน่ำยและผลิตภำพยนตร์ไทย เพื่อฉำยผ่ำน        
โรงภำพยนตร์และมีบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจจดัท ำภำพยนตร์ในรูปแบบโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ตลอดจนกำรขำยลิขสทิธ์ิใน
กำรเผยแพร่ภำพยนตร์ของบริษัทผ่ำนช่องทำงฟรีทีวี, เคเบิล้ทีวี, ดิจิตอลทีวี และวีดีโอออนดีมำนด์  อีกทัง้มีกำรเพิ่มช่อง
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ทำงกำรจัดจ ำหน่ำยภำพยนตร์ไทยออกสู่ตลำดต่ำงประเทศเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำท่ีนิยมชม
ภำพยนตร์ผำ่นสือ่รูปแบบตำ่งๆ   
 
บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส จ ากัด  

  ผู้ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกับผลิตภำพยนตร์ไทย กำรจัดหำภำพยนตร์ไทยและภำพยนตร์ต่ำงประเทศเพื่อน ำเข้ำฉำยผ่ำนโรง
ภำพยนตร์ ให้บริกำรจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์ในช่องทำงต่ำงๆ รวมถึงกำรจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิโดยมีค่ำตอบแทนแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เช่น ฟรีทีวี, เคเบิล้ทีวี, เปย์ทีวี, วีดีโอออนดีมำนด์ เป็นต้น 

  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ำกดั เป็นผู้ ผลิตภำพยนตร์ไทย จดัหำ ซือ้ลิขสิทธ์ิและจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์คุณภำพจำก
ต่ำงประเทศ ทัง้จำกยุโรป, อเมริกำ และเอเชียของค่ำยอิสระต่ำงๆ รวมถึงภำพยนตร์ไทย เพ่ือน ำสิทธ์ิดงักล่ำวมำบริหำร
จดักำรผ่ำนช่องทำงตำ่งๆ ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม เช่น ฉำยผ่ำนโรงภำพยนตร์ อนญุำตให้ใช้ลิขสทิธ์ิโดยมีคำ่ตอบแทนแก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ฟรีทีวี, เคเบิล้ทีวี, เปย์ทีวี และวีดีโอออนดีมำนด์ 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ำกดั เน้นกำรผลิตภำพยนตร์ไทย กำรจดัหำลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ไทยและภำพยนตร์คณุภำพ
จำกตำ่งประเทศ ทัง้จำกเอเชีย ยโุรป และอเมริกำ จำกคำ่ยภำพยนตร์อิสระท่ีมีช่ือเสยีงเป็นท่ีรู้จกั รวมทัง้พิจำรณำถึงควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคเป็นหลกัมีกำรคดัเลอืกภำพยนตร์แตล่ะเร่ืองที่จะน ำมำฉำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค
ให้มำกที่สดุโดยด ำเนินกำรเผยแพร่ภำพยนตร์ซึง่บริษัทได้สทิธิมำผำ่นช่องทำงและวิธีกำร ดงันี ้

 ฉำยผ่ำนโรงภำพยนตร์ บริษัทจะมีกำรท ำสญัญำส่วนแบ่งรำยได้ กับโรงภำพยนตร์ท่ีน ำภำพยนตร์ของบริษัทเข้ำ
ฉำย เช่น โรงภำพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ อีจีวี และเอสเอฟ รวมถึงโรงภำพยนตร์คู่ค้ำรำยอื่นที่อยู่ ต่ำงจังหวัด     
โดยก ำหนดอตัรำสว่นแบง่ชดัเจนกบัโรงภำพยนตร์เป็นมำตรฐำนเดียวกนั  

จดัท ำแผนกำรตลำด บริษัทมีทีมงำนที่มีควำมเช่ียวชำญและมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรตลำดและ
กำรโฆษณำภำพยนตร์ของบริษัทในกำรเข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ในแต่ละเร่ือง เพื่อให้ภำพยนตร์เป็นที่ รู้จักและเข้ำถึง
ผู้บริโภคซึง่เป็นกลุม่เปำ้หมำยมำกที่สดุ 

อนุญำตให้สิทธิโดยมีค่ำตอบแทน บริษัทขำยลิขสิทธิให้ผู้ ประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์รำยใหญ่ท่ีมี
ศกัยภำพในกำรผลติ วีซีดี  ดีวีดี  หรือบลเูรย์ เพื่อจดัจ ำหนำ่ยให้กบัลกูค้ำทัว่ประเทศ  

อนญุำตให้สทิธิเผยแพร่ภำพยนตร์ของบริษัทผ่ำนเคเบิล้ทีวี บริษัทได้ให้สทิธิโดยมีคำ่ตอบแทนแก่ผู้ประกอบกำรรำย
ใหญ่ซึง่ได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภค เช่น TRUE Vision, M Channel เป็นต้น  

อนุญำตให้สิทธิเผยแพร่ภำพยนตร์ของบริษัทผ่ำนฟรีทีวี บริษัทได้ให้สิทธิโดยมีค่ำตอบแทนแก่ผู้ประกอบกิจกำร
โทรทศัน์เสรีตำ่งๆ ซึง่ได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภค เช่น ช่อง 7, MONO เป็นต้น 

อนุญำตให้สิทธิเผยแพร่ภำพยนตร์ของบริษัทผ่ำนอินเตอร์เน็ตและวีดีโอออนดีมำนด์ บริษัทได้ให้สิทธิโดยมี
ค่ำตอบแทนแก่ผู้ ประกอบกิจกำรอินเตอร์เน็ต, IPTV ซึ่งเป็นช่องทำงใหมที่ได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภค เช่น iTunes,  
Google Play, IFlix, HOOQ เป็นต้น 
 รำยได้จำกช่องทำงดงักล่ำวข้ำงต้นเป็นรำยได้หลกัของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ำกัด ทัง้นี ้บริษัทมีควำมพยำยำม
อยำ่งตอ่เนื่องที่จะเพิ่มช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยภำพยนตร์เพื่อเพิ่มผลประกอบกำรของบริษัทสงูขึน้ 
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ภาวะการแข่งขนั  

 ในปีที่ผ่ำนมำถึงแม้ปัญหำภำวะเศรษฐกิจชะลอตวั แต่บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ำกดั ที่ด ำเนินธุรกิจผลิตภำพยนตร์
ไทย จดัหำลิขสิทธิภำพยนตร์ไทยและภำพยนตร์ต่ำงประเทศมีศกัยภำพและควำมแข่งแกร่งทำงด้ำนเงินทนุ ประกอบกับ   
ผู้ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบับริษัทมีจ ำนวนไมม่ำกท ำให้ภำวะดงักลำ่วจึงไมรุ่นแรง เนื่องจำกผู้น ำเข้ำสทิธิภำพยนตร์แตล่ะ
รำยจะมีส่วนแบ่งของตลำดเป็นของตวัเองอย่ำงชัดเจน ประกอบกับบริษัทเองมีช่องทำงกำรตลำดหลำยช่องทำงและมี
ควำมชดัเจน จึงมีผลกระทบจำกเร่ืองดงักลำ่วไมม่ำกนกั 

 ลักษณะของลกูค้า 

ลกูค้ำโดยตรงของบริษัท คือ ผู้ประกอบกำรโรงภำพยนตร์ ผู้ประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์  ผู้ประกอบธุรกิจ 
เคเบิล้ทีวี และผู้ประกอบธุรกิจฟรีทีวี และทีวีดิจิตอล  รวมทัง้ผู้ประกอบกำรทำงด้ำนสือ่ดิจิตอล โดยบริษัทมีลกูค้ำทำงอ้อม
เป็นผู้บริโภครำยยอ่ยซึง่ชมภำพยนตร์ และ/หรือ ซือ้สือ่ภำพยนตร์จำกผู้ประกอบธุรกิจคูค้่ำของบริษัท 

 

บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั 

  ด ำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยเป็นสื่อวีซีดี  ดีวีดี และบลูเรย์ โดยกำรซือ้ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ต่ำงประเทศ ค่ำย
อิสระจำก บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ำกดั และคูค้่ำทำงธุรกิจ เช่น บริษัท โมโน ฟิล์ม จ ำกดั และลขิสทิธ์ิภำพยนตร์ไทย บริษัท 
เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จ ำกดั  บริษัท ทำเลนต์ วนั จ ำกดั และบริษัท ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จ ำกดั  รวมถึงค่ำยผู้ผลิตภำพยนตร์
ไทยอิสระตำ่งๆ  

  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 บริษัท เอ็ม วี ดี จ ำกดั ด ำเนินกำรจดัซือ้ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์คณุภำพท่ีได้รับควำมนิยมทัง้ไทยและต่ำงประเทศ เพ่ือ
น ำมำผลติในรูปแบบ ดีวีดี  วีซีดี และบลเูรย์ และออกจ ำหนำ่ยทัว่ประเทศ  

 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 บริษัท เอ็ม วี ดี จ ำกัด ได้คัดสรรภำพยนตร์หลำกหลำยประเภท ทัง้ไทยและต่ำงประเทศ ท่ี ได้รับควำมนิยมเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่ต้องกำรชมภำพยนตร์ภำยในที่พกัอำศยัให้ได้มำกที่สดุ โดยเน้นทัง้รูปแบบบรรจุภณัฑ์
ให้มีควำมน่ำสนใจและตำมกระแสนิยมเพื่อให้ผู้บริโภคท่ีเลือกซือ้สินค้ำสำมำรถเก็บสะสมไว้ได้มำกกว่ำกำรเลือกซือ้เพื่อ
รับชมเพียงอย่ำงเดียว นอกจำกกำรมีแผนผลิตจดัจ ำหน่ำยแล้ว บริษัทได้ค ำนึงถึงกำรจดัให้มีตวัแทนจ ำหน่ำยภำพยนตร์
ลขิสิทธ์ิของบริษัทท่ีเป็นพนัธมิตรที่เข้มแข็ง ได้แก่ 7Eleven, Boomerang เป็นต้น พร้อมกนันีบ้ริษัทได้พยำยำมมุง่เน้นที่จะ
เพิ่มช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยอื่นๆ เพื่อกระจำยสินค้ำของบริษัทสู่ผู้บริโภค เช่น Lazada และ Tarad.com เพื่อเพิ่มยอด
รำยได้ของบริษัท  

ภาวะการแข่งขนั  
 ในปีที่ผำ่นมำ ภำพรวมของธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์หดตวัคอ่นข้ำงมำก ท ำให้ยอดขำยและรำยได้ของบริษัทไม่
เป็นไปตำมเป้ำหมำย ซึ่งบริษัทได้ปรับตวัโดยกำรอนญุำตให้ผู้ผลิตภำพยนตร์ในรูปแบบโฮมเอ็นเตร์เทนเม้นท์รำยอื่นน ำ
ภำพยนตร์ท่ีเป็นสิทธ์ิของบริษัทน ำไปผลิตและจ ำหน่ำยโดยเสียค่ำตอบแทนเพ่ือเป็นกำรลดควำมเสี่ยงเร่ืองสินค้ำคงค้ำง 
เพื่อเป็นกำรลดคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรด้วยประกำรหนึง่  
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บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จ ากัด 

 บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจผลิตภำพยนตร์ไทย เพื่อเผยแพร่ภำพและเสียงผ่ำนทำงโรงภำพยนตร์ 
อนุญำตให้ใช้ลิขสิทธ์ิโดยมีค่ำตอบแทนแก่ผู้ประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ผลิตสื่อภำพยนตร์ประเภท วีซีดี ดีวีดี 
และบลเูรย์ เพื่อจดัจ ำหนำ่ย ตลอดจนขำยลขิสทิธ์ิผำ่นทำงสือ่ทีวี และสือ่ดิจิตอล 

  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

  บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจในด้ำนผลติภำพยนตร์ไทย โดยบริษัทมีเป้ำหมำยที่จะผลิตภำพยนตร์ที่
มีคณุภำพโดยมีแผนท่ีจะผลติภำพยนตร์ออกมำสูต่ลำดอย่ำงตอ่เนื่องเฉลีย่ที่ประมำณ 3-5 เร่ืองต่อปี โดยมีลกัษณะเนือ้หำ
แตกตำ่งกนัออกไป ซึง่ผลงำนในปี 2560 ที่ผำ่นมำ มีภำพยนตร์เร่ือง สลมับอย ซอยตืด้ 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 เนื่องจำกปัจจบุนัพฤตกิรรมของผู้บริโภคที่คดัสรรกำรเลอืกชมภำพยนตร์มำกขึน้ และมีผู้ผลติภำพยนตร์ไทยมำกขึน้ 
บริษัทจึงได้วำงกลยทุธ์ทำงกำรตลำดตลอดจนกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ในช่วงระยะเวลำที่เหมำะสมเพื่อน ำเสนอผลงำน
ภำพยนตร์ไทยของบริษัทให้สอดคล้องกบัรสนิยมของผู้บริโภคให้มำกที่สดุ 

 นอกจำกนัน้ กำรที่กลุ่มบริษัทมีธุรกิจบนัเทิงแบบครบวงจรท ำให้สำมำรถบริหำรจดักำรทรัพยำกรที่เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร อีกทัง้ผลจำกส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เพิ่มขึน้ก่อให้เกิดรำยได้จำกกำรสนับสนุนและจำกกำร
โฆษณำของธุรกิจผลติภำพยนตร์ที่เพิ่มขึน้  

ภาวะการแข่งขนั  

  ในปัจจุบนัธุรกิจผลิตภำพยนตร์ในประเทศไทยมีจ ำนวนมำก ทัง้ที่ประสบควำมส ำเร็จและไม่ประสบควำมส ำเร็จ 
บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จ ำกดั เป็นผู้ผลิตภำพยนตร์ไทยที่แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่และควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่เพื่อให้
สำมำรถแขง่ขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้  

บริษัท ทาเลนต์ วนั จ ากัด 

 บริษัท ทำเลนต์ วัน จ ำกัด ด ำเนินธุรกิจผลิตภำพยนตร์ไทยเพื่อเผยแพร่ภำพและเสียงผ่ำนทำงโรงภำพยนตร์ 
อนุญำตให้ใช้ลิขสิทธ์ิโดยมีค่ำตอบแทนแก่ผู้ประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ผลิตสื่อภำพยนตร์ประเภท วีซีดี ดีวีดี 
และบลูเรย์ เพื่อจัดจ ำหน่ำย ตลอดจนขำยลิขสิทธ์ิผ่ำนทำงสื่อทีวี และสื่อดิจิตอล และยังด ำเนินกำรผลิต จัดพิมพ์และ      
จดัจ ำหนำ่ยพ็อกเก็ตบุ๊คด้วย 
  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
  บริษัท ทำเลนต์ วนั จ ำกดั ด ำเนินธุรกิจในด้ำนผลิตภำพยนตร์ไทย ด ำเนินกำรท ำพ็อกเก็ตบุ๊ค และรับจ้ำงผลติละคร
ซีรีย์เพื่อฉำยทำงฟรีทีวี โดยในปี 2560 บริษัทมีภำพยนตร์ออกฉำยในโรงภำพยนตร์ คือเร่ือง รักของเรำ (The Moment.), 
เมื่อเธอกบัฉนัXXX (You & Me XXX) และ บีเคเควำย (#BKKY)   
 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 เนื่องจำกปัจจุบนัพฤติกรรมของผู้บริโภคที่คดัสรรกำรเลือกชมภำพยนตร์มำกขึน้ บริษัทจึงให้ควำมส ำคญักบักำร
วิจยัพฒันำบทภำพยนตร์มำกขึน้และควำมสนใจของผู้บริโภคกลุม่เปำ้หมำยเพื่อให้ตรงควำมต้องกำรกบัผู้บริโภคมำกที่สดุ  
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  ภาวะการแข่งขัน  

  ในปัจจบุนัธุรกิจสร้ำงภำพยนตร์ในประเทศไทยมีจ ำนวนมำก ท ำให้มกีำรแขง่ขนัคอ่นข้ำงสงู แตอ่ยำ่งไรก็ตำมบริษัท
มีกลุม่ธุรกิจที่มีควำมเข้มแข็งที่คอยให้ควำมสนบัสนนุเป็นอย่ำงดี ทัง้โรงภำพยนตร์ ธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ปัจจยัที่
กลำ่วมำนีจ้ะช่วยท ำให้บริษัทมีศกัยภำพกำรแขง่ขนัในธุรกิจประเภทนีไ้ด้ 

บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จ ากัด 

  ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหนำ่ย ให้เช่ำ แผน่ซีดี แผน่วีดีทศัน์ ที่เก่ียวกบัภำพยนตร์ ละคร รำยกำรโทรทศัน์ เพลง ดนตรี เกมส์   

  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

  ปัจจบุนับริษัทจดัจ ำหนำ่ยแผน่ วีซีดี ดีวีดี ภำพยนตร์ที่เป็นสนิค้ำค้ำงจ ำหนำ่ยในคลงัสนิค้ำ 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 บริษัทพยำยำมบริหำรจัดกำรสินค้ำค้ำงจ ำหน่ำยในคลงัสินค้ำ โดยวิธีกำรน ำแผ่นภำพยนตร์ค้ำงจ ำหน่ำยเป็น
เวลำนำนมำปรับเปลีย่นรูปแบบ หีบหอ่ให้มีควำมทนัสมยั เพื่อจ ำหนำ่ยผำ่นทำงตวัแทนจ ำหนำ่ยและให้เช่ำในศนูย์เช่ำ 

ภาวะการแข่งขนั  

 เนื่องจำกบริษัทในกลุ่มประกอบธุรกิจจัดจ ำหน่ำย วีซีดี ดีวีดี บริษัทจึงอำศยัช่องทำงดงักล่ำวเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทประกอบกบัธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจเสริมของกลุม่บริษัทจึงได้รับผลกระทบจำกภำวะตลำดโฮมอ็นเตอร์เทนเม้นท์ที่ซบเซำ 

บริษัท เมตาคอกนิชั่น จ ากดั  

ด ำเนินธุรกิจผลติสือ่โฆษณำในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

  สือ่โฆษณำในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงกำรวำงแผนกำรใช้สือ่โฆษณำให้เหมำะสมกบัสนิค้ำและบริกำร 
ตำมช่วงเวลำของกำรโฆษณำสนิค้ำและบริกำรนัน้ๆ 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 บริษัทผลติสื่อโฆษณำให้ทนัสมยัอยู่เสมอ โดยกำรศกึษำทิศทำงควำมนิยมของสงัคม ประกอบกบับริษัทมีทีมงำน  
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรท ำงำนอยำ่งยำวนำนในธุรกิจโฆษณำ 

ภาวะการแข่งขนั  

 ปัจจุบนัธุรกิจกำรผลิตสื่อโฆษณำมีกำรแข่งขนัของค่อนข้ำงสงู แต่อย่ำงไรก็ตำม ด้วยศกัยภำพและประสบกำรณ์
ของทีมงำนท ำให้ภำพรวมของธุรกิจเป็นท่ีนำ่พอใจ 

บริษัท เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบวิชั่น (ลาว) จ ากดั 

  ด ำเนินธุรกิจจดัหำภำพยนตร์ไทยและภำพยนตร์ตำ่งประเทศเพื่อน ำเข้ำฉำยผำ่นโรงภำพยนตร์ และให้บริกำรจดัจ ำหนำ่ย
ภำพยนตร์ในช่องทำงตำ่งๆ ในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนลำว 
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  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

บริษัท เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลำว) จ ำกัด ด ำเนินกำรจัดหำ ซือ้ลิขสิทธ์ิและจัดจ ำหน่ำย
ภำพยนตร์คุณภำพจำกต่ำงประเทศ รวมถึงภำพยนตร์ไทย เพ่ือน ำสิทธ์ิดงักล่ำวมำบริหำรจดักำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทัง้
โดยตรงและโดยอ้อม  

 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 บริษัท เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชัน่ (ลำว)  จ ำกดั เน้นกำรจดัหำลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ไทยและภำพยนตร์
คณุภำพจำกตำ่งประเทศ รวมทัง้พิจำรณำถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภคเป็นหลกัมีกำรคดัเลอืกภำพยนตร์แตล่ะเร่ืองที่จะ
น ำมำฉำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคให้มำกที่สดุโดยด ำเนินกำรเผยแพร่ภำพยนตร์ซึง่บริษัทได้สทิธิมำผำ่น
ช่องทำงและวิธีกำร ดงันี ้

 ฉำยผ่ำนโรงภำพยนตร์ บริษัทจะมีกำรท ำสญัญำส่วนแบ่งรำยได้ กับโรงภำพยนตร์ที่น ำภำพยนตร์ของบริษัทเข้ำ
ฉำยในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนลำว  

จดัท ำแผนกำรตลำด บริษัทมีทีมงำนที่มีควำมเช่ียวชำญและมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรตลำดและ
กำรโฆษณำภำพยนตร์ของบริษัทในกำรเข้ำฉำยในโรงภำพยนตร์ในแต่ละเร่ือง เพื่อให้ภำพยนตร์เป็นที่รู้จักและเข้ำถึง
ผู้บริโภคซึง่เป็นกลุม่เปำ้หมำยมำกที่สดุ 
 รำยได้จำกช่องทำงดงักลำ่วข้ำงต้นเป็นรำยได้หลกัของบริษัท เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชัน่ (ลำว) จ ำกดั 
ทัง้นี ้บริษัทมีควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องที่จะเพิ่มช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยภำพยนตร์เพื่อเพิ่มผลประกอบกำรของบริษัท
สงูขึน้ 
 

ภาวะการแข่งขนั  

 ในปีที่ผำ่นมำถึงแม้ปัญหำภำวะเศรษฐกิจชะลอตวั แตบ่ริษัท เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชัน่ (ลำว)  จ ำกดั 
ท่ีด ำเนินธุรกิจจัดหำลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ไทยและภำพยนตร์ต่ำงประเทศมีศักยภำพและควำมแข่งแกร่งทำงด้ำนเงินทุน 
ประกอบกบัผู้ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกบับริษัทมีจ ำนวนไมม่ำกท ำให้ภำวะดงักลำ่วจึงไมรุ่นแรง 
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ปัจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านผลประกอบการขึน้อยู่กับอุตสาหกรรมตลาดภาพยนตร์ 

 เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการสร้างภาพยนตร์ไทยและจดัหาสิทธิภาพยนตร์ทัง้ไทยและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาพยนตร์จากค่ายภาพยนตร์ชัน้น า และค่ายอิสระ เพื่อน ามาบริหารจดัการให้เกิดรายได้แก่บริษัท จึงถือได้ว่า
การสร้างภาพยนตร์ไทย และจัดหาลิขสิทธ์ิในภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นแหล่งรายได้หลกัของบริษัท ดังนัน้ จึงอาจมี   
ความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ ผลิตภาพยนตร์ไม่สามารถผลิตภาพยนตร์ให้ ทัน หรือ ภาพยนตร์มีคุณภาพและไม่ตรงกับ           
ความต้องการของผู้บริโภคได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทลดผลกระทบดงักลา่วโดยการจดัหาภาพยนตร์ทีไ่ด้รับรางวลั และภาพยนตร์      
จากค่ายอิสระ ประกอบกับปัจจุบนักลุ่มบริษัทมีการผลิตภาพยนตร์ไทยโดยมีการวางแผนภาพยนตร์ท่ีจะออกฉายตลอด   
ทัง้ปี รวมทัง้ยงัเพิ่มเติมการผลติภาพยนตร์ไทยของกลุม่บริษัทเพิ่มมากขึน้  

ดงันัน้ ความเสีย่งด้านผลประกอบการขึน้อยูก่บัอตุสาหกรรมตลาดภาพยนตร์จงึอยูใ่นระดบัต า่ 

ความเสี่ยงด้านรสนิยมของผู้บริโภค 

การที่บริษัทประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการสร้างภาพยนตร์ไทยและจดัหาสทิธิภาพยนตร์ทัง้ไทยและต่างประเทศ เพื่อ
น ามาบริหารจัดการให้เกิดรายได้แก่บริษัท ดังนัน้ บริษัทอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ ผลิตภาพยนตร์ไม่สามารถผลิต
ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพและตรงกบัความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคได้ครอบคลุมทัง้หมด ดงันัน้บริษัทจึงคดัเลือก
ภาพยนตร์โดยค านึงถึงรสนิยม ความเหมาะสมของเพศและวยัของผู้บริโภค ตลอดจนต้องพิจารณาสภาวะการณ์ทาง
เศรษฐกิจเป็นส าคญั 

ในช่วงท่ีผ่านมาบริษัทพยายามคัดเลือกภาพยนตร์จากเทศกาลภาพยนตร์ที่มีช่ือเสียงทัง้ในยุโรปและอเมริกา 
รวมถึงภาพยนตร์เอเชียและภาพยนตร์ไทยจากค่ายผู้ผลิตอิสระ นอกจากนัน้บริษัทยงัมีการผลิตภาพยนตร์ไทยเป็นของ
ตนเอง ซึง่บริษัทได้ค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภค ทัง้เร่ืองความนิยม ความเหมาะสม เพศ วยั และสภาวะการณ์ทาง
เศรษฐกิจเป็นหลกั รวมทัง้มีการวางกลยุทธ์ทางการตลาด การโฆษณาประชาสมัพันธ์ที่เหมาะสมเพื่อน าเสนอผลงาน
ภาพยนตร์ของบริษัทให้ตรงกับความต้องการของผู้ บริโภคมากที่สุด ท าให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีภาพยนตร์ประสบ
ความส าเร็จหลายเร่ือง เช่น สม่ภคัเสีย่น, มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอนัดบัเจ็บ, Atomic Blonde, Overdrive, A Silent Voice  

ดงันัน้ บริษัทจงึมีความเสีย่งด้านรสนิยมของผู้บริโภคในระดบัต า่ 

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

จากสภาพเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศสง่ผลกระทบตอ่ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นอย่างมาก 
ท าให้บริษัทซึง่เป็นผู้น าเข้าภาพยนตร์ตา่งประเทศซึง่ใช้เงินตราตา่งประเทศ ทัง้สกลุเงิน ดอลลา่ร์ ยโูร รวมถึง สกลุเงินเอเชีย
บางประเทศ ในการซือ้ขายลขิสทิธ์ิภาพยนตร์ ความผนัผวนดงักลา่วจึงมีผลกระทบในเชิงธุรกิจของบริษัท 

ประเด็นดังกล่าว บริษัทได้มีการวางแผนในการลดปัจจัยความเสี่ยงและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน       
โดยการวางแผนการจัดท างบประมาณการเลือกซือ้ภาพยนตร์อย่างรอบคอบ มีโครงสร้างการใช้จ่ายและประมาณการ
ผลตอบแทนจากลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ท่ีซือ้มาอย่างรัดกุม รวมถึงการเจรจาต่อรองกับผู้ขายลิขสิทธ์ิเพ่ือให้ได้ภาพยนตร์ท่ีมี
คุณภาพดี ในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการสร้างสายสมัพนัธ์ที่ดีต่อผู้ขายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ เพ่ือชดเชยความสญูเสีย       
จากผลกระทบในอตัราแลกเปลีย่นที่อาจจะเกิดขึน้    

ปัจจัยความเส่ียง
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ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษัทมีความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ที่ส าคญัอนัเก่ียวเนื่องกบัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ซึง่
มีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั ดงันัน้บริษัทจึงมีความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ที่มีความผนัผวนในตลาด ซึง่อาจสง่ผลกระทบ
ตอ่ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุม่บริษัท 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนกัดีถึงการลดภาวะความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วโดยมีนโยบายการควมคมุ
และวางแผนจัดการงบประมาณรายได้และรายจ่ายอยา่งเคร่งครัด  เพ่ือบริหารต้นทนุทางการเงินให้อยู่ในระดบัต ่า โดย
กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้
ดงักลา่ว  

ความเสี่ยงจากการแข่งขนัทางธุรกิจ 

ภาพรวมการแข่งขนัในธุรกิจประเภทการจัดหาและจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมายงัคง       
มีผลกระทบกบัทางบริษัทไม่มากนกั และในประเทศไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกนักบับริษัทน้อย
ราย ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจนีเ้กิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ บริโภคที่คัดสรรการเลือกชม
ภาพยนตร์มากขึน้ รวมทัง้การที่มีช่องทางการรับชมที่เพิ่มขึน้หลายช่องทางซึ่งท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกได้มากขึน้ 
ปัญหาดังกล่าวท าให้บริษัทต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้ บริโภคโดยการจัดหาลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ รวมทัง้การผลิตภาพยนตร์ไทยให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและการเพิ่ม
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายให้หลากหลายย่ิงขึน้ เพื่อรักษารายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบับริษัทมี
สายสมัพนัธ์ที่เข้มแข็งกบับริษัทใหญ่ซึง่เป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์รายใหญ่ที่สดุในประเทศไทย จึงท าให้บริษัทมีช่องทางใน
การเผยแพร่ภาพยนตร์ท่ีกลุม่บริษัทผลติและท่ีได้ซือ้ลิขสิทธ์ิมากขึน้ ในข้อได้เปรียบนีถื้อเป็นจุดแข็งที่ส าคญัของบริษัทเมื่อ
เปรียบเทียบกบัผู้ประกอบการธุรกิจคูแ่ขง่ 

โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา การจัดหาลิขสิทธ์ิภาพยนตร์และการผลิตภาพยนตร์ไทยของบริษัท ภาพยนตร์ท่ีบริษัท    
ได้จดัจ าหนา่ยประสบความส าเร็จ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี ประกอบกบัการวางกลยทุธ์
การตลาดอย่างรอบคอบรัดกุม พร้อมวางแผนขยายฐานลกูค้าโดยเลือกภาพยนตร์ให้มีคณุภาพและหลากหลายมากขึน้  
ตลอดจนการเพ่ิมช่องทางในการจดัจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิภาพยนตร์ไทยไปยงัตา่งประเทศอีกช่องทางหนึง่  

ความเสี่ยงจากการถกูละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ในปัจจบุนั ปัญหาการแพร่กระจายของสนิค้าละเมิดลขิสทิธ์ิและการละเมิดทางอินเตอร์เน็ตยงัคงเป็นปัญหาส าคญั
ที่ขดัขวางการเติบโตของธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายลิขสิทธ์ิท่ีถูกต้องในประเทศ
ไทยได้รับผลกระทบในปัญหาดงักลา่วมาอยา่งตอ่เนื่อง โดยกลุม่บริษัทซึง่เป็นผู้ด าเนินธุรกิจเป็นผู้จดัจ าหนา่ยสทิธิและผลติ
ภาพยนตร์เพื่อน าฉายผ่านโรงภาพยนตร์ และการผลิตและจ าหน่ายสื่อภาพยนตร์ คือ ดีวีดี วีซีดี และบลูเรย์ ได้รับ
ผลกระทบดงักลา่วด้วย สง่ผลให้เกิดความเสี่ยงในด้านรายได้หรือผลประกอบการที่บริษัทควรได้รับจากการลงทนุในสิทธิ
ภาพยนตร์นัน้ๆ 

ปัจจบุนัผู้ประกอบการธุรกิจสื่อภาพยนตร์ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย รวมถึงภาครัฐตา่งตระหนกัถึงความเสีย่งในการ
ถกูละเมิดลิขสิทธ์ิ จึงร่วมกนัหาวิธีการป้องกนัและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายดงักลา่ว โดยจดัตัง้หน่วยงานร่วมซึ่ง
ท าหน้าที่ในการสืบหาแหล่งผลิตสื่อภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธ์ิ ผู้ เผยแพร่ลิง้ค์ภาพยนตร์โดยผิดกฎหมาย พร้อมทัง้กดดนั  
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ผู้ ให้เช่าอาคารสถานที่จ าหน่ายให้ยุติการให้เช่าพืน้ที่ รวมถึงเข้าร่วมกบัพนกังานเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการจบักุมผู้กระท า
ความผิด ซึ่งผลดังกล่าวท าให้มีอตัราการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์คงที่หรือไม่เพิ่มมากขึน้ และคาดว่าจะลดลงจนอยู่       
ในอตัราที่สง่ผลกระทบน้อยที่สดุกบัผู้ประกอบธุรกิจสือ่ภาพยนตร์ถกูกฎหมาย  

ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถอืหุ้นรายใดรายหน่ึงมากกว่า 75% 

บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึง่คือ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 92.46 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่งสดัส่วนการถือหุ้นมากกว่า 3 ใน 4 ท าให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ดงักลา่วมีอ านาจในการควบคมุบริษัทและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของบริษัทในทกุเร่ืองที่ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม     
ผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุ
เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่นีเ้สนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา  

ความเสี่ยงจากการที่ หุ้นมี Free float น้อยส่งผลให้สภาพคล่องในการซือ้ขายน้อย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 หุ้นของบริษัทสว่นใหญ่จ านวนร้อยละ 92.46 ถือโดยผู้ ถือหุ้นใหญ่เพียงรายเดียว และ
เป็นการถือโดยผู้ ถือหุ้นรายย่อยเพียงร้อยละ 7.54 จึงท าให้มีหุ้นของบริษัทที่มีการซือ้ขายหมุนเวียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
(free float) ค่อนข้างน้อย จึงมีผลให้การซือ้ขายเปลี่ยนมือของหุ้ นในตลาดรองอาจมีไม่มากนัก และผู้ ลงทุนทั่วไปไม่
สามารถเข้าถึงเพื่อการซือ้ขายปกติ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทนัทีในราคาที่ต้องการ 
นอกจากนัน้การที่มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบร้อยละ 15 ยงัมีผลต่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ซึ่งบริษัท
ตระหนกัและจะด าเนินการให้จ านวนผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดโดยเร็วที่สดุ 
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23 
 

การก ากบัดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิง่ที่มีความส าคญัและ
จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยัง่ยืน เพื่อเพิ่มความโปร่งใส และเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น และ        
ผู้ ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายให้ครอบคลุมหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท     
ภายใต้ระเบียบปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

1. การก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 ข้อ 1. บริษัทจะปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเทา่เทียมกันเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย  

 ข้อ 2. บริษัทจะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอและทัว่ถึง
แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย 

 ข้อ 3. บริษัทจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอโดยมีการควบคุมและมีการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม 

 ข้อ 4.  คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระไมน้่อยกวา่ 3 ทา่น 

 ข้อ 5. คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมโดยสม ่าเสมอเป็นประจ าและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติม   
ตามความจ าเป็น โดยมีก าหนดการประชุมลว่งหน้ามีการก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีการ
น าส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท          
ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชมุ 

 ข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างระบบการควบคุมภายใน ทัง้การควบคุม   
ทางการเงิน การด าเนินงาน และการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจัดให้มี
หนว่ยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นสว่นงานหนึง่ของบริษัท 

 ข้อ 7. คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มีแนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ข้อพงึปฏิบตัิ
ที่ดีส าหรับกรรมการและพนกังาน รวมทัง้การสือ่สารให้ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายได้ทราบ 

 
2. สทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท โดยมีนโยบายในการให้ข้อมูล    
ที่ชัดเจนด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ทัง้นี ้บริษัทได้ท าการส่งข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงาน การลงทุน     
ในโครงการต่างๆ รวมถึงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทอย่างสม ่าเสมอและทนัเวลา โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการรับรู้
ข้อมลูข่าวสารของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกนั มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ออกเสยีงและแสดงความคิดเห็นในการประชุม  
ผู้ ถือหุ้น (ตามรายละเอียดในหวัข้อ 4. การประชมุผู้ ถือหุ้น) 

 

การก�ากับดูแลกิจการ
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 ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิและความเทา่เทยีมกนั ดงันี ้

1. สทิธิในการรับทราบข้อมลู ผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา 
2. สทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  แสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงการซกัถามในประเด็นต่างๆ 
3. สทิธิในการรับทราบข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
4. สทิธิตามกฎหมายอื่นๆ   

3. สทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทัง้พนกังาน ผู้บริหาร คู่ค้า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และบคุคล
ท่ีเก่ียวข้อง ตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่บริษัทถือปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้กิจการของบริษัท ด าเนินไปด้วยดีและเติบโตอยา่งมัน่คง  

 ผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้ท าการเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใสและเช่ือถือได้ เพื่อสร้างความเข้าใจและความพงึพอใจสงูสดุแก่
ผู้ ถือหุ้น 

 พนกังาน 

บริษัทฯ ถือปฏิบตัิต่อพนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั และรับผิดชอบในการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการท างาน
ให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานอยู่เสมอ  ยึดมัน่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
อยา่งเคร่งครัด มีสวสัดิการและจ่ายคา่ตอบแทนที่เหมาะสม 

 ลกูค้า 

บริษัทฯ ถือปฏิบตัิตอ่ลกูค้าอยา่งเทา่เทียมกนัไมม่ีการเซ็นต์สญัญาผกูขาดกบับริษัทตวัแทนโฆษณา / ลกูค้าที่
เป็นเจ้าของสินค้าโดยตรงรายใดรายหนึง่ และไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้าโดยไม่ได้รับอนญุาตจากลกูค้าหรือ
จากผู้มีอ านาจของกลุ่มบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบท
บังคับของกฎหมาย และมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยเน้นการ
น าเสนอรายการที่มีความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ขนั (Differentiate) และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่เป็นผู้ชมเป็นหลกั 

 คูค้่า 

การด าเนินธุรกิจกบัคู่ค้าใดๆ ต้องไม่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของบริษัทหรือขดัต่อกฎหมายใด มี
การค านงึถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคูค้่า  

 สงัคม 

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบัมลูนิธิ เมเจอร์ แคร์ ท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวมในหลากหลายรูปแบบ  
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4. การประชมุผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ภายในไม่เกิน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี
ของบริษัทโดยในปี 2560 บริษัทได้จัดประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัที่ 7 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณา
วาระส าคญัตา่งๆ และมีการสง่หนงัสอืนดัประชมุพร้อมเอกสารข้อมลูประกอบการประชมุที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ
ตอ่นายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท เพื่อจดัสง่ให้ถึงผู้ ถือหุ้นก่อนการประชุมตามกฎหมายก าหนดและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดงักล่าวได้อย่างเพียงพอ นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการมาร่วม
ประชุม ถือหุ้นโดยจดัเตรียมห้องประชุมที่เข้าถึงได้สะดวก และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองก็
สามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ หรือ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเพื่อลงมติแทนได้   

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการเข้าร่วมประชมุโดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของ
กรรมการทัง้หมดและมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระร่วมอยูด้่วย โดยการประชมุทกุครัง้ประธานท่ีประชุม
จะท าการแถลงให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบวิธีการด าเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนนเสียง และสิทธิในการแสดง
ความเห็นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งบริษัทมีคณะผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบญัชีเข้า
ประชมุด้วย เพื่อตอบข้อซกัถามตามวาระตา่งๆ 

5. บทบาท ภาวะความเป็นผู้น า และวิสยัทศัน์    

 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้ นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก ากบัดแูลให้การ
บริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ น ขณะเดียวกันก็ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  

 ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการได้แต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นผู้ รับผิดชอบการ
บริหารงานประจ าของบริษัทฯ และได้พิจารณาก าหนดบทบาท หน้าที่ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน 
เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ   

 กรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและได้ผ่านการอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association – IOD) ดงันี ้ 

หลกัสตูร Director Certification Program 
นายวชิา พลูวรลกัษณ์  
นายธนะชยั สนัติชยักลู 
นายอรรถพล ชดช้อย 
นายวชัรา ตนัตริยานนท์  

 นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์         
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หลกัสตูร Director Accreditation Program  
 นายถิรชยั วฒุิธรรม  
 นายธนกร ปลุเิวคินทร์  
  
6. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัในการพิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียว
โยงกันหรือรายการระหว่างกันด้วยความละเอียดรอบคอบทุกครัง้ เสมือนท ารายการกบับุคคลภายนอก โดยยึดถือและ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงกฎตา่งๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบัเร่ืองที่ด าเนินการ 

7. จรรยาบรรณธุรกิจ 

 คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน มีหน้าที่ร่วมกนัในการถือปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของ
บริษัท ตลอดจนแนวทางและข้อพึงปฏิบตัิที่ดีตา่งๆ ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม ทัง้การปฏิบตัิต่อบริษัท ลกูค้า 
และผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

8. การถว่งดลุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการจ านวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 
 -  กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร   3  ทา่น  
 -  กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร   2 ทา่น  

-  กรรมการอิสระ(กรรมการตรวจสอบ)  4(3) ทา่น                                                                                
   

 ทัง้นี ้บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทัง้หมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทัง้คณะ และคณะกรรมการ
บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจน       
มติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยกรรมการ
บริษัทมีวาระการด ารงต าแหนง่ที่แนน่อน  ซึง่ตามข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดไว้ว่าในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้
กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหนง่ โดยให้กรรมการท่ีด ารงต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 
 
9. การรวมหรือแยกต าแหนง่ 

  บริษัทได้แยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไม่ให้เป็นบุคคลเดียวกัน 
เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุอ านาจในการบริหาร และมีความถกูต้อง โปร่งใส  โดยบริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ ในการก าหนด
นโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารงานอยา่งชดัเจน  

 -   นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีใน
ฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากบริษัทมีการประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัทจะ
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มอบหมายให้ รองประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร       
เป็นผู้ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแทน ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทมีเหตจุ าเป็นที่ไม่อาจปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ 

 - นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะ
ผู้บริหารของบริษัท รับผิดชอบด าเนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

 
10. คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยยึดหลกั โปร่งใส อตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ 
ภาระหน้าที่ ความรู้ ความสามารถ การมีจริยธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น และการพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารนัน้บริษัทก าหนดโดยการพิจารณาให้มีความสอดคล้องกบัความรู้ ความสามารถ จริยธรรมและผลงานของบริษัท
และผลงานของผู้บริหารแตล่ะรายเป็นส าคญั 

11. การประชมุคณะกรรมการ 

 ในปี  2560 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน 4 ครัง้ โดยบริษัทได้ท าการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุม 
ระเบียบวาระการประชมุ พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุมลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนการประชมุ โดยการประชุม
แต่ละครัง้คณะกรรมการบริษัทจะจดัสรรเวลาส าหรับวาระต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และมีผู้ รับผิดชอบ ในการจดบนัทึกการ
ประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร น ามติของที่ประชมุไปปฏิบตัิอยา่งจริงจงั พร้อมติดตามผล จดัเก็บรายงานการประชุมที่ผา่น
การรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้   

12. คณะอนกุรรมการ 

 บริษัทฯ ได้มีการจดัตัง้คณะอนกุรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร (ตามรายละเอียด
ในหวัข้อโครงสร้างกรรมการ) 

13. นโยบายการควบคมุและตรวจสอบภายใน 

 บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน โดยจัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นฝ่ายที่รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการด าเนินงานภายใน และเสนอแนะความเห็นเก่ียวกับความ
เพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัท และบริษัทย่อย โดยที่ระบบการควบคมุภายในของ
บริษัทฯ ครอบคลมุถึงระดบับริหาร ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนัความเสียหายจากการน าทรัพย์สนิไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ
เพียงพอ โดยมีการก าหนดขอบขา่ยอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารไว้อยา่งชดัเจน 

 



8
8
31รายงานประจ�าปี 2560

28 
 

14. รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี  งบการเงินดงักลา่วได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทยและใช้
ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สดุในการจัดท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่ของผู้มีสว่นได้เสยีตอ่รายงานงบการเงินของบริษัท โดยที่ผา่นมาคณะกรรมการ
บริษัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้เข้ามาท าหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องเพียงพอ  มี
ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  สอบทานการปฏิบตัิตามข้อก าหนด
ตลาดหลกัทรัพย์ฯข้อผกูพนัที่มีไว้กับบุคคลภายนอกและกฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้และ
เสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

15. ความสมัพนัธ์กบันกัลงทนุ 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถึง ทัง้รายงาน
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทัว่ไป ตลอดจนข้อมูลส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบผ่านทางสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลกั 
ทรัพย์ฯ และทางเว็ปไซต์ของบริษัท (www.mpictures.co.th/mpic/investors)  

 16.      การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

 บริษัทได้ดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน โดยก าหนดเป็นนโยบาย ดงันี ้

 -  ห้ามผู้บริหารรวมถึงคูส่มรส บตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ท าการซือ้ขายหุ้นของบริษัท ในกรณี
ท่ีผู้บริหารได้รับทราบข้อมลูที่มีผลกระทบต่อราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท และการแจ้งข้อมลูภายในบริษัทจะให้รับรู้
เฉพาะผู้บริหารระดบัสงูเทา่นัน้ และเปิดเผยตอ่พนกังานของบริษัทตามความจ าเป็นเทา่ที่ต้องทราบในการปฏิบตัิงาน   

 - ก าหนดให้ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส บตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะของบคุคลดงักลา่ว รายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลกัทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัที่มีการ   
ซือ้ขาย ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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การควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ก ากับดูแลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ 
ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านต่างๆ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่อง
หรือเหตกุารณ์ผิดปกติที่เป็นสาระส าคญัแล้ว จะท ารายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว 

 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน โดยการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2561 ได้พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทแล้ว สรุปได้จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท และบริษัทยอ่ย ในด้านตา่งๆ 5 สว่น ดงันี ้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบติังานของพนกังาน มีการทบบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานโดยพิจารณาถึงความ เป็นไปได้ของเป้าหมายอย่าง
สม ่าเสมอ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีข้อก าหนดที่
เก่ียวกับการปฏิบตัิที่ขดัต่อผลประโยชน์ของบริษัท และมีบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนอย่างชัดเจน และบริษัทมีนโยบาย 
ระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซือ้ และการบริหารทัว่ไปที่รัดกุมและสามารถ
ป้องกันการทุจริตได้ รวมถึงการก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานของบริษัทได้ค านึงถึงความเป็นธรรมต่ อคู่ค้า              
เพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว 

2. การบริหารความเสี่ยง 

ฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณา ไตร่ตรอง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างสม ่าเสมอ โดย
บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งจะจัดท ารายงานการตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารและจดัการความเสี่ยงขึน้ เพื่อ
ช่วยพิจารณา กลั่นกรองและให้ความเห็น  รวมทัง้เสนอแนะแนวทางลดหรือแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้แก่บริษัทต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

3. การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ผู้บริหารและระดบัการอนุมัติไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนีย้งัมีการ
ก าหนดมาตรการที่รัดกุมในการพิจารณาการท าธุรกรรมที่เก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว ซึ่งจะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก และการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแตก่รณี 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  

บริษัทได้จดัให้มีข้อมลูเพียงพอส าหรับการตดัสนิใจของคณะกรรมการโดยมีการสง่เอกสารประกอบการประชมุที่
ระบขุ้อมลูท่ีจ าเป็นเพียงพอให้กบัคณะกรรมการก่อนการประชุมลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 7 วนั และมีการบนัทึกการประชุมโดย
ระบขุ้อซกัถาม ความเห็นของกรรมการไว้ในรายงานการประชุมทกุครัง้ บริษัทได้มีการจดัเก็บเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ และ
ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายการบญัชีที่เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัท 

 



8
8
33รายงานประจ�าปี 2560

30 
 

5. ระบบการติดตาม  

บริษัทมีการเปรียบเทียบเป้าหมายการด าเนินธุรกิจกับผลการด าเนินงานจริงอย่างสม ่าเสมอ มีการรายงานให้
คณะกรรมการได้ทราบ นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้จดัให้มีการตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นพ้องกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท ท่ีได้สอบทานประสทิธิภาพแล้ววา่ ระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจ สามารถป้องกันทรัพย์สินของ
บริษัท อนัเกิดจากการท่ีผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจเพียงพอ และไมพ่บข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัของ
ระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้ สอบบัญชีในงบ
การเงินประจ าปี 2560 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นให้มีการพฒันาระบบการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อให้ระบบการควบคมุ
ภายในมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
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โครงสร้างกรรมการ 

โครงสร้างกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่มีขอบเขตอ านาจหน้าที่และองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

 
        

 
 
 
 

 
 

 
คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีรายช่ือดงันี ้      
                                       วนัท่ีด ารงต าแหนง่ 

1. นายถิรชยั   วฒุิธรรม กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท 7  เมษายน 2560 
2. นายวชิา     พลูวรลกัษณ์ กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท 20  เมษายน 2559 
3. นายธนกร ปลุเิวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 21 เมษายน 2558 
4. นายธนะชยั สนัติชยักลู กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 20 เมษายน 2559 
5. นายอรรถพล ชดช้อย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 21 เมษายน 2558 
6. นายวชัรา ตนัตริยานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 7 เมษายน 2560 
7. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กรรมการ 7 เมษายน 2560 
8. นายวีรวฒัน์* องค์วาสฏิฐ์ กรรมการ 20  เมษายน 2559 
9. นายอภิชาต*ิ* คงชยั กรรมการ 9 สงิหาคม  2560 

10. นายอภิรักษ์** วาราชนนท์ กรรมการ 9 สงิหาคม  2560 

โดยมี นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ รักษาการเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  
หมายเหต ุ  * นายวีรวฒัน์  องค์วาสิฏฐ์  ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 
 ** นายอภิชาติ คงชยัและ นายอภิรกัษ์ วาราชนนท์ ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่9 สิงหาคม 2560 
 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท ประกอบด้วย นายวิชา พลูวรลกัษณ์, นายธนกร ปลุเิวคินทร์ และนางสาวฐิตาภสัร์   
อิสราพรพฒัน์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท จากโครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษัทดงักลา่ว บริษัทมีสดัสว่นกรรมการที่เป็นผู้บริหารตอ่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 3 ต่อ 6 ท่าน หรือกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารเกินกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ ซึง่ในจ านวนดงักลา่วมีกรรมการอิสระจ านวน 4 ทา่น 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัท 
 

โครงสร้างกรรมการ
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อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส าคญั 
1.  ปฏิบตัิหน้าที่และดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมาย  วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบัและมติประชมุผู้ ถือหุ้น

ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และระมดัระวงั 
2.  ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนงานการด าเนินงานของบริษัทฯ และก ากบัดแูลให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานให้ตรงตาม

นโยบายและวตัถปุระสงค์ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 
3.  พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองที่มีสาระส าคญั เช่น การลงทนุในโครงการใหม่ๆ  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตาม

กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงกฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
4. พิจารณาผลการด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี และติดตามผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร  
5. พิจารณาเร่ืองที่ต้องเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั 
6. ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ 
7. ก ากบัดแูลกิจการให้มีการปฏิบตัิงานอยา่งมีจริยธรรม 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าท่ีศึกษาและกลั่นกรองแผนงานตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายธนะชยั  สนัติชยักลู กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอรรถพล ชดช้อย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวชัรา ตนัตริยานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นายนิพนธ์ สนุทราจารย์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี และได้ผา่นการอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association - IOD) ดงันี ้

1.นายธนะชยั สนัติชยักลู 
   ผา่นการอบรมหลกัสตูร 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
Director Certification Program (DCP) 

 
 

2.นายอรรถพล ชดช้อย 
   ผา่นการอบรมหลกัสตูร 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
Director Certification Program (DCP) 

 
 

3.นายวชัรา ตนัตริยานนท์ 
  ผา่นการอบรมหลกัสตูร 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
Director Certification Program (DCP) 
Audit Committee Program (ACP) 
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
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Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปมีการเปิดเผย
อยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)         
ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
4. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท 
5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 
6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักลา่วต้อง    
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้        

 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท   
(ค)   ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตากกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ)  ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ)  จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช)  ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) 
(ซ)     รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล   
8. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน  การปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และประสานงานกับ

ผู้สอบบญัชี 
9. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือ

พนกังานของบริษัทท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น  ร่วมประชมุหรือสง่เอกสารตามที่เห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 
10. จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ  
11. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 
12. มีอ านาจวา่จ้างที่ปรึกษาหรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทเพื่อให้ความเห็นหรือค าปรึกษาในกรณีจ าเป็น   
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13. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ
ต้องรายงานผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงข้อเสนอแนะและสิง่ที่ตรวจพบให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

 
ความหมายของกรรมการอิสระ 
 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ก าหนด ดงันี ้ 
1. จ านวน/องค์ประกอบของคณะกรรมการอิสระต้องมีไมน้่อยกวา่ 1/3 ของคณะกรรมการทัง้คณะและต้องไมต่ ่ากวา่ 3 คน 
2. จะต้องถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท นบัรวมการถือหุ้นของผู้ เก่ียวข้องด้วย 
3. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าจนถึงปัจจบุนัจะต้องไมม่ีสว่นในการบริหารหรือเป็นผู้มีอ านาจควบคมุบริษัท  
4. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าจนถึงปัจจบุนัจะต้องไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั 

- ผู้สอบบญัชี : ห้ามทกุกรณี 
- ผู้บริการทางวิชาชีพอื่น : มลูคา่รายการเกินกวา่ 2 ล้านบาท ตอ่ปี  

  เว้นแต่ จะมีเหตุจ าเป็น/สมควร + เกิดขึน้อย่างไม่สม ่าเสมอและไม่ต่อเนื่อง + มีความสมัพันธ์ในระดบัที่เกิน
นยัส าคญั+ได้ขออนุมัติและได้มติเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทโดยที่บริษัทต้องเปิดเผยความสมัพันธ์ดังกล่าว      
ในแบบ 56-1/รายงานประจ าปี/หนงัสอืนดัประชมุ 

5. จะต้องไม่เก่ียวข้องทางสายโลหิต ทางการจดทะเบียน หรือเป็นตัวแทนกับ/ของผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นใหญ่ /ผู้มีอ านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย  เช่น สามี 
ภรรยา บตุรบญุธรรม เป็นต้น 

6. จะต้องไมเ่ป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุม่ 
7. เป็นกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัท 

บริษัทยอ่ย หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่     
8. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงาน          

ใน บริษัท บริษัทยอ่ย   
9. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้ เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   
10. เป็นกรรมการที่ไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น

ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   
เนื่องจากความเป็นอิสระอย่างแท้จริงของกรรมการอิสระ เป็นเคร่ืองชีว้ดัที่แสดงถึงการบริหารจัดการที่ดีของ

บริษัท ซึง่กรรมการอิสระท่ีบริษัทแตง่ตัง้ขึน้นี ้บริษัทจึงได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระให้มีความเคร่งครัดมากกวา่ที่ก าหนด
โดยส านกังาน ก.ล.ต. และบริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และแนวทางดงักล่าวอย่างเคร่งครัด ที่ส าคญักรรมการอิสระ
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ และให้ความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อยา่งอิสระ โดยไม่ค านึงถึง
ผลประโยชน์ใดๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สินหรือต าแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึง
ไมม่ีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบงัคบัให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ 

 
คณะกรรมการบริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารมีจ านวน 3 คน 

1. นายวชิา    พลูวรลกัษณ์ 
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2. นายธนกร   ปลุเิวคินทร์ 
3. นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน์ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. บริหารและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทางเป้าหมายของบริษัท โดย

ยดึถือแนวทางปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรอบครอบระมดัระวงั ด้วยความซื่อสตัย์สจุริตเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท 
และตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทและกลัน่กรองเร่ืองต่างๆที่จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท        
เพื่อพิจารณาและด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรายงานผลการปฏิบัติงาน          
ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. พิจารณาแผนการด าเนินงานของบริษัทให้แขง่ขนัได้ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล 
3. วางแผนและกลัน่กรองการบริหารเงิน เพื่อลดภาระทางการเงินและมีโครงสร้างทางการเงินท่ีเข้มแข็ง 
4. วางแผนและกลัน่กรองการประชาสมัพนัธ์เชิงรุก เพื่อให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดีและยัง่ยืน 
5. ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
6. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั ตลอดจนระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด 

 
อ านาจอนมุตัใินการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 
 การลงนามผูกพันในการกระท าแทนบริษัทนัน้ก าหนดให้กรรมการสองคน มีอ านาจลงนามพร้อมประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท ยกเว้นโครงการซือ้หรือจ าหน่ายทรัพย์สินของบริษัทที่มีมูลค่าสงูกว่า 10 ล้านบาทจะต้องน าเสนอขอ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
 
คณะผู้บริหาร   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะผู้บริหารของกลุม่บริษัท มจี านวน 6 ทา่น ดงันี ้
1. นายธนกร ปลุเิวคินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายพรชยั  วอ่งศรีอดุมพร ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั 
3. นายเทพ อนทุรรศนกลุ ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั 
4. นางจนัทิมา เลยีวศิริกลุ ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จ ากดั 
5. นางสาวลดัดาวลัย์ รัตนดิลกชยั ผู้บริหาร บริษัท ทาเลนต์ วนั จ ากดั 
6.  นายกญั  ธญัปราณีตกลุ ผู้บริหาร บริษัท เมตาคอกนชิัน่ จ ากดั 
 
การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้ท าการก าหนดการประชุมลว่งหน้าตลอดทัง้ปี ซึ่งอาจจะมีการประชุมเพิ่มเติมหรือตดัทอนตาม 
สถานการณ์เพื่อพิจารณาเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ตามความจ าเป็นและเร่งด่วน ซึ่งวาระการประชุมแต่ละครัง้จะ
ประกอบด้วยการพิจารณานโยบาย  พิจารณาโครงการลงทุนใหม่  พิจารณางบการเงินแต่ละไตรมาส พร้อมทัง้พิจารณา
รายงานทางการเงินและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท  โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการยืนยนั
ก าหนดนดัหมายการประชุมแต่ละครัง้ หรือท าการนดัหมายใหม่ในกรณีที่มีการเลื่อนก าหนดเดิม หรือเรียกประชุมวาระ
เร่งด่วน และท าการจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุมจดัสง่ให้กรรมการ โดยการประชมุแต่ละครัง้จะใช้เวลาประมาณ 
2 ชั่วโมง ซึ่งกรรมการทุกท่านมีอิสระในการให้ความเห็น และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ  ทั ง้นีเ้ลขานุการคณะกรรมการ
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บริษัทมีหน้าที่ในการจดบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั ด าเนินการสง่รายงานการประชุม   
ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้จัดเก็บรักษารายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
กรรมการ เพื่อพร้อมส าหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบญัชี และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
ในปี 2560 มีการประชมุ ดงันี ้

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท  รวม    4 ครัง้   
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  รวม      4  ครัง้ 
 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น รวม      1   ครัง้ 
 
กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้  
ล าดบั ช่ือ-สกลุ กรรมการ 

บริษัท 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชมุสามญั    
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

1 นายถิรชยั   วฒุิธรรม 3/4 - / 
2 นายวชิา     พลูวรลกัษณ์ 4/4 - / 
3 นายธนกร ปลุเิวคินทร์ 3/4 - / 
4 นายธนะชยั สนัติชยักลู 4/4 4/4 / 
5 นายอรรถพล ชดช้อย 4/4 4/4 / 
6 นายวชัรา ตนัตริยานนท์ 3/4 4/4 / 
7 นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ 4/4 - / 
8 นายวีรวฒัน์* องค์วาสฏิฐ์ 1/2 - / 
9 นายอภิชาต*ิ* คงชยั 1/1 - - 
10 นายอภิรักษ์** วาราชนนท์ 1/1 - - 

 
หมายเหต ุ  * นายวีรวฒัน์  องค์วาสิฏฐ์  ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2560 
              ** นายอภิชาติ คงชยัและ นายอภิรกัษ์ วาราชนนท์ ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่9 สิงหาคม 2560 

  
อ านาจอนุมัติในการด าเนินงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
 

 บริษัทได้ก าหนดอ านาจอนมุตัิทางการเงินของผู้บริหาร โดยแยกประเภทของแตล่ะรายการ ซึง่ก าหนดวงเงิน ดงันี  ้
 - ฝ่ายบริหารจดัการมีอ านาจอนมุตัิในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท  
 -  ระดบัผู้จดัการ ไมม่ีอ านาจอนมุตัิทางการเงินแตอ่ยา่งใด  

   หากโครงการใดที่มีวงเงินสงูกวา่ 10 ล้านบาท จะต้องน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม 
ในทางปฏิบตัิที่ผา่นมา หากเป็นการลงทนุหรือท าให้ได้มาซึง่สิทธิเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท คณะผู้บริหาร
จะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบก่อนการด าเนินการต่างๆ  ถึงแม้ว่ารายการดงักล่าวจะอยู่ในอ านาจของคณะ
กรรมการบริหารก็ตาม 
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ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรอยู่ในระดบัที่เหมำะสมและเทียบได้กบัธุรกิจเดียวกนั โดยค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรในแตล่ะปี จะท ำกำรเสนอให้คณะกรรมกำรและผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำอนมุตัิ 

คำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 
ค่ำตอบแทนรวมของคณะกรรมกำรบริษัท รวม 10 รำย จ ำนวน 1,527,000 บำท เป็นค่ำตอบแทนกรรมกำรและ      

คำ่เบีย้ประชมุ 
ล าดับ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน (บาท) 

1 นำยถิรชยั   วฒุิธรรม         202,000  
2 นำยวชิำ     พลูวรลกัษณ์         190,000  
3 นำยธนกร ปลุเิวคินทร์         176,000  
4 นำยธนะชยั สนัติชยักลู         282,000  
5 นำยอรรถพล ชดช้อย         192,000  
6 นำยวชัรำ ตนัตริยำนนท์         184,000  
7 นำงสำวฐิตำภสัร์ อิสรำพรพฒัน์              192,000       
8 นำยวีรวฒัน์ องค์วำสฏิฐ์ 43,000 
9 นำยอภิชำต ิ คงชยั           33,000  
10 นำยอภิรักษ์ วำรำชนนท์           33,000  

   หมายเหต ุ  * นายวีรวฒัน์  องค์วาสิฏฐ์  ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม 2560 
           ** นายอภิชาติ คงชยัและ นายอภิรกัษ์ วาราชนนท์ ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่9 สิงหาคม 2560 
 
  คำ่ตอบแทนอื่น 

- ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากร
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บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัท และบริษัทยอ่ย มีบคุลำกร รวมทัง้สิน้ 84 คน ดงันี ้
 

รายละเอียด จ านวน (คน) 

1. ผู้บริหำรและพนกังำนของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 23 
2. ผู้บริหำรและพนกังำนของ บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส จ ำกดั 30 
3. ผู้บริหำรและพนกังำนของ บริษัท เอ็ม วี ดี จ ำกดั  6 
4. ผู้บริหำรและพนกังำนของ บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จ ำกดั 11 
5. ผู้บริหำรและพนกังำนของ บริษัท ทำเลนต์ วนั จ ำกดั 4 
6. ผู้บริหำรและพนกังำนของ บริษัท แปซิฟิค มเีดีย เซลล์ จ ำกดั - 
7. ผู้บริหำรและพนกังำนของ บริษัท เมตำคอกนิชัน่ จ ำกดั 10 

รวม 84 

 
ณ สิน้ปี 2560 ผลตอบแทนรวมของบุคลำกรของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทัง้สิน้จ ำนวนประมำณ 64.56 ล้ำนบำท 

ประกอบด้วย เงินเดือน กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และสวสัดิกำรตำ่งๆ  
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช(ีAudit fee) 
 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ส านกังานผู้สอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบัญชีที่ผู้สอบบญัชีสงักัด ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมามีจ านวนเงินรวม 
4,290,000 บาท   

 
บริษัท จ านวนเงนิ (บาท) 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 2,330,000 
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั 480,000 
บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั 300,000 
บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จ ากดั 70,000 
บริษัท เอ็ม เทอร์ตีไ้นน์ จ ากดั 525,000 
บริษัท ทาเลนต์ วนั  จ ากดั 250,000 
บริษัท เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ จ ากดั 275,000 
บริษัท เมตาคอกนชิัน่ จ ากดั 60,000 

รวม          4,290,000 
 
 
ค่าบริการอื่น (Non- Audit fee) 
 

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากผู้สอบบญัชี ส านกังานผู้สอบบญัชีที่ผู้ สอบบญัชีสงักดับคุคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee)
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รายชื่อผู้ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561)  
 
 

  จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 1,202,130,480 92.46 
2. นางพรนภสั องค์วาสฏิฐ์ 15,407,000 1.19 
3.  นายวรุต ตนัติพิภพ 11,392,200 0.88 
4. นางสาวศศธิร เอกอรรถสทิธ์ิ 7,680,000 0.59 
5. นางปราณี เชือ้เจ็ดตน 6,772,000 0.52 
6. นางสาวศภิุสรา ฉตัรกลุ ณ อยธุยา 6,689,900 0.51 
7. นายชยัรัตน์ แซต่ัง้ 5,410,000 0.42 
8. นางสรุางค์ เปรมปรีดิ ์ 5,000,000 0.38 
9. นางปณุฑรี  สวา่งวงศากลุ 4,996,800 0.38 

10. นายพฒันะชยั ใสสวา่งพนัธุ์ 1,890,000 0.15 
    

 
 
 

   
   
  
 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
(ข้อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2561)
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รายการระหว่างกัน

41 
 

รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ในปี 2560 (โปรดพิจาณาหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพิ่มเติม) 

 

 

 

 

 

 

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความ 
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ 
 

ประเภทรายการ    มูลค่า 
(ล้านบาท) 

 

ความสมเหตุสมผลของ 
รายการระหว่างกัน 

บมจ.เมเจอร์ ซีนี 
เพล็กซ์ กรุ้ป 

บริษัทใหญ่ท่ีถือหุ้น
บริษัททางตรงอยู่ 
ร้อยละ 92.46 

รายได้ 
1. ส่วนแบง่รายได้ภาพยนตร์ 

 
48.55 

 
เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึง่เป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

  2. รายได้คา่โฆษณา 2.32 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  ค่าใช้จ่าย 

1. ค่าเช่า ค่าบ ริการ และค่า
สาธารณปูโภค 

 
2.29 

เป็นการเช่าพื น้ ท่ีส านักงานเพ่ือด าเนิน
ธุรกิจ 

  2.คา่บริการโรงภาพยนตร์ 0.39 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  3. คา่โฆษณา 2.48 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  4. คา่ใช้จ่ายอ่ืน 0.28 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  ลกูหนีก้ารค้า 0.56 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  รายได้ค้างรับ 0.78 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  เงินมดัจ า 1.25 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  เจ้าหนีอ่ื้น 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
บจ. เมเจอร์ กันตนา 
บรอดแคสติง้ 

กิ จก าร ร่ วม ค้ า ท่ี
บริษัทถือหุ้นทางตรง
ร้อยละ 44.99                                                               

รายได้ 
1. ราย ได้ จ ากการจ าห น่ าย
ลิขสิทธ์ิ 

 
0.45 

 
เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

  2. รายได้คา่โฆษณา 0.24 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  3. รายได้คา่บริหาร 0.48 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  ค่าใช้จ่าย  

1. คา่โฆษณา  
 

0.38 
 
เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

  ลกูหนีก้ารค้า 0.28 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
 ลกูหนีอ่ื้น 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  เจ้าหนีก้ารค้า 0.50 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

บุคคล/นิตบุิคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ    มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของ 
รายการระหว่างกัน 
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บุคคล/นิตบุิคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ    มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของ 
รายการระหว่างกัน 

บจ. ทราน ส์ฟ อ ร์
เมชัน่ ฟิล์ม 

กิ จ ก าร ร่ วม ค้ า ท่ี
บริษัทถือหุ้นทางตรง  

รายได้ 
1. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 

 
5.14 

 
เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

 ร้อยละ 28.57                                                               2. รายได้คา่บริหาร 0.24 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  3. ดอกเบีย้รับ 0.18 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.98 และ 4.12 ตอ่ปี 
 
 

 ค่าใช้จ่าย  
1. คา่โฆษณา 

 
18.95 

 
เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

  รายได้ค้างรับ 4.74 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  ลกูหนีอ่ื้น 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  เจ้าหนีอ่ื้น 18.51 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
บจ. เอ็มวีพี  เอ็มพิ ค
เจอร์ส ฟิล์ม ดสิทริ 

กิ จ ก าร ร่ วม ค้ า ท่ี
บริษัทถือหุ้นทางตรง  

รายได้ 
1. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 

 
4.01 

 
เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

บวิชัน่  (ลาว) ร้อยละ 40.00                                                             ลกูหนีก้ารค้า 1.61 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
บมจ.อีจีวี เอ็นเตอร์ 
เทนเม้นท์ 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั
ผ่ า น ท า ง  บ ม จ .
เมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์ 
กรุ้ป 

รายได้ 
1. ส่วนแบง่รายได้ภาพยนตร์ 

 
8.99 

 
เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึง่เป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

  2. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 2.60 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  ค่าใช้จ่าย  

1. คา่บริการโรงภาพยนตร์ 
 

0.11 
 
เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

  2. คา่โฆษณา 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  ลกูหนีก้ารค้า 0.06 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  รายได้ค้างรับ 0.13 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
บจ. สยาม ซีนี
เพล็กซ์ 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั
ผ่ า น ท า ง  บ ม จ .
เมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์ 
กรุ้ป 

รายได้ 
1. ส่วนแบง่รายได้ภาพยนตร์ 

 
5.45 

 
เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการน า
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึง่เป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

  ค่าใช้จ่าย  
1. คา่บริการโรงภาพยนตร์ 

 
0.02 

 
เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

  2. คา่โฆษณา 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  ลกูหนีก้ารค้า 0.10 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
  รายได้ค้างรับ 0.44 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
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บุคคล/นิตบุิคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ประเภทรายการ    มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ความสมเหตุสมผลของ 
รายการระหว่างกัน 

บจ. เมเจอร์ ซีนีแอด กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั
ผ่ า น ท า ง  บ ม จ .
เมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์ 
กรุ้ป 

รายได้ 
1. รายได้คา่โฆษณา 

 
74.00 

 
เป็นรายได้คา่โฆษณาส่ือภาพยนตร์ ซึง่เป็น
รายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

 2. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 1.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
บจ. เมเจอร์ โบวล์ 
กรุ้ป 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั
ผ่ า น ท า ง  บ ม จ .
เมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์ 
กรุ้ป 

ค่าใช้จ่าย  
1. คา่โฆษณา 

 
0.16 

 
เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

 2. คา่ใช้จ่ายอ่ืน 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
 เจ้าหนีอ่ื้น 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
บจ.  ซีเจ เมเจอร์ เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั
ผ่ า น ท า ง  บ ม จ .
เมเจอร์ ซี นี เพล็กซ์ 
กรุ้ป 

รายได้ 
1. รายได้คา่โฆษณา 

 
0.50 

 
เป็นรายการท่ีเกิดจากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
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ข้อมูลที่ส ำคัญทำงกำรเงนิ 

 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ยในรอบ 3 ปี    
   

     (หนว่ย : ล้ำนบำท) 
ข้อมูลจำกงบกำรเงนิ 31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2560 
31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2559 

31 ธันวำคม 
พ.ศ. 2558 

เปลี่ยนแปลงร้อยละ 
ปี 2560 - 2559 ปี 2559 - 2558 

สนิทรัพย์รวม               683                 959                960            (28.8)           (0.1) 
หนีส้นิรวม               154                 266                184       (42.1)              44.6  
สว่นของผู้ ถือหุ้น               529                 693  776   (23.7)           (10.7) 
ทนุจดทะเบียน            1,315             1,315              1,315                   -                     -    
ทนุเรียกช ำระแล้ว           1,300             1,300             1,300                    -                       -    
รำยได้รวม 366                 496  550   (26.2)  (9.8) 
คำ่ใช้จ่ำยรวม  529  581  653   (9.0)  (11.0) 
ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ  (163)  (85)  (103) 91.8   (17.5) 
ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิตอ่หุ้น (บำท)  (0.12)  (0.06)  (0.08)  (100.0) 25.0  

 
 
อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ   
 

ข้อมูลจำกงบกำรเงนิ 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558 
อตัรำสว่นก ำไรสทุธิตอ่รำยได้รวม (%)                     (44.5)                     (17.1)                     (18.7) 
อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%)                     (30.8)                     (12.3)                     (13.3) 
อตัรำสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวม (%)                     (23.9)                       (8.9)                     (10.7) 
มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุ้น (บำท)                       0.41                        0.53                        0.60  

  

ข้อมูลที่ส�าคัญทางการเงิน
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ค ำอธิบำยและวิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ปี 2560 
 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 กลุม่บริษัทมีผลขาดทนุปี 2560 และปี 2559 จ านวน 163.27 ล้านบาท และ 85.31 ล้านบาท ตามล าดบั  

กลุม่บริษัทมีรายได้รวมทัง้สิน้ 365.68 ล้านบาท โดยรายได้หลกัมาจากการบริหารงาน 0.72 ล้านบาท รายได้จาก
การจ าหนา่ยลขิสทิธ์ิภาพยนตร์ 112.38 ล้านบาท รายได้จากการผลติภาพยนตร์ 148.81 ล้านบาท รายได้จากการจ าหนา่ย
วีซีดีและดีวีดี 12.91 ล้านบาท รายได้จากการขายหนงัสือพ็อกเก็ตบุ๊ค 0.44 ล้านบาท และรายได้ค่าโฆษณา 88.33 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.20 ร้อยละ 30.73 ร้อยละ 40.69 ร้อยละ 3.53 ร้อยละ 0.12 และร้อยละ 24.16 จากรายได้รวม 
ตามล าดบั  เมื่อพิจารณารายได้รวมเทียบกบัปี 2559 รายได้หลกัลดลงประมาณร้อยละ 25.07 
 ค่าใช้จ่ายโดยรวมของกลุ่มบริษัท ลดลงจากปี 2559 จาก 581.40 ล้านบาท เป็น 528.95 ล้านบาท หรือลดลง
ประมาณร้อยละ 9.02 โดยต้นทุนการผลิตและบริการลดลงจาก 278.33 ล้านบาท เป็น  228.52 ล้านบาท หรือลดลง
ประมาณร้อยละ 17.90 และค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ ลดลงจาก 303.07 ล้านบาท เป็น 300.43 ล้านบาท 
หรือลดลง ร้อยละ 0.87 
 
รายได้ 
 รายได้รวมของกลุ่มบริษัท ส าหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ประมาณ 121.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.07           
ซึง่สามารถพิจารณาแยกตามประเภทธุรกิจได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

     (หนว่ย: ล้านบาท) 
กลุ่มธุรกิจ จ ำนวนเงนิ กำรเปลี่ยนแปลง สัดส่วนต่อรำยได้รวม 

  2560 2559 เพิ่มขึน้(ลดลง) ร้อยละ 2560 2559 
รายได้คา่บริหารงาน           0.72            0.48                   0.24          50.00  0.20% 0.10% 
จ าหนา่ยลขิสทิธ์ิภาพยนตร์      112.38        151.66               (39.28)      (25.90) 30.73% 30.57% 
ผลติภาพยนตร์       148.81        201.56               (52.75)       (26.17) 40.69% 40.63% 
จ าหนา่ยวซีีดีและดวีีดี         12.91          85.71               (72.80)       (84.94) 3.53% 17.28% 
ขายหนงัสอืพ็อกเก็ตบุ๊ค           0.44            4.69                 (4.25)       (90.62) 0.12% 0.94% 
รายได้คา่โฆษณา         88.33          41.11                47.22        114.86  24.16% 8.29% 
รวมรายได้      363.59       485.21           (121.62)      (25.07) 99.43% 97.81% 
รายได้อื่น           2.09          10.87                (8.78)       (80.77) 0.57% 2.19% 
รวมรำยได้ทัง้สิน้      365.68      496.08           (130.40)      (26.29) 100.00% 100.00% 

 
กลุม่ธุรกิจจ าหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ มีรายได้ส าหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จ านวน 39.28 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 25.90 เนื่องจากในปี 2560 ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ท ารายได้น้อยกวา่ในปี 2559 
กลุม่ธุรกิจผลติภาพยนตร์  มีรายได้ส าหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จ านวน 52.74 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

26.17 เนื่องจากในปี 2560 ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ท ารายได้น้อยกวา่ในปี 2559 โดยในปี 2560 เร่ืองสม่ภคั
เสีย่น ท ารายได้ Box Office สงูสดุที่ 73.8 ล้านบาท และปี 2559 เร่ือง หลวงพี่แจ๊ส 4G ท ารายได้ Box Office สงูสดุที ่
152.8 ล้านบาท 

ค�าอธิบายและวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน ปี 2560
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กลุม่ธุรกิจจ าหนา่ยวีซีดีและดีวีดี มีรายได้ส าหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จ านวน 72.80 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 84.94 เนื่องจากในปี 2560 กลุม่บริษัทมีการผลติและจ าหนา่ยสนิค้าลดลง 

รายได้ค่าโฆษณามีรายได้ส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 47.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 114.86 
เนื่องจากในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีการขายพืน้ท่ีสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ์บนสื่อภาพยนตร์ต่างประเทศและภาพยนตร์ไทย
เพิ่มขึน้ 
 
ต้นทุนกำรผลิตและบริกำรและอัตรำก ำไรขัน้ต้น 

ต้นทนุการผลิตและบริการของกลุม่บริษัท ส าหรับปี 2560 ลดลงจากปี 2559 จ านวน 49.81 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 17.90 การลดลงโดยสว่นใหญ่เกิดจากธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ซึ่งมีการผลิตและจ าหน่ายที่ลดลง การลดลง
ดงักลา่วสมัพนัธ์กบัรายได้จากการขายที่ลดลง และการบริหารต้นทนุท่ีมีประสทิธิภาพ 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย บริหำร และอื่นๆ 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ ของกลุม่บริษัท ส าหรับปี 2560 เมื่อเทียบกบัปี 2559 ลดลงจาก 303.07 
ล้านบาท เป็น 300.43 ล้านบาท หรือลดลง 2.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.87 การลดลงโดยสว่นใหญ่เกิดจากการลดลง
ของคา่ใช้จ่ายในการบริหาร สาเหตหุลกัจากการบริหารคา่ใช้จ่ายที่มีประสทิธิภาพ 
 
ฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
สนิทรัพย์ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 683.44 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 เป็นจ านวนเงิน 275.89 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 28.76 ซึง่สดัสว่นของสนิทรัพย์ประเภทต่างๆ แสดงดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้

สินทรัพย์
2560 2559 เพิ่มขึน้(ลดลง) ร้อยละ 2560 2559

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 73.55           133.23         (59.68)              (44.79)          10.76% 13.89%
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 140.15         272.03         (131.88)            (48.48)          20.51% 28.36%
เงินให้กู้ ยืมระยะสิน้แก่กิจการที่เก่ียวข้อง 5.00             8.00             (3.00)                 (37.50)          0.73% 0.83%
สินค้าคงเหลือ - สทุธิ 2.58             4.97             (2.39)                 (48.09)          0.38% 0.52%
ภาพยนตร์ระหว่างผลิต 178.36         221.09         (42.73)              (19.33)          26.10% 23.05%
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 28.47           51.50           (23.03)              (44.72)          4.17% 5.37%
เงินลงทนุในการร่วมค้า - สทุธิ 34.17           36.16           (1.99)                 (5.50)            5.00% 3.77%
อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 11.39           15.90           (4.51)                 (28.36)          1.67% 1.66%
คา่ความนิยม - สทุธิ 139.14         139.14         -                    -               20.36% 14.50%
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สทุธิ 0.42             0.58             (0.16)                 (27.59)          0.06% 0.06%
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ - สทุธิ 54.15           65.62           (11.47)              (17.48)          7.92% 6.84%
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน - สทุธิ 16.06           11.12           4.94                  44.42           2.35% 1.16%
รวมสินทรัพย์ 683.44      959.34      (275.90)         (28.76)       100.00% 100.00%

(หนว่ย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม การเปล่ียนแปลง สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
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 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 
59.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.79 เนื่องจากนโยบายการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีสภาพ
คลอ่งทางการเงินท่ีดีขึน้และมีการจ่ายช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 
   ลกูหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น - สทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 
131.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.48 โดยสว่นใหญ่เกิดจากในปี 2560 ได้บนัทกึหนีส้ญูส าหรับลกูหนีก้ารค้าที่ค้างช าระนาน
ซึง่เกิดจากธุรกิจจ าหนา่ยวีซีดีและดีวีดี จ านวน 78.09 ล้านบาท 

สนิค้าคงเหลือ - สทุธิ สว่นใหญ่เป็นสินค้าคงเหลือจากธุรกิจจ าหนา่ยวีซีดี และดีวีดี และขายหนงัสอืพ็อกเก็ตบุ๊ค  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 2.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.09 เนื่องจากลด
การผลติ 

 ภาพยนตร์ระหว่างผลติ เป็นภาพยนตร์ระหวา่งผลติจากธุรกิจผลติภาพยนตร์เพื่อน าเข้าฉายในโรงภาพยนตร์  ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 42.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.33 เนื่องจากกลุ่ม
บริษัทได้น าภาพยนต์ระหวา่งผลติในปี 2559 เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ และมีแผนการผลติภาพยนตร์อยา่งตอ่เนื่อง 

ลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ - สทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 11.47 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 17.48 เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้น าภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับการ
วางแผนและบริหารจัดการการเลือกซือ้และการจัดจ าหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างรัดกุมท าให้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์
ลดลง   
 
หนีส้นิและสว่นของผู้ ถือหุ้น 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

2560 2559 เพิ่มขึน้(ลดลง) ร้อยละ 2560 2559
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 60.00           106.93         (46.93)              (43.89)          8.78% 11.15%
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 81.93           146.16         (64.23)              (43.94)          11.99% 15.24%
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 7.06             8.45             (1.39)                 (16.45)          1.03% 0.88%
หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 5.01             5.05             (0.04)                 (0.79)            0.73% 0.53%
รวมหนีสิ้น 154.00         266.59         (112.59)            (42.23)          22.53% 27.79%
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 529.44         692.75         (163.31)            (23.57)          77.47% 72.21%
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 683.44      959.34      (275.90)         (28.76)       100.00% 100.00%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม การเปล่ียนแปลง สัดส่วนต่อหนีสิ้นและ
ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม

(หนว่ย: ล้านบาท)

 
 
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เป็นแหลง่เงินทนุที่กลุม่บริษัทใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน
ในการด าเนินงาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ลดลงจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 46.93 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 
43.89 เนื่องจากในปี 2560 ได้มีการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมบางสว่นให้กบัสถาบนัการเงิน   

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 64.23 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 43.94 ซึง่ลดลงจากการด าเนินงานตามปกติ 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2560 สว่นของผู้ ถือหุ้นตามงบการเงินรวมมีจ านวน 529.44 ล้านบาท ขณะที่ ณ สิน้ปี 
2559 สว่นของผู้ ถือหุ้นมีจ านวน 692.75 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุ 
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กำรวิเครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 
 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ 31 ธันวำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558 
อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (เทา่)               2.87                2.64                3.70  
อตัราการหมนุเวียนของลกูหนี ้(เทา่)               2.25                1.85                1.73  
ระยะเวลาถวัเฉลีย่ในการเรียกเก็บหนี ้(วนั)                162                 196                 211  
อตัราหมนุเวียนของสนิทรัพย์รวม (เทา่)               0.53                0.51                0.50  
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)               0.29                0.38                0.24  

  
อตัราสว่นวดัประสทิธิภาพในการด าเนินงาน 
 อตัราการหมนุเวียนของลกูหนี ้และระยะเวลาถวัเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี ้เนื่องจากตามประเพณีธุรกิจการค้า
ของกลุม่บริษัทจะมีเครดิตเทอมประมาณ 90 - 180 วนั ซึ่งอตัราการหมนุเวียนลกูหนีข้องกลุม่บริษัทเพิ่มขึน้ เนื่องจากในปี 
2560 มีการบนัทกึหนีส้ญูส าหรับลกูหนีค้้างช าระนาน  
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดร้ะบุเร่ือง การประเมินความด้อยค่าของค่าความนิยม เป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบและได้น าเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองน้ี 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินความด้อยค่าของค่าความนิยม  
 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1 (ประมาณการ
ทางบัญชีท่ีส าคัญ และข้อสมมุติฐาน) และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 15 (สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ)  
กลุ่มกิจการรับรู้ค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสด จากการลงทุนในบริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั คิดเป็น
จ านวนเงินสุทธิ 139.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 
ของสินทรัพยร์วม 
 
ผูบ้ริหารทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ า
ทุกปีและค านวณมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืนดว้ยวิธี
มูลค่าจากการใช ้ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการสรุปว่าค่าความ
นิยมจากการลงทุนในบริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด นั้นไม่
เกิดการดอ้ยค่าเพ่ิมเติม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
 
ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยม เน่ืองจากมูลค่าของค่าความนิยมดังกล่าวมี
สาระส าคญัต่องบการเงิน และนอกจากน้ีในการประเมิน
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของค่าความนิยมนั้นข้ึนอยู่กับ
ประมาณการ และดุลยพินิจท่ีส าคญัของผูบ้ริหารในการ
ประเมินผลประกอบการในอนาคตของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด อตัราการเติบโตและอตัราคิดลดท่ีใชใ้น
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซ่ึงขอ้สมมติฐาน
เหล่าน้ีมีความส าคญั เพราะการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย
อาจจะท าใหเ้กิดผลกระทบท่ีส าคญัต่อการประเมินมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนและการดอ้ยค่า 

 

ขา้พเจา้ประเมินวธีิท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการจดัท าประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดรวมถึงตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของการค านวณดงักล่าว นอกจากน้ีขา้พเจา้เปรียบเทียบประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตกับงบประมาณทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บการ
อนุมติัโดยผูบ้ริหาร ข้าพเจ้าพบว่าการประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีใช้ในการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนสอดคล้องกับ
งบประมาณทางการเงินซ่ึงไดรั้บการอนุมติั และผูบ้ริหารไดส้อบทาน 
ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัทุกขอ้แลว้ คือ อตัราการเติบโต และอตัราคิดลดท่ี
ใชใ้นการค านวณ 
 
ขา้พเจา้เปรียบเทียบผลการด าเนินงานจริงของปีปัจจุบนั (พ.ศ. 2560) กบั
ขอ้มูลในประมาณการกระแสเงินสดของปีก่อน (พ.ศ. 2559) ซ่ึงรวมถึง
ขอ้สมมุติฐานในการจดัท าเพ่ือพิจารณาว่าการจดัท าประมาณการใน
อดีตนั้น ได้จัดท าข้ึนจากข้อสมมติฐานซ่ึงดีกว่าความเป็นจริงหรือไม่ 
ข้าพเจ้าพบว่าผลการด าเนินงานจริงของปีปัจจุบันนั้นสอดคล้องและ
จดัท าโดยใชข้อ้สมมุติฐานเดียวกนักบัประมาณการกระแสเงินสดของ
ปีก่อน และข้าพเจ้าได้ท  าการเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
ตามท่ีไดจ้ดัท าล่าสุดโดยบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหน่ึงตาม
รายงานลงวันท่ี  5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 กับราคาตามบัญชีของ 
ค่าความนิยม ณ วนัส้ินปี 
 
โดยขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมติฐานต่างๆท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
1. อตัราการเติบโตซ่ึงผูบ้ริหารใชใ้นการจดัท าประมาณการกระแสเงินสด 

โดยขา้พเจา้เปรียบเทียบอตัราการเติบโตดงักล่าวกบัขอ้มูลในอดีต 
สภาพเศรษฐกิจ และแนวโนม้ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

2. อัตราคิดลดซ่ึงผูบ้ริหารใช้ในการจัดท าประมาณการซ่ึงข้าพเจ้า 
ไดพิ้จารณาจากตน้ทุนเงินทุนถัว่เฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของกลุ่มกิจการ 
โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มลูทางการตลาดล่าสุด 

 
จากผลการตรวจสอบ ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมติฐานซ่ึงผูบ้ริหารใชใ้นการ
ค านวณมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
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ข้อมูลอืน่ 
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มลูอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มลูอ่ืน 
 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มลูอ่ืนมีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับ 
การด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล
ไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี  และการเปิดเผย
ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมี
นยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเด็น 
ท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ไดส่ื้อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
สกุณา  แย้มสกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 
กรุงเทพมหานคร 
14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงินงบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 73,548,621 133,227,353 20,860,610 86,047,398
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8 140,145,884 272,026,620 1,776,475 8,027,833
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28 ง) 5,000,000 8,000,000 547,000,000 788,100,000
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 2,579,040 4,971,582 - -
ภาพยนตร์ระหวา่งการผลิต 178,364,640 221,085,004 - -
ลูกหน้ีภาษีมลูคา่เพ่ิม 10,601,986 12,818,866 - -
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 15,864,624 34,613,379 2,011,029 1,437,985
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 10 2,002,841 4,072,150 44,140 61,373

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 428,107,636 690,814,954 571,692,254 883,674,589

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 11 - - 560,830,105 238,330,105
เงินลงทนุในการร่วมคา้ - สุทธิ 12 34,171,149 36,161,780 36,313,173 36,313,173
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 13 - - - -
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 11,391,312 15,896,005 4,465,597 6,095,315
คา่ความนิยม - สุทธิ 15 139,142,506 139,142,506 - -
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 15 421,315 584,777 343,685 478,957
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ - สุทธิ 15 54,153,064 65,619,399 - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 13,731,833 8,650,407 2,766,589 4,428,631
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน - สุทธิ 16 2,325,563 2,466,563 1,263,815 1,263,815

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 255,336,742 268,521,437 605,982,964 286,909,996

รวมสินทรัพย์ 683,444,378 959,336,391 1,177,675,218 1,170,584,585

บริษทั เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 67 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 18 60,000,000 106,929,941 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 81,928,253 146,165,626 2,285,506 2,802,155
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 221,426 205,618 221,426 205,618

ภาษีขายไมถึ่งก าหนดช าระ 1,127,749 3,567,316 - 82,600
ประมาณการสินคา้รับคืน 1,945,058 1,945,058 - -
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,771,880 2,727,904 278,896 128,937

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 148,994,366 261,541,463 2,785,828 3,219,310

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 77,548 298,974 77,548 298,974
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 19 4,936,321 4,753,139 2,196,682 1,992,667
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน - - 747,000 747,000

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 5,013,869 5,052,113 3,021,230 3,038,641

รวมหนีสิ้น 154,008,235 266,593,576 5,807,058 6,257,951

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 67 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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8
59รายงานประจ�าปี 2560

บริษทั เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบียน 21
หุ้นสามญั 1,315.33 ลา้นหุ้น
มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท
(พ.ศ. 2559 : 1,315.33 ลา้นหุ้น) 1,315,337,205 1,315,337,205 1,315,337,205 1,315,337,205

ทนุท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แลว้
หุ้นสามญั 1,300.11 ลา้นหุ้น
มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท
(พ.ศ. 2559 : 1,300.11 ลา้นหุ้น) 1,300,119,176 1,300,119,176 1,300,119,176 1,300,119,176

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 21 453,981,276 453,981,276 453,981,276 453,981,276
ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั (20,106,431) (20,106,431) - -

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฏหมาย 23 3,813,156 3,813,156 3,813,156 3,813,156
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (1,187,694,446) (1,032,062,101) (590,583,111) (598,124,637)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (777,310) (740,663) 4,537,663 4,537,663

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 549,335,421 705,004,413 1,171,868,160 1,164,326,634
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (19,899,278) (12,261,598) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 529,436,143 692,742,815 1,171,868,160 1,164,326,634

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 683,444,378 959,336,391 1,177,675,218 1,170,584,585

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

8

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 67 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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9
60 รายงานประจ�าปี 2560

บริษทั เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
รายได้
รายไดค้า่บริหารงาน 720,000 480,000 16,320,000 12,480,000
รายไดจ้ากการผลิตและการจ าหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 261,185,717 353,221,208 - -
รายไดจ้ากการขายวีซีดีและดีวีดี 12,907,150 85,712,661 - -
รายไดจ้ากการขายหนงัสือพอ็คเกต็บุค๊ส์ 440,722 4,691,174 - -
รายไดค้า่โฆษณา 88,333,553 41,109,498 - -
รวมรายได้ 363,587,142 485,214,541 16,320,000 12,480,000

ต้นทุนขายและการให้บริการ
ตน้ทนุการผลิตและการขายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 214,932,576 216,259,273 - -
ตน้ทนุขายวีซีดีและดีวีดี 9,225,194 54,922,490 - -
ตน้ทนุการขายหนงัสือพอ็กเกต็บุก๊ส์ 261,852 4,266,591 - -
ตน้ทนุโฆษณา 4,097,395 2,882,163 - -

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 228,517,017 278,330,517 - -

ก าไรขั้นต้น 135,070,125 206,884,024 16,320,000 12,480,000
รายไดอ่ื้น 2,091,379 6,507,046 20,201,968 38,903,116
คา่ใชจ่้ายในการขาย (85,944,378) (104,178,952) (200,000) (200,000)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (197,641,019) (191,020,487) (27,069,885) (86,373,534)
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในการร่วมคา้ 12 - - - (4,496,896)
ตน้ทนุทางการเงิน 25 (5,140,045) (2,623,537) (48,515) (45,370)
ส่วนแบง่(ขาดทนุ)ก าไรจากเงินลงทนุในการร่วมคา้ 12 (1,953,984) 4,366,379 - -

(ขาดทุน)ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ (153,517,922) (80,065,527) 9,203,568 (39,732,684)
ภาษีเงินได้ 26 (9,752,103) (5,246,022) (1,662,042) 98,995

(ขาดทุน)ก าไรส าหรับปี (163,270,025) (85,311,549) 7,541,526 (39,633,689)

การแบ่งปัน(ขาดทุน)ก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (155,632,345) (82,984,428) 7,541,526 (39,633,689)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (7,637,680) (2,327,121) - -

(163,270,025) (85,311,549) 7,541,526 (39,633,689)

(ขาดทุน)ก าไรต่อหุ้น 27
(ขาดทนุ)ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.12) (0.06) 0.01 (0.03)
(ขาดทนุ)ก าไรต่อหุน้ปรับลด (0.12) (0.06) 0.01 (0.03)

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

9

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 67 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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61รายงานประจ�าปี 2560

บริษทั เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

(ขาดทุน)ก าไรส าหรับปี (163,270,025) (85,311,549) 7,541,526 (39,633,689)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (36,647) (44,747) - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (36,647) (44,747) - -

(ขาดทุน)ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (163,306,672) (85,356,296) 7,541,526 (39,633,689)

การแบ่งปัน(ขาดทุน)ก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (155,668,992) (83,029,175) 7,541,526 (39,633,689)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (7,637,680) (2,327,121) - -

(163,306,672) (85,356,296) 7,541,526 (39,633,689)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

10

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 67 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
(ขาดทุน)ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (153,517,922) (80,065,527) 9,203,568 (39,732,684)
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 14, 15 227,677,413 164,604,482 1,876,590 2,048,291
ดอกเบ้ียรับ (514,807) (529,301) (18,511,464) (17,974,573)
ดอกเบ้ียจ่าย 5,140,045 2,623,537 48,515 45,370
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 8 78,099,548 44,377,925 - -
(กลบัรายการ)ส ารองมูลค่าสินคา้รับคืน - (15,436,367) - -
ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยัและค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 9 2,443,515 27,409,726 - -
ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่าย
    อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 1,241,682 - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 - - - 4,496,896
ขาดทุนจากการช าระบญัชีบริษทัยอ่ย - - - 214,334
หน้ีสงสยัจะสูญจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - - 56,300,000
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 15 (19,956,286) 17,986,500 - -
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 183,182 1,114,957 204,015 490,518
ส ารองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22 - 666,759 - 666,759
ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 1,953,984 (4,366,379) - -
รายไดเ้งินปันผล - - - (17,999,960)
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 414,029 310,107 1,200 265

การเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
(ไม่รวมผลกระทบของการซ้ือและจ าหน่ายบริษทัยอ่ย)
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 49,211,856 (10,406,130) 1,301,391 22,421,528
- สินคา้คงเหลือ (50,973) 28,034,915 - -
- ภาพยนตร์ระหวา่งการผลิต 42,720,364 (82,659,086) - -
- เงินทดรองจ่ายพนกังานเพ่ือผลิตภาพยนตร์ 83,933 9,946,741 - -
- ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม 2,216,880 (998,489) - -
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,069,309 (402,168) 17,233 20,591
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 141,000 (268,000) - -
-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (57,650,767) 27,987,606 (516,649) (12,366,198)
-  ภาษีขายไม่ถึงก าหนดช าระ (2,439,567) 1,175,142 (82,600) (28,699)
-  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,043,976 523,202 149,959 (27,985)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 179,268,712 132,871,834 (6,308,242) (1,425,547)
บวก ดอกเบ้ียรับ 500,216 518,961 18,961,441 17,910,337
หกั ดอกเบ้ียจ่าย (5,140,045) (2,623,537) (48,515) (45,370)

ภาษีเงินไดรั้บ 23,973,696 29,133,639 238,296 4,945,432
ภาษีเงินไดจ่้าย (17,794,111) (16,056,453) (812,540) (1,197,825)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 180,808,468 143,844,444 12,030,440 20,187,027

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

13

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 67 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (1,447,801) (3,193,801) (111,600) (323,094)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ - - - -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 (5,757) (34,158) - -
เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 15 (199,398,073) (200,643,430) - -
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 28 ง) - - (240,800,000) (322,100,000)
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 28 ง) - - 478,900,000 328,000,000
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 28 ง) (2,000,000) (8,000,000) (2,000,000) (8,000,000)
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่การร่วมคา้ 28 ง) 5,000,000 - 5,000,000 -
เงินสดรับจากเงินปันผล 12 ก) 4,499,990 13,499,970 4,499,990 13,499,970
เงินสดรับจากการช าระบญัชีบริษทัยอ่ย - - - 316,128
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (322,500,000) (1,200,000)

- - - -เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (193,351,641) (198,371,419) (77,011,610) 10,193,004

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสด(จ่ายคืน)รับจากเงินเบิกเกินบญัชี 18 (1,929,941) (7,574,681) - -
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 103,000,000 105,000,000 - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 (148,000,000) - - -
จ่ายคืนหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (205,618) (190,886) (205,618) (190,886)
เงินสดรับจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย - 800,000 - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (47,135,559) 98,034,433 (205,618) (190,886)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (59,678,732) 43,507,458 (65,186,788) 30,189,145
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 133,227,353 89,719,895 86,047,398 55,858,253

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 73,548,621 133,227,353 20,860,610 86,047,398

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

14

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 67 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

การซ้ืออุปกรณ์โดยยงัมิไดช้ าระเงิน 47,722 - - -
การซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์โดยยงัมิไดช้ าระเงิน 1,210,534 10,523,250 - -
เงินปันผลคา้งรับจากการร่วมคา้ - 4,499,990 - 4,499,990

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 75 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 67 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

16 

 
1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่
ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและ
บริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
บริษทัเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“เมเจอร์”)  
 
บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มกิจการ”) ดาํเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการเก่ียวกบัส่ือโฆษณา การตลาด จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 
จาํหน่ายแผน่วซีีดี ดีวดีี และบลูเรย ์การจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ และการผลิตภาพยนตร์ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
  

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงิน  
 
การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีสําคญั 
และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจัดทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั และ
ตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อนหรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนัยสําคญั
ต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 4 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ



9
9
68 รายงานประจ�าปี 2560บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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17 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่วข้อง 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอยา่งมีสาระสาํคญัมีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพ่ิมในการบันทึกเงินลงทุน 
ในบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีให้ใชว้ิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ ทั้งน้ี
การเลือกใชน้โยบายบญัชีสาํหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั 
โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใชว้ธีิส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ ให้ทางเลือกเพ่ิมสําหรับกิจการ 
ท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนิน
ธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ 
ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทั
ย่อยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆใชอ้ยู่ เพ่ิมเติม
จากเดิมท่ีตอ้งถอดการวดัมูลค่ายุติธรรมออกและแทนดว้ยการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ 
ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ข้อสันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใด
ต่อไปน้ี คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นัน่คือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จาํกดัของ
มลูค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้า่รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากสินทรัพย์
มีความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนมากข้ึนสําหรับ 1) การซ้ือ
ส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อนาํ
หลักการบัญชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบัติ และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมดาํเนินงานมีการซ้ือส่วนได้เสียในการ
ดาํเนินงานร่วมกันเพ่ิมข้ึนนั้ น ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยู่ในการดาํเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากผูร่้วม
ดาํเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่
 
มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ 
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18 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเก่ียวขอ้งกับกลุ่มกิจการ กลุ่ม
กิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินได้ 
รอตดับัญชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมลูค่ายติุธรรมมีมลูค่าตํ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์น

มลูค่าท่ีสูงกวา่มลูค่าตามบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงิน
ไดร้อตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลับรายการของ 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนวา่การเปิดเผยตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 
ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน
โดยสรุป 
 
ผูบ้ริหารของกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยสําคญั
ต่อกลุ่มกิจการ ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลู 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า 

 
(ก) บริษัทย่อย 

 
บริษทัย่อยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการ 
มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกับผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิด 
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้น 
งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัย่อย 
มารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สําหรับการซ้ือบริษัทย่อย
ประกอบดว้ยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือ
และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระตามข้อตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน 
มลูค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีไดรั้บมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมลูค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดย
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้า  
การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้ น  
ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงใน 
มูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายท่ีรับรู้ภายหลังวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 
ให้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องไม่มีการวดั 
มลูค่าใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 
ส่วนเกินของมลูค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่า มูลค่า
ยติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้ค่าความนิยม (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 2.11) 
หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงั
กาํไรขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(ก) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการ
ดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 
รายช่ือของบริษทัย่อยหลกัของกลุ่มกิจการและผลกระทบทางการเงินจากการไดม้าและจาํหน่ายบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผย 
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 
 

(ข) รายการกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของเจ้าของของ 
กลุ่มกิจการ สาํหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยสุ์ทธิของหุน้ท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และกาํไรหรือขาดทุนจากการขาย
ในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ 
 

(ค) การร่วมการงาน 
 
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยู่กบัสิทธิและ
ภาระผกูพนัตามสัญญาของผูล้งทุนแต่ละราย กลุ่มกิจการไดป้ระเมินลกัษณะของการร่วมการงานท่ีมีและพิจารณาว่า
เป็นการร่วมคา้ ซ่ึงการร่วมคา้รับรู้เงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
รายช่ือของกิจการร่วมคา้รวมถึงผลกระทบทางการเงินจากการไดม้าและจาํหน่ายกิจการร่วมคา้ออกไปไดเ้ปิดเผย 
ไวใ้นหมายเหตุ 12 
 

(ง) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
ภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงในภายหลังวนัท่ีได้มาด้วยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ด้รับการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมี 
ส่วนไดเ้สียอยู ่ เงินลงทุนในการร่วมคา้รวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในการร่วมคา้นั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั กิจการตอ้งจดัประเภทรายการ 
ท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง กาํไร
และขาดทุนจากการลดสัดส่วนในการร่วมคา้จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในกจิการร่วมค้า (ต่อ) 

 
(ง) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ) 

 
ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
และส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภายหลังการได้มาจะรวมไวใ้นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน  
เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้มีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการใน
การร่วมคา้นั้น ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิของ 
กลุ่มกิจการในการร่วมคา้นั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัใน
หน้ีของการร่วมคา้หรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนการร่วมคา้ 
 
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในการร่วมคา้เกิดการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนกบัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีกาํไรหรือขาดทุน 
 
รายการกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มกิจการกบัการร่วมคา้จะตดับญัชีตามสัดส่วนท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนได้
เสียในการร่วมคา้นั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกัน เวน้แต่รายการนั้น 
มีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า การร่วมคา้จะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 

(จ) งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และการร่วมคา้ จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
ตน้ทุนจะมีการปรับเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าของส่ิงตอบแทนท่ี
คาดวา่ตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 
(ก) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใช้น าเสนองบการเงิน 

 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท  
ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที่ใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลอื 
 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้ นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับ 
หรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบ 
ของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้ม
การรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปล่ียน
ทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 
 

(ค) กลุ่มกจิการ 
 
การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะ 
เงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้นาํเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่า 
เป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินดงัน้ี 
 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 

งบแสดงฐานะการเงินนั้น 
 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ และงบกาํไรขาดทุนแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามและเงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมี
สภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีไดม้า เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 

2.6 ลูกหนี้การค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมลูค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมลูค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของ 
ลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

2.7 สินค้าคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธี 
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการซ้ือสินคา้นั้น เช่น  
ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคา
ปกติท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นสําเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย 
กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมลูค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 
 

2.8 ภาพยนตร์ระหว่างการผลติ 
 
ภาพยนตร์ระหวา่งการผลิต แสดงถึงตน้ทุนของการผลิตและถ่ายทาํภาพยนตร์ท่ีอยู่ระหว่างการผลิตและจะตดัจาํหน่ายเป็น
ตน้ทุนเม่ือมีการจาํหน่ายหรือจดัฉายภาพยนตร์ โดยตดัจาํหน่ายตามอตัราส่วนของการใชง้านในช่องทางการตลาดต่าง ๆ  
ดงัรายละเอียดในหมายเหตุ 2.12 ตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตและ
ถ่ายทาํภาพยนตร์ และแสดงดว้ยราคาทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.9 เงินลงทุน  

 
กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า เป็นเงินลงทุนทัว่ไป การจัดประเภท
ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ
ทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  
 
เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ เงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ย 
ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่า 
 
กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้ นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของ 
มูลค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน กิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจาก 
ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกับ
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้ นจะบนัทึกรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ 
ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 
ดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
 

2.10 อาคารและอุปกรณ์ 
 
อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่า ดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือสินทรัพยน์ั้น  
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า
ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ 
กิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.10 อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยค์าํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไว้
ของสินทรัพยห์รืออายสัุญญาเช่าในกรณีท่ีอายสัุญญาเช่าส้ันกวา่ดงัต่อไปน้ี 
 
อาคาร 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 3, 5 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 3, 5 ปี 
ยานพาหนะ (รวมยานพาหนะภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน) 5 ปี 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานกลุ่มกิจการ ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
ใหเ้หมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมลูค่าตามบญัชีสูงกวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มลูค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ทนัที  
 
ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจาก 
การจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกาํไรขาดทุน 
 
ดอกเบ้ียจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการได้มาซ่ึง อาคารและอุปกรณ์ ได้บันทึกเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของสินทรัพย์นั้ น 
ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามประสงค ์ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ย
ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืทั้งระยะส้ันและระยะยาวรวมทั้งภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร
ขาดทุน 
 

2.11 ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้
และหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนของบริษทัย่อย ณ วนัที่ไดม้าซ่ึงบริษทัย่อยนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัย่อย 
จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 
ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมลูค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไร
หรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 
 
ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น
อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ท่ีเกิดค่าความนิยมเกิดข้ึนและ
ระบุส่วนงานดาํเนินงานได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
ค่าลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ 
 
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ บนัทึกตามราคาทุนท่ีราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือลิขสิทธ์ิ ตน้ทุนลิขสิทธ์ิตดัจาํหน่าย
เป็นตน้ทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร์ วซีีดีและดีวดีี และการถ่ายทอดทางเคเบิลทีวหีรือทางโทรทศัน์ ตามอตัราส่วนของ
การใชง้านในช่องทางเหล่านั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิทธ์ิ ซ่ึงโดยทัว่ไปอยู่ระหว่าง 2 ปี ถึง 10 ปี ในกรณีท่ีคาดว่ามีการขาดทุน
เกิดข้ึนในแต่ละลิขสิทธ์ิ กลุ่มกิจการจะตดัจ่ายขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนออกจากมูลค่าทางบญัชีของลิขสิทธ์ินั้น ๆ เป็นค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุนทนัที 
 
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 
สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ
การดาํเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายุประมาณการ
ใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 
 
ตน้ทุนท่ีใชใ้นการพฒันาและบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนโดยตรงในการ
จดัทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูดู้แลและมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมากกว่า
ตน้ทุนเป็นเวลาเกินกว่าหน่ึงปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตน้ทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานท่ีทาํงานใน 
ทีมพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจาํนวนเงินท่ีเหมาะสม 
 
ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงข้ึนกว่าเม่ือไดม้าให้บนัทึกเป็นตน้ทุนเพ่ือการพฒันา
และบวกรวมไวใ้นตน้ทุนเม่ือไดม้าซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็น
สินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรง ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 10 ปี 
 

2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น
ประจาํทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตาม
บญัชีอาจสูงกวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาไดเ้พ่ือวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพย ์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม ซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแลว้ จะถูกประเมิน 
ความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.14 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 

 
สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น
ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึก 
ในงบกาํไรขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น  
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 
 
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 
คงคา้งอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า เพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
สําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุของการ 
ใชง้านทรัพยสิ์นท่ีเช่าหรืออายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 

2.15 เงินกู้ยืม 
 
เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหักต้นทุนการจัดทาํรายการท่ีเกิดข้ึน เงินกู้ยืมวดัมูลค่า 
ในเวลาต่อมาดว้ยวธีิราคาทุน 
 
เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ
ตามลาํดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะ 
มีผลบงัคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษัทและบริษทัย่อย และการร่วมคา้ของกลุ่มกิจการได้
ดาํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดท้างภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมี
สถานการณ์ท่ีการนาํกฎหมายภาษี ไปปฏิบติัข้ึนอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเหมาะสมจาก
จาํนวนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสิน และ 
ราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้
เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุนทั้ งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํนวณจากอัตราภาษี (และ
กฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และ
คาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินได้
รอตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ
จาํนวนผลต่างชั่วคราวนั้ นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้ งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของ
การกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิ 
ตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทั้ งสินทรัพย ์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีเก่ียวขอ้งกับภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ 
ภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 
2.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
2.17.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 
กลุ่มกิจการไดจ้ดัใหมี้โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงิน
และโครงการผลประโยชน์ 

 
2.17.1.1 โครงการสมทบเงิน 

 
สําหรับโครงการสมทบเงินบริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี บริษัทไม่มีภาระผูกพนัทาง
กฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพ่ิมเม่ือไดจ่้าย เงินสมทบไปแลว้ ถึงแมก้องทุนไม่มี
สินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริษทั
จะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของ 
พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเม่ือถึง
กาํหนดชาํระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกว่าจะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหักออก 
เม่ือครบกาํหนดจ่าย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.17 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

2.17.1 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ) 
 

2.17.1.2  ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
 

สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะ
กาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยั 
เช่น อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 
 
หน้ีสินสาํหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ 
วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผกูพนัน้ีคาํนวณโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการ
ผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาด
ของพนัธบัตรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบกาํหนดของหุ้นกู้
ใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประดยชน์เม่ือเกษียณอายุ 
 
กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 
2.18 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 
กลุ่มกิจการดาํเนินโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุน โดยท่ีกิจการไดรั้บบริการ 
จากพนักงาน เป็นส่ิงตอบแทนสําหรับตราสารทุน (สิทธิซ้ือหุ้น)ท่ีกิจการออกให้ มูลค่ายุติธรรมของบริการของพนักงาน 
เพ่ือแลกเปล่ียนกับการให้สิทธิซ้ือหุ้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย จาํนวนรวมท่ีบนัทึกตดัเป็นค่าใช้จ่ายจะอา้งอิงจากมูลค่าของ
ยติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ท่ีออกใหโ้ดย 
 
 รวมเง่ือนไขทางการตลาด 
 ไม่รวมผลกระทบของการบริการและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการตลาด (ตวัอย่างเช่นความสามารถ 

ทาํกาํไร การเติบโตของกาํไรตามท่ีกาํหนดไว ้และ พนกังานจะยงัเป็นพนกังานของกิจการในช่วงเวลาท่ีกาํหนด) และ 
 รวมผลกระทบของเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.18 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ต่อ) 

 
เง่ือนไขผลงานท่ีไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาดและเง่ือนไขการบริการ จะรวมอยู่ในขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัจาํนวนของสิทธิซ้ือหุ้น 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บสิทธิ ค่าใชจ่้ายทั้งหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลาไดรั้บสิทธิ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีกาํหนดไว ้
กลุ่มกิจการจะทบทวนการประเมินจาํนวนของสิทธิซ้ือหุ้นท่ีคาดว่าจะไดรั้บสิทธิ ซ่ึงข้ึนกบัเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่
เง่ือนไขการตลาด และจะรับรู้ผลกระทบของการปรับปรุงประมาณการเร่ิมแรกในกาํไรหรือขาดทุนพร้อมกบัการปรับปรุง
รายการไปยงัส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน 
 
เม่ือมีการใช้สิทธิ บริษัทจะออกหุ้นใหม่ ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บสุทธิดว้ยต้นทุนในการทาํรายการทางตรงจะบนัทึกไปยงั 
ทุนเรือนหุน้(มลูค่าตามบญัชี) และส่วนเกินมลูค่าหุน้ 
 
กรณีท่ีบริษทัใหสิ้ทธิซ้ือตราสารทุนแก่พนกังานของบริษทัย่อยในกลุ่มกิจการ จะปฏิบติัเหมือนเป็นเงินอุดหนุนจากบริษทัใหญ่ 
กลุ่มกิจการตอ้งวดัมลูค่ายติุธรรมของบริการของพนกังาน โดยอา้งอิงกบัมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ มูลค่าของ
ตราสารทุนเหล่านั้นตอ้งวดั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ ซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิ ในงบเฉพาะของบริษทัจะบนัทึกเสมือน
กบัเป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเพ่ิมส่วนของเจา้ของ 
 

2.19 ประมาณการหนี้สิน 
 
กลุ่มกิจการจะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน ซ่ึงไม่รวมถึงประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลตอบแทนพนกังานอนัเป็นภาระผกูพนั
ในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผูกพนันั้น 
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กิจการตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการท่ีน่าเช่ือถือของ
จาํนวนท่ีต้องจ่าย ในกรณีท่ีกิจการคาดว่าประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายท่ีจะได้รับคืน กิจการจะบันทึกเป็นสินทรัพย ์
แยกต่างหากก็ต่อเม่ือคาดวา่น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน 
 

2.20 ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน 
 
ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดี จะพิจารณาจากข้อมูลในอดีตท่ีเกิดข้ึนจริงและปัจจัยการ 
ตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประมาณการค่าเผื่อสินคา้รับคืนคาํนวณจากกาํไรขั้นตน้และแสดงในงบกาํไรขาดทุนโดยหักจากรายได้
และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.21 การรับรู้รายได้  

 
รายได้ประกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีจะได้รับจากการขายสินคา้และบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ 
รายไดจ้ะแสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสําหรับ 
งบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของความเป็น
เจา้ของสินคา้  
 
รายไดค่้าบริหารงาน และรายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้รับรู้เม่ือมีการให้บริการแลว้เสร็จ 
 
รายไดจ้ากการผลิตและการจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ รายไดค่้าโฆษณาและรับจา้งผลิตงานดา้นบนัเทิง รับรู้ดงัต่อไปน้ี 
 
 รายไดส่้วนแบ่งจากโรงภาพยนตร์เป็นรายไดจ้ากค่าผ่านประตูเขา้ชมภาพยนตร์ซ่ึงแบ่งระหว่างเจา้ของโรงภาพยนตร์

กบับริษทั/บริษทัยอ่ยผูผ้ลิตภาพยนตร์ ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดต้ามวนัที่ฉายภาพยนตร์ 
 รายไดจ้ากการจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ รายไดจ้ากการจาํหน่าย วีซีดี และดีวีดี และรายไดจ้ากการจาํหน่ายพอ็กเก็ตบุ๊คส์ 

แสดงดว้ยมลูค่าตามใบส่งสินคา้ของลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ท่ีขายเป็นจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน และส่วนลด และ
รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ 

 รายไดจ้ากการให้ใชสิ้ทธ์ิในภาพยนตร์รวมถึงสิทธ์ิท่ีเกิดจากภาพยนตร์ท่ีผลิตเองท่ีคิดค่าธรรมเนียมเป็นจาํนวนคงท่ี  
และผูใ้ช้สิทธ์ิไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมและผูใ้ห้สิทธ์ิไม่มีข้อผูกพนัภายหลังการให้สิทธ์ิจะถือเป็นรายได ้
ทั้งจาํนวนเม่ือผูใ้ชสิ้ทธ์ิสามารถใชสิ้ทธ์ิไดต้ามสัญญา 

 รายไดค่้าโฆษณารับรู้เม่ือปรากฏตามส่ือ 
 รายไดจ้ากการรับจา้งผลิตงานดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีตกลงกบัลูกคา้ 
 
รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอาย ุ 
และพิจารณาจากจาํนวนเงินตน้ที่เป็นยอดคงเหลือในบญัชีสาํหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มกิจการ 
 

2.22 การจ่ายเงินปันผล 
 
เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในด้านหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี  
ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.23 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงอยู่ใน 
งบแสดงฐานะทางการเงินประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
และหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.24 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 
การดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการผูบ้ริหารที่ทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 
 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจาก 
อตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงดา้นมลูค่ายติุธรรมและดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ียและ 
ความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของ
กลุ่มกิจการจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํให้เสียหายต่อผลการดาํเนินงาน
ทางการเงินของกลุ่มกิจการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้
 
3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของ 
กลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของกลุ่มกิจการ
บางส่วนเป็นอตัราลอยตวั กลุ่มกิจการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ียเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวน
ของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 
 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มกิจการมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จากการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์
จากต่างประเทศท่ีเป็นสกุลเงินท่ีหลากหลาย กลุ่มกิจการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจาก 
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 
3.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 
กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสําคัญของความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ กลุ่มกิจการมีนโยบายท่ีเหมาะสม 
เพื่อทาํใหเ้ช่ือมัน่ไดว้า่ไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ฝ่ายบริหารของ
กลุ่มกิจการเช่ือวา่มลูค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมลูค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามท่ี
แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

3.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 
ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการท่ีมีวงเงินอาํนวยความสะดวกในการกู้ยืมท่ีได้มีการ 
ตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใชค้วามยืดหยุ่น โดยการรักษา
วงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้หเ้พียงพอภายใตล้กัษณะธรรมชาติของธุรกิจของกลุ่มกิจการท่ีมีการเปล่ียนแปลงได ้

 
3.2 มูลค่ายุติธรรม 

 
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอายคุงเหลือตํ่ากวา่หน่ึงปี มีค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าทางบญัชี 
นอกจากน้ีเงินให้กูย้ืมกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงเช่ือว่า 
มลูค่าตามบญัชีของเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวมีมลูค่าใกลเ้คียงกบัมลูค่ายุติธรรม 
 

4 ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 
ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและทบทวนอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองของการประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจ  
โดยการประเมินอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีผูบ้ริหาร 
เช่ือวา่กระทาํอยา่งมีเหตุผลภายใตส้ถานการณ์ในขณะนั้น 

 
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ และข้อสมมติฐาน 

 
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี
อาจไม่ตรงกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญและข้อสมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระสําคัญ 
ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 
ก) การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 

 
กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีการคา้โดยประมาณการขาดทุน 
ท่ีอาจเกิดจากการท่ีลูกค้าไม่สามารถชาํระหน้ีได้ กลุ่มกิจการประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการคาดการณ์ 
กระแสเงินสดรับในอนาคต ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชาํระหน้ี และกรณีของการผิดชาํระหน้ี
ท่ีเกิดข้ึน และการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 
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4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 

4.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ และข้อสมมติฐาน (ต่อ) 
 

ข) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยหรือเส่ือมคุณภาพ 
 

กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยัหรือเส่ือมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  
ซ่ึงคาํนวณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นเพ่ือให้สินค้านั้ นสําเร็จรูป และ
ค่าใช้จ่ายในการขาย การคาํนวณดงักล่าวตอ้งอาศัยการประมาณของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต 
ประสบการณ์ของผูบ้ริหารในธุรกิจ และแนวโนม้ของตลาด 
 

ค) มูลค่าภาพยนตร์ระหว่างผลติ 
 

กลุ่มกิจการการบนัทึกตน้ทุนภาพยนตร์ระหวา่งผลิตตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่า
กวา่ตน้ทุน กลุ่มกิจการจะทดสอบและรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของภาพยนตร์ในแต่ละเร่ือง ถา้มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนไม่
คุ้มกับต้นทุนภาพยนตร์ในแต่ละเร่ือง โดยการพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต้องใช้การคาํนวณและอาศัย 
การประมาณการจากผูบ้ริหาร 
 

ง) อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าคงเหลือ สําหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 
มีความแตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ได้ใช้งาน
เน่ืองจากการขายหรือเลิกใช ้
 

จ) ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

ในแต่ละปีกลุ่มกิจการจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีว่าเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ตามนโยบายบญัชีท่ีเปิดเผย 
ไวใ้นหมายเหตุ 2.11 โดยกิจการจะเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงพิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์และเน่ืองจากมีความ 
ไม่แน่นอนในอนาคตซ่ึงอาจส่งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบต่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการไดมี้การ
ว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินเพื่อทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน โดยท่ีปรึกษาทางการเงินไดมี้การคาํนึงถึง
ความน่าจะเป็นในการคาํนวณมูลค่าดงักล่าวดว้ยโดยถวัเฉล่ียมูลค่าจากการใชโ้ดยให้นํ้ าหนักกบัสถานการณ์ปกติ
มากท่ีสุดท่ีอตัราร้อยละ 84 และใหน้ํ้ าหนกักบัสถานการณ์เชิงบวกและลบท่ีเท่ากนัในอตัราร้อยละ 8 ซ่ึงอตัราความ
น่าจะเป็นดงักล่าวมีท่ีมาจากการนาํรายไดจ้ากการขายเฉล่ียในระยะเวลายอ้นหลงั 3 ปีและเทียบเคียงกบัประมาณการ
รายไดจ้ากการขายในปี พ.ศ. 2561 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จากการลงทุนใน
บริษทัเอม็ พิคเจอร์ส จาํกดั คิดเป็นจาํนวนเงิน 372 ลา้นบาท ในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์สินทรัพยจ์ะถูก
จดัประเภทไปยงัระดบัท่ีเลก็สุดเพ่ือใชใ้นการคาํนวณกระแสเงินสด (หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) มูลค่าท่ีคาด
ว่าจะได้รับคืนประเมินจากประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีอ้างอิงจากการประมาณการทางการเงิน โดยคิดลด
ครอบคลุมระยะเวลา 10 ปี โดยอา้งอิงจากแผนการเงินและการดาํเนินงานของหน่วยสินทรัพย ์ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจาก
ผูบ้ริหารและใช้ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดท่ีประมาณบนสมมติฐานของอตัราการเติบโต ซ่ึงไม่สูงกว่าอตัรา
การเติบโตเฉล่ียของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้นเคยทาํไดใ้นอดีต 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

35 

 
4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 
จ) ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม (ต่อ) 

 
ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นดงัต่อไปน้ี 
 
อตัราการเติบโต ร้อยละ 1.2 
อตัราการคิดลดและความน่าจะเป็น 
 
บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส จ ากดั หน่วย : ล้านบาท 

สถานการณ์ อตัราคิดลด จ านวนเงินที่คาดว่าจะได้รับคืน ความน่าจะเป็น 
สถานการณ์ในเชิงลบ ร้อยละ 9.6 331 ร้อยละ 8 
สถานการณ์ปกติ ร้อยละ 8.6 372 ร้อยละ 84 
สถานการณ์ในเชิงบวก ร้อยละ 7.6 425 ร้อยละ 8 

 
แหล่งขอ้มลู: รายงานการประเมินมลูค่ากิจการ ลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 
ปัจจยัแวดลอ้มท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในเชิงบวกและลบต่อประมาณการ เช่น การท่ีบริษทัเป็นผูร่้วมลงทุน
ซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์กับผูซ้ื้อรายอ่ืน (เพ่ือลดต้นทุนและความเส่ียง) และมีโครงสร้างการตกลงส่วนแบ่งรายได ้
จากการจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์กับบริษทัอ่ืน การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนโรงภาพยนตร์ในต่างจงัหวดัและประเทศ
เพ่ือนบา้นท่ีมีกาํลงัซ้ือ การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง และการนัดหยุดงานของผูเ้ขียนบทในต่างประเทศ ท่ีปรึกษา
ทางการเงินแนะนาํใหใ้ชม้ลูค่าจากการใชด้ว้ยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของความน่าจะเป็น 
 
การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวได้กระทาํในขอ้สมมติฐานหลักโดยรวมถึงอตัราคิดลดหากอตัราคิดลดท่ีใช้ในการ
คาํนวณกระแสเงินสดคิดลดสูงข้ึนอตัราร้อยละ 1 จากอตัราท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินประมาณไว ้(ร้อยละ 9.6 แทนท่ีจะ
เป็นอตัราร้อยละ 7.6) จาํนวนเงินท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจะมียอดลดลง อย่างไรก็ตามในการจดัทาํประมาณการทางการเงิน 
ฝ่ายบริหารอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผา่นมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด โดยอตัราการ
เติบโตท่ีใชส้อดคลอ้งกบัขอ้มูลในอดีต อตัราคิดลดเป็นอตัราท่ีประมาณจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของ
แต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้ นผูบ้ริหารของกิจการเช่ือมัน่ว่า 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีบริษทับนัทึกไวมี้ความเพียงพอและเหมาะสมแลว้ภายในสถานการณ์ในปัจจุบนั 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

36 

 
4 ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 
4.1 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 
ฉ) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน 

 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดีท่ีคาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต  
ผูบ้ริหารประมาณการสัดส่วนร้อยละท่ีคาดว่าจะรับคืน โดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีตล่าสุด 
รวมถึงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั 
 

ช) รายได้/การตัดจ าหน่ายลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ 
 
กลุ่มกิจการตัดจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์และบันทึกเป็นต้นทุนจ่ายตามอัตราส่วนของการใช้งานในแต่ละ 
ช่องทางตลาด และระยะเวลาของลิขสิทธ์ิ ซ่ึงการประมาณการการใชง้านในแต่ละช่องทางเพ่ือนาํมาใช้คาํนวณ
อตัราส่วนน้ีผูบ้ริหารเป็นผูป้ระมาณการโดยพิจารณาจากขอ้มลูและประสบการณ์ในอดีต 
 

ซ) ภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 
 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการคาํนวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของ
ขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมลูค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ
 
กลุ่มกิจการไดพิ้จารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการกาํหนดมูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในการพิจารณา
อตัราคิดลดท่ีเหมาะสม กลุ่มกิจการพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของหุ้นกู้ภาคเอกชนท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั 
อยู่ในระดบัดี ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบกาํหนด
ใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอื่น ๆ สาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเพ่ิมเติมอยู่ในหมายเหตุ 19 

 
5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกิจการเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 
ท่ีเหมาะสม เพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสิน 
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บริ
ษัท

 เอ
ม็ พ

คิเจ
อร์
ส เ

อน็
เตอ

ร์เท
นเม้

นท์
 จ า

กดั
 (ม

หา
ชน

) 
หม

ายเ
หตุ

ปร
ะก
อบ

งบ
การ

เงิน
รวม

แล
ะงบ

การ
เงิน

เฉพ
าะก

จิก
าร 

 
ส าห

รับ
ปีสิ้

นสุ
ดว

ันที่
 31

 ธัน
วาค

ม พ
.ศ.
 25

60 

37 

 6 
ข้อ

มูล
ทาง

การ
เงิน

จ าแ
นก

ตาม
ส่ว

นง
าน

 
 ขอ้

มลู
ทา
งก
ารเ

งิน
จาํแ

นก
ตา
มส่

วน
งาน

ธุร
กิจ

 มีด
งัต่
อไ
ปนี้

  
  

งบ
การ

เงิน
รวม

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

   ห
น่ว

ย :
 บา

ท 

 
ธุร
กจิ

จ าห
น่า
ยล
ขิสิ

ทธิ์
ภา
พย

นต
ร์ 

ธุร
กจิ

ผล
ิตภ

าพ
ยน

ตร์
 

แล
ะท

ี่เกีย่
วข้

อง
 

ธุร
กจิ

จ าห
น่า
ย 

วีซี
ดแี

ละ
ดวี

ีดี 
 

ธุร
กจิ

อืน่
 

 
รวม

 
 

 
 

 
 

 

ส าห
รับ

ปีสิ้
นสุ

ดว
ันที่

 31
 ธัน

วาค
ม พ

.ศ.
 25

60 
 

 
 

 
 

ราย
ได

 ้
 

 
 

 
 

   ร
ายไ

ดต้
าม
ส่ว

นง
าน
ธุร
กิจ
รว
ม 

166
,00

6,2
17 

176
,27

5,4
57 

19,
691

,91
5 

13,
635

,94
8 

375
,60

9,5
37 

   ร
ายก

ารร
ะห

วา่ง
ส่ว

นง
าน
ธุร
กิจ

 
(2,
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,64

5) 
(50

0,0
00)

 
(6,
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,76

5) 
(2,
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,98

5) 
(12

,02
2,3

95)
 

ราย
ได
สุ้ท

ธิจ
ากบุ

คค
ลภ

ายน
อก

 
163

,39
7,5

72 
175

,77
5,4

57 
12,

907
,15

0 
11,
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,96

3 
363

,58
7,1

42 
 

 
 

 
 

 

ผล
การ

ดาํ
เนิน

งาน
ตาม

ส่ว
นง

าน
 

25,
153

,07
0 

(51
,12

6,8
01)

 
(95

,91
3,6

66)
 

(1,
276

,91
0) 

(12
3,1

64,
307

) 
ตน้

ทุน
ที่ไ

ม่ส
าม
ารถ

ปัน
ส่ว

นไ
ด ้

 
 

 
 

(25
,35

0,9
65)

 
ราย

ได
อ้ื่น
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91,
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ตน้

ทุน
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งก
ารเ

งิน
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ส่ว
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บ่ง
ขา
ดทุ

นจ
าก
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ลง
ทุน

ใน
กา
รร่
วม

คา้
 

 
 

 
 

(1,
953

,98
4) 

ขา
ดทุ

นก่
อน

ภา
ษีเงิ

นไ
ด ้

 
 

 
 

(15
3,5

17,
922

) 
ภา
ษีเงิ

นไ
ด ้

 
 

 
 

(9,
752

,10
3) 

ขา
ดทุ

นสุ
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

39 

 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินสด 178,197 410,263 1,166 36,323 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 73,370,424 132,817,090 20,859,444 86,011,075 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73,548,621 133,227,353 20,860,610 86,047,398 
 

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
ลูกหน้ีการคา้     

- บุคคลภายนอก 60,005,802 238,671,176 - - 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28) 2,617,001 3,344,072 - 1,155,600 

รวมลูกหน้ีการคา้ 62,622,803 242,015,248 - 1,155,600 
รายไดค้า้งรับ     

- บุคคลภายนอก 22,559,114 24,797,190 - - 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28) 2,880,732 5,805,225 - - 

รวมรายไดค้า้งรับ 25,439,846 30,602,415 - - 
     

รวมลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ 88,062,649 272,617,663 - 1,155,600 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (36,861,798) - - 
ลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ - สุทธิ 88,062,649 235,755,865 - 1,155,600 
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28) 3,278,532 21,673,006 1,044,287 6,274,223 
ลูกหน้ีอ่ืน 5,608,950 2,801,854 - 1,761 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 39,207,475 7,723,684 732,188 596,249 
เงินทดรองจ่ายพนกังานสาํหรับผลิตภาพยนตร์ 3,988,278 4,072,211 - - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 140,145,884 272,026,620 1,776,475 8,027,833 
 
ในปี พ.ศ. 2560 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า รวมเป็นจาํนวน 31.27 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากชาํระแลกเปลี่ยนเงินค่าโฆษณา ซ่ึงกลุ่มกิจการ
สามารถใชบ้ริการดงักล่าวโดยการหักกลบกบัยอดค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นเวลา 1 ปีโดยครบกาํหนดในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2561 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

40 

 
8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม สามารถวิเคราะห์ตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 30,577,470 65,612,862 - 1,155,600 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 24,454,270 26,834,802 - - 
เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 3,337,807 10,425,102 - - 
เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 2,485,833 116,136,302 - - 
เกินกวา่ 12 เดือน  1,767,423 23,006,180 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 62,622,803 242,015,248 - 1,155,600 
รายไดค้า้งรับ 25,439,846 30,602,415 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ 88,062,649 272,617,663 - 1,155,600 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (36,861,798) - - 

ลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ - สุทธิ 88,062,649 235,755,865 - 1,155,600 
 
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไดก้ลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเป็นจาํนวน 36.86 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : บนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
44.38 ลา้นบาท) เน่ืองจากกลุ่มกิจการไดท้าํการตดัจาํหน่ายลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งชาํระนาน เป็นจาํนวน 114.96 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 
7.52 ลา้นบาท) โดยบนัทึกหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ จาํนวน 78.09 ลา้นบาทในค่าใชจ่้ายในการบริหาร ทั้งน้ีการตดัจาํหน่ายดงักล่าว
ไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัแลว้  

 
9 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

สินคา้สาํเร็จรูป 6,534,415 7,454,300 - - 
หกั  ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัและการลดมลูค่า (5,071,856) (2,628,341) - - 
สินคา้สาํเร็จรูป - สุทธิ 1,462,559 4,825,959 - - 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,116,481 145,623 - - 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 2,579,040 4,971,582 - - 
 
กลุ่มกิจการไดบ้นัทึกรายการผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัและค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีเป็นจาํนวน  
2.44 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : บนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัและค่าเผือ่การลดมลูค่าสินคา้ 27.40 ลา้นบาท) 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

41 

 
10 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

     

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,554,853 3,463,385 44,140 61,373 
อ่ืนๆ 447,988 608,765 - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 2,002,841 4,072,150 44,140 61,373 

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 
 

   หน่วย : บาท 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   1,189,626,067 867,126,067 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน   (628,795,962) (628,795,962) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ   560,830,105 238,330,105 
 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

เงินลงทุนในบริษัทย่อย   
ราคาสุทธิตามบญัชีตน้ปี 238,330,105 237,660,567 
ซ้ือเงินลงทุนเพ่ิม 322,500,000 1,200,000 
การชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย - (530,462) 
ราคาสุทธิตามบญัชีส้ินปี 560,830,105 238,330,105 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

42 

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 
ปี พ.ศ. 2560  
 
เอม็ วี ด ีจ ากัด  
 
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทั เอ็ม วี ดี จาํกดั เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติให้เพ่ิมทุน 
จดทะเบียนของ บริษทั เอ็ม วี ดี จาํกดั จาก หุ้นสามญัจาํนวน 19,999,995 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นหุน้สามญั
จาํนวน 52,249,995 หุน้ โดยมีมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นสําหรับหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมจาํนวน 32,250,000 หุ้น 
โดยมีมูลค่าหุ้น ท่ีชาํระแลว้ตามมูลค่าท่ีตราไวจ้าํนวน 322,500,000 บาท บริษทัถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ 
ทุนจดทะเบียน โดยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
ปี พ.ศ. 2559 
 
ทีวี ฟอรัม จ ากดั 
 
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ของบริษทั ทีวี ฟอรัม จาํกดั เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ไดมี้มติให้เลิกกิจการ
ของบริษทั ทีวี ฟอรัม จาํกดั และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 และชาํระบัญชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี  4 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยท่ีค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ไดมี้การ 
กลบัรายการปรับออก จาํนวน 99.46 ลา้นบาท ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 
 
เมตาคอกนิช่ัน จ ากดั 
 
เม่ือวนัที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทั เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ลงทุนร่วมกบักลุ่มบุคคลธรรมดา
ภายนอกในบริษทั เมตาคอกนิชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนมาใหม่ ดาํเนินการเป็นตวัแทนซ้ือขายส่ือโฆษณาแห่งหน่ึง 
จาํนวน 20,000 หุ้น เป็นเงิน 1,200,000 บาท บริษทัถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน โดยการลงทุน
ดงักล่าวไดรั้บอนุมติัการลงทุน จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

43 

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

 
ข) รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
    สัดส่วนของการถือหุ้น หน่วย : บาท 

    ร้อยละ วิธีราคาทุน 
  ลักษณะ จัดตั้งขึน้     

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
        

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จาํกดั 
 
 
 

จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 
   เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์เพื่อ 
   จดัทาํวซีีดี และดีวดีี และ เพื่อ 
   ถ่ายทอดทางโทรทศัน์ 

ถือหุ้นโดยตรง 
 
 
 

ประเทศไทย 99.99         
 
 
 

99.99         
 
 
 

369,997,760 
 

369,997,760 
 
 
 

บริษทั เอ็ม ว ีดี จาํกดั  
 

จาํหน่ายแผน่วซีีดี ดีวีดี  
   บลูเรย ์และลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

ถือหุ้นโดยตรง 
 

ประเทศไทย 99.99      
 

99.99      
 

720,983,507 398,483,507 
 

บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั ผลิตภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 75,000,000 75,000,000 
บริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั 
 
 
บริษทั เมตาคอกนิชั่น จาํกดั        

ผลิตภาพยนตร์ รับจา้งผลิตงาน   
   ดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบและ 
จาํหน่ายพอ็คเก็ตบุค๊ส์ 
ซ้ือขายส่ือโฆษณา         

ถือหุ้นโดยตรง 
 
 

ถือหุ้นโดยตรง 

ประเทศไทย 
 
 

ประเทศไทย 

90.00 
 
 

60.00 

90.00 
 
 

60.00 

22,444,800 
 
 

1,200,000 

22,444,800 
 
 

1,200,000 
     1,189,626,067 867,126,067 
หัก  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน      (628,795,962) (628,795,962) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ      560,830,105 238,330,105 
        
บริษัทย่อยภายใต้ 
   บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากัด 

       

บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลส์ จาํกดั จาํหน่ายซีดี วซีีดีและดีวดีี ถือหุ้นโดยออ้ม ประเทศไทย 99.40 99.40   
 
บริษทัยอ่ยเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุน้สามญั 
 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัย่อย
ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนท่ีถือหุน้สามญั 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

44 

 
12 เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 34,171,149 36,161,780 76,770,069 76,770,069 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - (40,456,896) (40,456,896) 
เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ 34,171,149 36,161,780 36,313,173 36,313,173 
 
ก) การเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
เงินลงทุนในการร่วมค้า     
ราคาสุทธิตามบญัชีตน้ปี 36,161,780 49,840,108 36,313,173 40,810,069 
ซ้ือเงินลงทุนเพ่ิม - - - - 
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กาํไรจากเงินลงทุน     
   ในการร่วมคา้ (1,953,984) 4,366,379 - - 
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (36,647) (44,747) - - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - - (4,496,896) 
เงินปันผลรับ - (17,999,960) - - 
ราคาสุทธิตามบญัชีส้ินปี 34,171,149 36,161,780 36,313,173 36,313,173 
 
การลงทุนในการร่วมค้า 
 
ปี พ.ศ. 2559 
 
เงินปันผลรับ 
 
เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทั เมเจอร์  
กนัตนา บรอดแคสต้ิง จาํกดั ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 7.5 บาท และ 2.5 บาท บริษทัไดรั้บ 
เงินปันผลเป็นจาํนวน 13.50 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 และจาํนวน 4.50 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2560 ซ่ึงแสดงเงินปันผลรับไวใ้น “รายไดอ่ื้น” ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

45 

 
12 เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 
ข) รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 
 

     หน่วย : บาท 
    สัดส่วนของการถือหุ้น  
    ร้อยละ วธีิราคาทุน 

  
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 
 

จัดตั้งขึน้     
การร่วมค้า ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดยตรง ในประเทศ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

        

บริษทั เมเจอร์  
   กนัตนา บรอดแคสติ้ง  
   จาํกดั 

ใหบ้ริการแพร่ภาพผา่น
สญัญาณดาวเทียม และ

จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ 

ถือหุน้โดยตรง ประเทศไทย 44.99 44.99 24,994,743 24,994,743 

        

บริษทั ทรานส์ฟอร์ 
   เมชัน่ ฟิลม์ จาํกดั 

ผลิตภาพยนตร์ 
โฆษณา รายการ 
โทรทศัน ์รวมถึง 
งานดา้นบนัเทิง 

ทุกรูปแบบ 

ถือหุน้โดยตรง ประเทศไทย 28.57 28.57 50,000,000 50,000,000 

        

บริษทั เอม็วีพี  
   เอม็พิคเจอร์ส ฟิลม ์ 
   ดิสทริบิวชัน่ (ลาว) 
   จาํกดั 

จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์เพื่อฉายในโรง
ภาพยนตร์เพื่อจดัทาํวีซีดี 

และดีวดีี และเพื่อ
ถ่ายทอดทางโทรทศัน์ 

ถือหุน้โดยตรง ลาว 40.00 40.00 1,775,326 1,775,326 

      76,770,069 76,770,069 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า        
           ของเงินลงทุน      (40,456,896) (40,456,896) 
เงินลงทุนในการร่วมคา้        
   - สุทธิ      36,313,173 36,313,173 

 
เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุน้สามญั 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

46 

 
12 เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 
ข) รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปสาํหรับการร่วมคา้ท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 
 
 หน่วย : บาท 

 
บริษทั ทรานส์ฟอร์เมช่ัน 

จ ากดั 
บริษทั เมเจอร์ กนัตนา  
บรอดแคสติง้ (จ ากดั) รวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
สินทรัพย์หมุนเวยีน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,100,055 7,523,687 22,585,600 40,216,230 24,685,655 47,739,917 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        
   (ไม่รวมเงินสด)   53,503,171 64,973,085 102,294,988 126,821,933 155,798,159 191,795,018 
สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 55,603,226 72,496,772 124,880,588 167,038,163 180,483,814 239,534,935 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,986,978 1,099,275 95,475,665 100,963,753 100,462,643 102,063,028 
       
หนีสิ้นหมุนเวยีน       
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน       
   (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้) 5,014,591 8,010,340 - - 5,014,591 8,010,340 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน       
   (รวมเจา้หน้ีการคา้) 21,106,633 28,965,867 164,123,761 211,271,057 185,230,394 240,236,924 
หน้ีสินหมุนเวียนรวม 26,121,224 36,976,207 164,123,761 211,271,057 190,244,985 248,247,264 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 354,906 214,150 1,901,476 1,530,267 2,256,382 1,744,417 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวม 354,906 214,150 1,901,476 1,530,267 2,256,382 1,744,417 
       

สินทรัพย์สุทธิ 34,114,074 36,405,690 54,331,016 55,200,592 88,445,090 91,606,282 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

47 

 
12 เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 
ข) รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปสาํหรับการร่วมคา้ท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 
 หน่วย : บาท 

 
บริษทั ทรานส์ฟอร์เมช่ัน 

จ ากดั 
บริษทั เมเจอร์ กนัตนา  
บรอดแคสติง้ (จ ากดั) รวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
       

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 86,719,156 19,166,464 237,982,687 285,565,786 324,701,843 304,732,250 
ตน้ทุน (43,380,234) (19,944,438) (217,903,424) (227,772,176) (261,283,658) (247,716,614) 
รายไดอ่ื้น 2,130 993,256 14,415,856 7,382,179 14,417,986 8,375,435 
ส่วนแบ่งกาํไรจาก       
    เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 9,325,110 9,208,530 9,325,110 9,208,530 
รายไดด้อกเบ้ีย 28,857 66,542 - 63,555 28,857 130,097 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (44,840,582) (22,027,620) (38,470,926) (43,938,501) (83,311,508) (65,966,121) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (638,065) (824,500) (2,678,043) (2,445,132) (3,316,108) (3,269,632) 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (182,878) (10,340) (75,447) (64,259) (258,325) (74,599) 
ก าไรหรือขาดทุน       
   จากการด าเนินงานต่อเนื่อง (2,291,616) (22,580,636) 2,595,813 27,999,982 304,197 5,419,346 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - (3,465,389) (2,399,301) (3,465,389) (2,399,301) 
ก าไรหรือขาดทุนหลังภาษี       
   จากการด าเนินงานต่อเนื่อง (2,291,616) (22,580,636) (869,576) 25,600,681 (3,161,192) 3,020,045 
ก าไรหลังภาษจีาก       
   การด าเนินงานที่ยกเลกิ - - - - - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ - - - - - - 
       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (2,291,616) (22,580,636) (869,576) 25,600,681 (3,161,192) 3,020,045 
 
ขอ้มลูขา้งตน้เป็นจาํนวนท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของการร่วมคา้(ซ่ึงตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้งไม่ใช่เป็นเพียงแค่จาํนวนส่วนแบ่งของ
กลุ่มกิจการในการร่วมคา้ดงักล่าว) และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและการร่วมคา้ 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

48 

 
12 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ข) รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 
 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปกบัมลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 
 
 หน่วย : บาท 

 
บริษทั ทรานส์ฟอร์เมช่ัน 

จ ากดั 
บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอด

แคสติง้ (จ ากดั) รวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
       

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป       
   สินทรัพย์สุทธิ       
   ณ วนัที่ 1 มกราคม 36,405,690 58,986,326 55,200,592 69,599,911 91,606,282 128,586,237 
เงินปันผล - - - (40,000,000) - (40,000,000) 
เพ่ิมทุนระหวา่งงวด - - - - - - 
กาํไร(ขาดทุน)ในระหวา่งงวด (2,291,616) (22,580,636) (869,576) 25,600,681 (3,161,192) 3,020,045 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - - 
สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี 34,114,074 36,405,690 54,331,016 55,200,592 88,445,090 91,606,282 
       

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้       
   ( ร้อยละ 28.57 และ 44.99) 9,746,391 10,401,106 24,448,902 24,840,210 34,195,293 35,241,316 
ค่าความนิยม - - - - - - 
มูลค่าตามบัญชี 9,746,391 10,401,106 24,448,902 24,840,210 34,195,293 35,241,316 
 



9
9

100 รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

49 

 
12 เงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
ข) รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 
การร่วมค้าที่แต่ละรายไม่มีสาระส าคัญ 
 
นอกเหนือจากส่วนได้เสียในการร่วมค้าดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยงัมีส่วนได้เสียในการร่วมค้าท่ีแต่ละรายท่ีไม่มี
สาระสาํคญัจาํนวน 1 ราย ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
 หน่วย : บาท 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

มลูค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ซ่ึงกิจการบนัทึกบญัชี   
   ตามวธีิส่วนไดเ้สียแต่ละรายท่ีไม่มีสาระสาคญั (24,144) 920,464 
จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในการร่วมคา้:   
กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (907,961) (702,614) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (36,647) (44,747) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (944,608) (747,361) 
 

13 เงินลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
       

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - บริษทั ฟิวเจอร์ บิส จาํกดั 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (8,500,000) (8,500,000) (8,500,000) (8,500,000) 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ - - - - 
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14 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 อาคารและ อุปกรณ์  งานระหว่าง  
 ส่วนปรับปรุง ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559      
ราคาทุน 19,475,522 34,061,620 1,602,860 446,875 55,586,877 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (11,573,680) (24,330,682) (1,280,358) - (37,184,720) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  - (294,029) - - (294,029) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 7,901,842 9,436,909 322,502 446,875 18,108,128 
      

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559      
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 7,901,842 9,436,909 322,502 446,875 18,108,128 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,593,830 - 1,599,971 3,193,801 
รับโอน(โอนออก) - สุทธิ 2,046,846 - - (2,046,846) - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - - 
ตดัจาํหน่าย - สุทธิ (16) (1,231) - - (1,247) 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 24) (1,601,509) (3,482,421) (320,747) - (5,404,677) 
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 8,347,163 7,547,087 1,755 - 15,896,005 
      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559      
ราคาทุน 20,605,320 32,445,614 1,602,860 - 54,653,794 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (12,258,157) (24,604,498) (1,601,105) - (38,463,760) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  - (294,029) - - (294,029) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 8,347,163 7,547,087 1,755 - 15,896,005 
      

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560      
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 8,347,163 7,547,087 1,755 - 15,896,005 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 1,495,523 - - 1,495,523 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - - 
ตดัจาํหน่าย - สุทธิ - - - - - 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 24) (2,637,045) (3,361,418) (1,753) - (6,000,216) 
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 5,710,118 5,681,192 2 - 11,391,312 
      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560      
ราคาทุน 20,605,320 33,941,137 1,602,860 - 56,149,317 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (14,895,202) (27,965,916) (1,602,858) - (44,463,976) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  - (294,029) - - (294,029) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,710,118 5,681,192 2 - 11,391,312 
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14 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อาคารและ อุปกรณ์ งานระหว่าง  
 ส่วนปรับปรุง ส านักงาน ก่อสร้าง รวม 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 10,572,790 8,957,245 - 19,530,035 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (7,609,146) (4,239,365) - (11,848,511) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,963,644 4,717,880 - 7,681,524 
     
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,963,644 4,717,880 - 7,681,524 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 323,094 - 323,094 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 24) (576,574) (1,332,729) - (1,909,303) 
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 2,387,070 3,708,245 - 6,095,315 
     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 10,572,790 9,280,339 - 19,853,129 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (8,185,720) (5,572,094) - (13,757,814) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,387,070 3,708,245 - 6,095,315 
     
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,387,070 3,708,245 - 6,095,315 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 111,600 - 111,600 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 24) (497,663) (1,243,655) - (1,741,318) 
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 1,889,407 2,576,190 - 4,465,597 
     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ราคาทุน 10,572,790 9,391,939 - 19,964,729 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (8,683,383) (6,815,749) - (15,499,132) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,889,407 2,576,190 - 4,465,597 
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14 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 
บริษทัมีสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารโดยท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่ารวมแสดงในรายการ
ขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 748,450 748,450 748,450 748,450 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (387,552) (237,862) (387,552) (237,862) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 360,898 510,588 360,898 510,588 

 
15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  โปรแกรม ลขิสิทธิ์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 ค่าความนิยม คอมพวิเตอร์ ภาพยนตร์ และลขิสิทธิ์ภาพยนตร์ 
     

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 439,069,516 8,006,152 1,810,010,822 16,520,129 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (4,983,052) (1,705,739,348) (14,505,940) 
 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (299,927,010) (1,316,008) (32,346,054) (1,396,244) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 139,142,506 1,707,092 71,925,420 617,945 
     
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 139,142,506 1,707,092 71,925,420 617,945 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 34,158 170,964,246 - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (545,002) (695,433) - 
ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 24) - (611,471) (158,588,334) (138,988) 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(หมายเหตุ 24) - - (17,986,500) - 
ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 139,142,506 584,777 65,619,399 478,957 
     
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 439,069,516 5,751,818 1,487,887,409 3,756,634 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (4,145,981) (1,374,315,456) (2,006,617) 
 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (299,927,010) (1,021,060) (47,952,554) (1,271,060) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 139,142,506 584,777 65,619,399 478,957 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  โปรแกรม ลขิสิทธิ์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 ค่าความนิยม คอมพวิเตอร์ ภาพยนตร์ และลขิสิทธิ์ภาพยนตร์ 
     

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 139,142,506 584,777 65,619,399 478,957 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 5,757 190,085,357 - 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - 
ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 24) - (169,219) (221,507,978) (135,272) 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(หมายเหตุ 24) - - 19,956,286 - 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 139,142,506 421,315 54,153,064 343,685 
     
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     
ราคาทุน 439,069,516 5,757,575 1,569,084,583 3,756,634 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (4,315,200) (1,486,935,251) (2,141,889) 
 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (299,927,010) (1,021,060) (27,996,268) (1,271,060) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 139,142,506 421,315 54,153,064 343,685 
 
กลุ่มกิจการปรับลดมูลค่าตามบัญชีของส่วนงานลงให้เท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนโดยการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ 
ค่าความนิยม ขาดทุนดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 
 
ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGUs) ท่ีถูกกาํหนดตามส่วนงาน 
 
การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
 บริษัท เอ็ม บริษัท  บริษัท ทาเลนต์  บริษัท เอ็ม บริษัท  บริษัท ทาเลนต์  
 พคิเจอร์ส จ ากัด เอ็ม วี ดี จ ากัด วัน จ ากัด รวม พคิเจอร์ส จ ากัด เอ็ม วี ดี จ ากัด วัน จ ากัด รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

การปันส่วนค่าความนิยม         
ราคาทุน 165,967,777 269,397,064 3,704,675 439,069,516 165,967,777 269,397,064 3,704,675 439,069,516 
หัก  ค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า (26,825,271) (269,397,064) (3,704,675) (299,927,010) (26,825,271) (269,397,064) (3,704,675) (299,927,010) 

ค่าความนิยม - สุทธิ 139,142,506 - - 139,142,506 139,142,506 - - 139,142,506 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

54 

 
16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินประกนัค่าเช่าอาคารสาํนกังานและอ่ืน ๆ 2,325,563 2,466,563 1,263,815 1,263,815 
อ่ืน ๆ - - - - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 2,325,563 2,466,563 1,263,815 1,263,815 

 
17 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เจา้หน้ีการคา้ 36,551,128 61,120,438 - - 
เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28) 710,096 1,205,325 599,590 625,451 
เจา้หน้ีอ่ืน 1,974,149 13,871,792 423,575 479,617 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 16,798,351 32,052,312 - - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 25,894,529 37,915,759 1,262,341 1,697,087 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 81,928,253 146,165,626 2,285,506 2,802,155 

 
18 เงินกู้ยืม 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

รายการหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 1,929,941 - - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 60,000,000 105,000,000 - - 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน     
   จากสถาบนัการเงิน 60,000,000 106,929,941 - - 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
   ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - - - 
     

รายการไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - - 
     

รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 60,000,000 106,929,941 - - 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

55 

 
18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมและเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มกิจการและบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
ยอดรวมเงินกูย้มื     
   - ณ อตัราคงท่ี 60,000,000 105,000,000 - - 
   - ณ อตัราลอยตวั - 1,929,941 - - 
รวมเงินกูย้มื 60,000,000 106,929,941 - - 
 

อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

- เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - ร้อยละ 7.12 - - 
- เงินกูย้มืจากธนาคาร - - - - 
- ตัว๋เงินกูย้มืจากธนาคาร ร้อยละ 2.38 ร้อยละ 4.25 - - 
 และร้อยละ 4.50    
 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (ไม่รวมเงินเบิกเกินบญัชี) สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 105,000,000 - - - 
กูย้มืในระหวา่งปี 103,000,000 105,000,000 - - 
จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งปี (148,000,000) - - - 
ยอดคงเหลือส้ินปี 60,000,000 105,000,000 - - 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินในสกุลเงินบาทท่ีมี
หลกัประกนัจากบริษทัใหญ่ขั้นสุดทา้ย เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 60 ลา้นบาท  
 

วงเงินกู้ยืม 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเช่ือคงเหลือ จาํนวนทั้งส้ิน  391.50  ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 980.07 ลา้นบาท) 
วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ชส้าํหรับการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ สร้างภาพยนตร์และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

56 

 
19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
งบแสดงฐานะการเงิน     
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 4,936,321 4,753,139 2,196,682 1,992,667 
     

กาํไรหรือขาดทุนท่ีรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน     
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 183,182 1,114,957 204,015 490,518 
     

การวดัมลูค่าใหม่สาํหรับ:     
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - - - - 
 
โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายซ่ึงให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกในรูปการประกันระดับ 
เงินเกษียณอายุท่ีจะไดรั้บ โดยผลประโยชน์ท่ีให้จะข้ึนอยู่กับระยะเวลาการทาํงานและเงินเดือนในปีสุดทา้ยของสมาชิกก่อนท่ีจะ
เกษียณอาย ุ
 
รายการเคล่ือนไหวของโครงการผลประโยชน์ระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 4,753,139 3,638,182 1,992,667 1,502,149 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 832,327 1,013,086 170,428 448,458 
ตน้ทุนบริการในอดีต (760,026) - - - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 110,881 101,871 33,587 42,060 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 4,936,321 4,753,139 2,196,682 1,992,667 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

57 

 
19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.8 ร้อยละ 2.8 ร้อยละ 2.8 ร้อยละ 2.8 
อตัราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 3.0 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 3.0 ถึง ร้อยละ 3.0 ถึง ร้อยละ 3.0 ถึง ร้อยละ 3.0 ถึง 
 ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 9.0 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 
   ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 การเปลีย่นแปลงในข้อสมมต ิ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
       

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 7 ลดลง ร้อยละ 8 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9 
อตัราการเพ่ิมข้ึน 
   ของเงินเดือน 
   ท่ีคาดไว ้

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ลดลง ร้อยละ 9 ลดลง ร้อยละ 9 

อตัราการลาออก    ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ลดลง ร้อยละ 16 ลดลง ร้อยละ 16 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 23 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 22 
อตัราการเพ่ิมข้ึน 
   ของการตาย 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0 ลดลง ร้อยละ 0  ลดลง ร้อยละ 0 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน)ในการคาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จบาํนาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

58 

 
19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 
การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลหลงัออกจากงาน 
ท่ีไม่มีการคิดลด: 
 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 น้อยกว่า  

1 ปี 
ระหว่าง  
1 - 2 ปี 

ระหว่าง  
2 - 5 ปี 

เกนิกว่า  
5 ปี รวม 

      

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 1,423,235 880,172 535,878 13,058,738 15,898,023 
 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
 น้อยกว่า  

1 ปี 

ระหว่าง  
1 - 2 ปี 

ระหว่าง  
2 - 5 ปี 

เกนิกว่า  
5 ปี รวม 

      

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 793,143 630,092 1,416,050 13,058,738 15,898,023 
 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 น้อยกว่า  

1 ปี 
ระหว่าง  
1 - 2 ปี 

ระหว่าง  
2 - 5 ปี 

เกนิกว่า  
5 ปี รวม 

      

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 1,423,235 252,147 535,878 1,121,844 3,333,104 
 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 น้อยกว่า  

1 ปี 
ระหว่าง  
1 - 2 ปี 

ระหว่าง  
2 - 5 ปี 

เกนิกว่า  
5 ปี รวม 

      

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 793,143 630,092 788,025 1,121,844 3,333,104 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

59 

 
20 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 8,618,997 2,248,264 824,542 830,098 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 5,112,836 6,402,143 1,942,047 3,598,533 
 13,731,833 8,650,407 2,766,589 4,428,631 
     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะจ่ายชาํระภายใน 12 เดือน - - - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะจ่ายชาํระเกินกวา่ 12 เดือน - - - - 

 
- - - - 

     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 13,731,833 8,650,407 2,766,589 4,428,631 
 

ข) ความเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 8,650,407 13,896,429 4,428,631 4,329,636 
รายการตดับญัชีในกาํไรหรือขาดทุน 5,081,426 (5,246,022) (1,662,042) 98,995 
ภาษีเพ่ิม(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 13,731,833 8,650,407 2,766,589 4,428,631 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

60 

 
20 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
ค) รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม 
  รายได้   
  (ค่าใช้จ่าย)   
 1 มกราคม ในก าไรหรือ ก าไร(ขาดทุน) 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ขาดทุนสะสมทางภาษี 4,000,000 (1,697,289) - 2,302,711 
ค่าเส่ือมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร 30,098 (5,556) - 24,542 
ค่าตดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 4,172,135 6,727,201 - 10,899,336 
ผลประโยชน์พนกังาน 448,174 57,070 - 505,244 
รวม 8,650,407 5,081,426 - 13,731,833 
     

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 8,650,407 5,081,426 - 13,731,833 
 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  รายได้   
  (ค่าใช้จ่าย)   
 1 มกราคม ในก าไรหรือ ก าไร(ขาดทุน) 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ขาดทุนสะสมทางภาษี 4,000,000 (1,697,289) - 2,302,711 
ค่าเส่ือมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร 30,098 (5,556) - 24,542 
ค่าตดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ - - - - 
ผลประโยชน์พนกังาน 398,533 40,803 - 439,336 
รวม 4,428,631 (1,662,042) - 2,766,589 
     

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 4,428,631 (1,662,042) - 2,766,589                                    
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

61 

 
20 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 
ค) รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 

 
งบแสดงฐานะการเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือดงัน้ี 
 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,731,833 8,650,407 2,766,589 4,428,631 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13,731,833 8,650,407 2,766,589 4,428,631 
 
กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีของบริษทัย่อยบางบริษทัท่ีเกิดจากผลต่างชั่วคราวซ่ึงเกิดจากค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้า ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า ค่าเผื่อการด้อยค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์และขาดทุนสะสมทางภาษี เน่ืองจากผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ
ประเมินโดยใชห้ลกัของความระมดัระวงัและคาดการณ์ว่าบริษทัย่อยบางบริษทันั้นไม่น่าท่ีจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ
ผลต่างชั่วคราวดงักล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอตดับญัชีท่ีเกิดจากขาดทุนสะสมจาํนวน 100.74 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษีจาํนวน 503.69 ลา้นบาท แยกตาม
ปีท่ีจะหมดประโยชน์ทางภาษีไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ปีที่หมดประโยชน์ทางภาษี   
พ.ศ. 2561 57.53 - 
พ.ศ. 2562 104.70 - 
พ.ศ. 2563 89.23 - 
พ.ศ. 2564 79.06 - 
พ.ศ. 2565 173.17 95.34 
 503.69 95.34 
 
ขาดทุนสะสมทางภาษีดงักล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากบริษทั เอม็ ว ีดี จาํกดั บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั และบริษทั ทาเลนต ์วนั จาํกดั 
โดยทางผูบ้ริหารกลุ่มกิจการไม่คาดว่าจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอเพ่ือใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากขาดทุนดงักล่าวในอนาคตอนัใกล ้
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

62 

 
21 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

  ออกและช าระแล้วเต็มมูลค่า 
 จ านวนหุ้น จ านวน  ส่วนเกนิ 
 จดทะเบียน หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น 
 หุ้น หุ้น บาท บาท 
     

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,315,337,205 1,300,119,176 1,300,119,176 453,981,276 
การลดทุน - - - - 
การเพ่ิมทุน - - - - 
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,315,337,205 1,300,119,176 1,300,119,176 453,981,276 
การลดทุน - - - - 
การเพ่ิมทุน - - - - 
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ - - - - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,315,337,205 1,300,119,176 1,300,119,176 453,981,276 
 
หุ้นสามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 1,315.33 ลา้นหุ้น (พ.ศ. 2559 : 1,315.33 ลา้นหุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2559 :  
1 บาทต่อหุ้น) 
 

22 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
แผนสิทธิซ้ือหุ้น (Option) 
 
บริษทัไดมี้การออกแผนการให้สิทธิซ้ือหุ้น (Option) ซ่ึงเป็นแผนประเภทชาํระดว้ยตราสารทุน อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัและ
ราคาใชสิ้ทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัและราคาการใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีออกสิทธิมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  จ านวน อตัรา ราคา  
  ที่ออก การใช้สิทธิ การใช้สิทธิ ก าหนดเวลาการใช้สิทธิ 
 วนัที่ออก ล้านหน่วย หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย เร่ิม ส้ินสุด 
       

MPIC-ESOP#1 24 เมษายน พ.ศ. 2555 4.42 1 : 1.00 1.59 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 23 เมษายน พ.ศ. 2560 
MPIC-ESOP#2 24 เมษายน พ.ศ. 2558 13.00 1 : 1.00 1.84 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 23 เมษายน พ.ศ. 2563 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

63 

 
22 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ต่อ) 

 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัและราคาการใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีมีการปรับสิทธิ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  จ านวนที่ออก อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 
 วนัที่ปรับสิทธิ ล้านหน่วย หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย 
     

MPIC-ESOP#1 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 4.42 1 : 1.29 1.24 
 
บริษทัได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (ESOP#1) ท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย  
โดยเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนใหบุ้คคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีออก 
(วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2555) ในจาํนวนไม่เกิน 4,424,625 หน่วย ราคาการใชสิ้ทธิต่อหุ้น
จาํนวน 1.59 บาท อตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยสามารถใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดเ้ม่ือครบระยะเวลา 2 ปี 
นับจากวนัท่ีบริษทัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมายในการซ้ือสิทธิกลบัคืนมาหรือ 
จ่ายชาํระเป็นเงินสด 
 
บริษทัได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (ESOP#2) ท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย  
โดยเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนใหบุ้คคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีออก 
(วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558) ในจาํนวนไม่เกิน 12,998,000 หน่วย ราคาการใชสิ้ทธิต่อหุ้น
จาํนวน 1.84 บาท อตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยสามารถใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดเ้ม่ือครบระยะเวลา 2 ปี 
นับจากวนัท่ีบริษทัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมายในการซ้ือสิทธิกลบัคืนมาหรือ 
จ่ายชาํระเป็นเงินสด 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

64 

 
22 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของจาํนวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคงเหลือ และราคาใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ราคาใช้สิทธิ  ราคาใช้สิทธิ  
 ถัวเฉลีย่  ถัวเฉลีย่  
 ถ่วงน ้าหนัก  ถ่วงน ้าหนัก  
 บาทต่อหุ้น จ านวนสิทธิ บาทต่อหุ้น จ านวนสิทธิ 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559     
- MPIC-ESOP#1 1.24 1,391,512 1.24 1,391,512 
- MPIC-ESOP#2 1.84 10,918,320 1.84 10,918,320 

     

สิทธิเลือกท่ีออกให ้ - - - - 
     

สิทธิเลือกท่ีถูกริบ     
- -MPIC-ESOP#1 - (320,625) - (320,625) 
- MPIC-ESOP#2 - (1,169,820) - (1,169,820) 

     

สิทธิเลือกท่ีมีการใชสิ้ทธ์ิ     
- MPIC-ESOP#1 - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 1.78 10,819,387 1.78 10,819,387 
     

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560     
- MPIC-ESOP#1 1.24 1,070,887 1.24 1,070,887 
- MPIC-ESOP#2 1.84 9,748,500 1.84 9,748,500 

     

สิทธิเลือกท่ีออกให ้ - - - - 
     

สิทธิเลือกท่ีถูกริบ     
- -MPIC-ESOP#1 - - - - 
- MPIC-ESOP#2 - (1,689,740) - (1,689,740) 

     

สิทธิหมดอาย ุ     
- MPIC-ESOP#1 (1.24) (1,070,887) (1.24) (1,070,887) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 1.84 8,058,760 1.84 8,058,760 
 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 ไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP#1 ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั และไม่มีสิทธิเลือกท่ีถูกริบ (พ.ศ. 2559 : ไม่มีผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั และมีสิทธิเลือกท่ีถูกริบเป็นจาํนวน 320,625 สิทธิ) (หมายเหตุ 21) 
 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 ไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP#2 ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัและมีสิทธิเลือกท่ีถูกริบเป็นจาํนวน 1,689,740 สิทธิ 
(พ.ศ. 2559 : ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัและมีสิทธิเลือท่ีถูกริบเป็นจาํนวน 1,169,820 สิทธิ) (หมายเหตุ 21) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีสิทธิซ้ือหุน้คงเหลือจาํนวน 8,058,760 สิทธิ (พ.ศ. 2559 : 10,819,387 สิทธิ) 
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22 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ต่อ) 

 
สิทธิซ้ือหุน้คงเหลือ ณ วนัส้ินงวดแยกแสดงตามวนัท่ีหมดอายกุารใชสิ้ทธิ และมีราคาใชสิ้ทธิดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ราคาใช้สิทธิ  ราคาใช้สิทธิ  
 ถัวเฉลีย่  ถัวเฉลีย่  
 บาทต่อหุ้น หุ้น บาทต่อหุ้น หุ้น 
     

MPIC-ESOP#1 วนัหมดอายกุารใชสิ้ทธิ  
   วนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560     
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 1.24 1,070,887 1.24 1,070,887 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 - - - - 
     

MPIC-ESOP#2 วนัหมดอายกุารใชสิ้ทธิ      
   วนัที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563     
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 1.84 9,748,500 1.84 9,748,500 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 1.84 8,058,760 1.84 8,058,760 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่มีการเปล่ียนเง่ือนไขในขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบสําคญั
แสดงสิทธิ (MPIC-ESOP#1 และ MPIC-ESOP#2) ขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการคาํนวณเป็นดงัน้ี  
 
เงื่อนไขการปรับสิทธิ MPIC-ESOP#1 MPIC-ESOP#2 
ราคาใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (บาทต่อหุน้) 1.24 1.84 
อตัราการใชสิ้ทธิ (1ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สามญั) 1 : 1.29 1 : 1.00 
ตัวแปรในการค านวณ   
มลูค่าของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (บาทต่อสิทธิ) 1.17 - 1.34 0.80 
ค่าความผนัผวน (ร้อยละ) 39.72 - 63.80 50.45 
ผลตอบแทนของเงินปันผล (ร้อยละ) 1.23 0.96 
ราคาหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัใหสิ้ทธิ (บาทต่อหุน้) 2.40 1.82 
ประมาณการอายขุองสิทธิ (ปี) 0.18 - 1.93 5.00 
อตัราดอกเบ้ียปราศจากความเส่ียง (ร้อยละ) 2.00 - 2.38 2.18 

 
ความผนัผวนของราคาหุ้น MPIC ยอ้นหลัง โดยอิงจากช่วงระยะเวลาตามอายุคงเหลือของ MPIC-ESOP#1 และ MPIC-ESOP#2  
โดยมลูค่าของ MPIC-ESOP#1 และ MPIC-ESOP#2 จะมีมลูค่าเพ่ิมข้ึน หากความผนัผวนของราคาหุน้ MPIC สูงข้ึน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัตลอดระยะเวลาท่ีได้รับสิทธิ 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั ไดบ้นัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 
และส่วนของเจา้ของรวมและส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ (พ.ศ. 2559 : 666,759 บาท) 
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23 ทุนส ารองตามกฎหมาย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 3,813,156 3,813,156 3,813,156 3,813,156 
จดัสรรระหวา่งปี - - - - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 3,813,156 3,813,156 3,813,156 3,813,156 
 
ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลังจาก 
หกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สํารองตามกฎหมาย 
ไม่สามารถจดัสรรได ้
 

24 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
ค่าใชจ่้ายเฉพาะท่ีสาํคญัตามลกัษณะของรายการแสดงไดด้งัน้ี 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559      
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนกังาน 64,555,107 74,750,196 13,101,158 13,809,397 
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14) 6,000,216 5,404,677 1,741,318 1,909,303 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     
   - ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ (หมายเหตุ 15) 221,507,978 158,588,334 - - 
   - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 15) 169,219 611,471 135,272 138,988 
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(การกลบัรายการ)     
   - ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ (หมายเหตุ 15) (19,956,286) 17,986,500 - - 
หน้ีสูญและ(กลบัรายการ)หน้ีสงสัยจะสูญ 78,099,548 44,377,925 - - 
ค่าเผือ่การลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ 2,443,515 (27,409,727) - - 
หน้ีสงสัยจะสูญจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - - 56,300,000 

 
25 ต้นทุนทางการเงิน 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
ต้นทุนทางการเงิน     
   เงินกูย้มืจากธนาคาร 5,091,530 2,578,167 - - 
   สัญญาเช่าการเงิน 30,638 45,370 30,638 45,370 
   อ่ืนๆ 17,877 - 17,877 - 
รวม 5,140,045 2,623,537 48,515 45,370 
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26 ภาษีเงินได้ 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 14,833,529 - - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     
   รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (5,081,426) 5,246,022 1,662,042 (98,995) 
ภาษีเงินได ้ 9,752,103 5,246,022 1,662,042 (98,995) 
 
ภาษีเงินได้สําหรับกาํไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษี 
ของประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี : 
 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

(ขาดทุน)กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ (153,517,922) (80,065,527) 9,203,568 (39,732,684) 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20     
   (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) (30,703,584) (16,013,105) 1,840,714 (7,946,537) 
ผลกระทบ :     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้     
   สุทธิจากภาษี 390,797 (873,276) - - 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี - - - (3,599,992) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 2,691,381 5,490,374 5,995 3,133 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์     
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,294,745 4,468,794 - 11,444,401 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีผา่นมาซ่ึงยงัไม่รับรู้ (9,225,199) (4,811,725) (184,667) - 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น     
   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18,136,463 16,723,085 - - 
(กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้ซ่ึงเกิดจากรายการ     
   ระหวา่งกนั 11,167,500 261,875 - - 

ภาษีเงินได ้ 9,752,103 5,246,022 1,662,042 (98,995) 
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27 (ขาดทุน)ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 
(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารขาดทุนสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 
ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ในระหวา่งปี 
 
การคาํนวณ(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
(ขาดทุน)กาํไร (บาท)     
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ (155,632,345) (82,984,428) 7,541,526 (39,633,689) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     
   ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 1,300,119,176 1,300,119,176 1,300,119,176 1,300,119,176 
     

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.12) (0.06) 0.01 (0.03) 
 
สาํหรับ(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ปรับลด คาํนวณโดยดูจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีปรับปรุงดว้ย
จาํนวน หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามญัทั้ งหมด บริษัทมีหุ้นสามญั
เทียบเท่า ปรับลดอยู่ประเภทเดียว คือ สิทธิเลือกซ้ือหุ้นท่ีให้แก่พนักงาน ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด หุ้นสามญัเทียบเท่า 
ปรับลดมาจากสิทธิเลือกซ้ือหุ้น บริษทัคาํนวณจาํนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซ่ึงข้ึนอยู่กบัมูลค่าท่ีเป็น
ตวัเงินของ ราคาตามสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมาพร้อมกบัสิทธิเลือกซ้ือหุ้น (กาํหนดจากราคาถวัเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษทัในระหว่างปี)  
การคาํนวณน้ีทาํข้ึนเพ่ือกาํหนดจาํนวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกับหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น
ปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุงกาํไรสุทธิแต่อยา่งใด 
 
การคาํนวณ(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้นปรับลด แสดงไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

(ขาดทุน)กาํไร (บาท)     
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ (155,632,345) (82,984,428) 7,541,526 (39,633,689) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     
   ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 1,300,119,176 1,300,119,176 1,300,119,176 1,300,119,176 
การปรับปรุง :     
ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 78,600 321,017 78,600 321,017 
      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้     
   คาํนวณ(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ปรับลด 1,300,197,776 1,300,440,193 1,300,197,776 1,300,440,193 
     

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) (0.12) (0.06) 0.01 (0.03) 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 
กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้ งทางตรงหรือทางออ้ม  
ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อย
ลาํดบัถดัไป บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ 
ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังานของบริษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้น
ในบริษทัร้อยละ 92.46 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 92.46) ดงันั้น บริษทัย่อยและบริษทัร่วมทั้งหมดของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
จาํกดั (มหาชน) ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 
ก) รายได้จากการขาย/ให้บริการและอืน่ ๆ 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

     

รายได้ค่าบริหารงาน     
บริษทัยอ่ย - - 15,600 12,000 
การร่วมคา้ 720 534 720 480 
 720 534 16,320 12,480 
     

รายได้จากการขายและให้บริการ     
บริษทัใหญ่ 50,806 120,461 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,574 40,536 - - 
การร่วมคา้ 8,900 8,753 - - 
 78,280 169,750 - - 
     

รายได้ค่าโฆษณา     
บริษทัใหญ่ - 33,320 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74,000 4,000 - - 
การร่วมคา้ 885 - - - 
 74,885 37,320 - - 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) รายได้จากการขาย/ให้บริการและอืน่ ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
รายได้ค่าเช่าพืน้ที่และบริการ     
บริษทัยอ่ย - - 1,691 2,910 
     

รายได้ดอกเบีย้รับ     
บริษทัยอ่ย - - 18,138 17,600 
การร่วมคา้ 183 10 183 10 
 183 10 18,321 17,610 
     

รายได้อืน่     
การร่วมคา้ - - - 18,000 
 
ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2559 บริษทั เอม็เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั ไดรั้บการว่าจา้งจากบริษทัใหญ่ขั้นสุดทา้ยให้ดาํเนินการ
จดังานในการประชาสัมพนัธ์หนงัไทยงานหน่ึง โดยงานดงักล่าวไดแ้ลว้เสร็จและทาํการส่งมอบแลว้ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 

ข) การซ้ือสินค้า/บริการและอืน่ ๆ  
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
การซ้ือสินค้าและบริการ     
บริษทัใหญ่ 388 2,061 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 122 616 - - 
การร่วมคา้ 18,869 558 - - 
 19,379 3,235 - - 
     

ค่าโฆษณา     
บริษทัใหญ่ 2,482 3,233 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 277 3,668 - - 
การร่วมคา้ 463 - - - 
 3,222 6,901 - - 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 
ข) การซ้ือสินค้า/บริการและอืน่ ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ค่าเช่าและค่าบริการ     
บริษทัใหญ่ 2,292 4,417 2,292 4,417 
     
ค่าใช้จ่ายอืน่     
บริษทัใหญ่ 266 436 157 333 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 75 24 75 
 290 511 181 408 
 
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทได้รับการสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ไทยจากบริษัทใหญ่ขั้นสุดท้ายรวมเป็นจาํนวนเงิน  
50.00 ลา้นบาท โดยภาพยนตร์ไทยดงักล่าวไดมี้การฉายในโรงภาพยนตร์แลว้ในระหว่างงวดและแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนการผลิตและการจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 
 
นโยบายการคิดราคาระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 
 นโยบายการคิดราคา 
  

ค่าโฆษณา ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีกาํหนดในสัญญา 
ค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีกาํหนดในสัญญา 
การเช่าพ้ืนท่ีและบริการ ราคาท่ีตกลงกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
ดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียท่ีตกลงกนัร้อยละ 2.00 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.12 ต่อปี 
ค่าบริหารจดัการ  ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีกาํหนดในสัญญา 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลอืที่เกดิจากการซ้ือขายสินค้าและบริการและอืน่ ๆ 

 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ลูกหนี้การค้า     
   (รวมอยูใ่น “ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน”)     
บริษทัใหญ่ 564 1,181 - - 
บริษทัยอ่ย - - - 1,070 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 161 - - - 
การร่วมคา้ 1,892 2,163 - 86 
รวมลูกหน้ีการคา้ 2,617 3,344 - 1,156 
     
รายได้ค้างรับ     
บริษทัใหญ่ 783 1,980 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 571 3,356 - - 
การร่วมคา้ 1,527 469 - - 
รวมรายไดค้า้งรับ 2,881 5,805 - - 
     

รวมลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ 5,498 9,149 - 1,156 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ - สุทธิ 5,498 9,149 - 1,156 
     
ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทัใหญ่ - 104 - 30 
บริษทัยอ่ย - - 1,030 1,734 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 16,800 - - 
การร่วมคา้ 3,279 4,769 15 4,510 
รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,279 21,673 1,045 6,274 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 
รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 3,279 21,673 1,045 6,274 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลอืที่เกดิจากการซ้ือขายสินค้าและบริการและอืน่ ๆ (ต่อ) 

 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินประกนัจ่ายส าหรับค่าเช่าและค่าบริการ     
   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน”)     
บริษทัใหญ่ 1,253 1,253 1,253 1,253 
     
เจ้าหนี้การค้า     
   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน”)     
บริษทัใหญ่ - 324 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 81 - - 
การร่วมคา้ 19,013 - - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้ 19,013 405 - - 
     
เจ้าหนี้บุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัใหญ่ 51 568 51 53 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 110 20 - - 
การร่วมคา้ - 45 - - 
กรรมการ 549 572 549 572 
รวมเจา้หน้ีบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 710 1,205 600 625 
     
เงินประกนัรับส าหรับค่าเช่าและค่าบริการ     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     
บริษทัยอ่ย - - 747 747 
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

บริษัทย่อย     
ณ วนัที่ 1 มกราคม – สุทธิ - - 780,100 842,300 
เงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปี - - 240,800 322,100 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปี - - (478,900) (328,000) 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจาก     
            เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - - (56,300) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม – สุทธิ - - 542,000 780,100 
     
การร่วมค้า     
ณ วนัที่ 1 มกราคม 8,000 - 8,000 - 
เงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปี 2,000 8,000 2,000 8,000 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปี (5,000) - (5,000) - 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 5,000 8,000 5,000 8,000 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่     
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000 8,000 547,000 788,100 
 
บริษทัมีเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยเป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนัและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี และ ร้อยละ 4.10 ต่อปี  
(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 2.00 ต่อปี) และมีกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
 
บริษทัมีเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมคา้เป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกันและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.98 ต่อปี และ ร้อยละ 4.12 ต่อปี  
(พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 2.98 ต่อปี) และมีกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
 
ในปี พ.ศ. 2560 บริษทัไดท้าํการตดัจาํหน่ายเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยท่ีไดมี้การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว้ เป็นจาํนวน 
56.30 ลา้นบาท ทั้งน้ีการตดัจาํหน่ายดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัแลว้ 
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126 รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

75 

 
28 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

จ) ค่าผลตอบแทนผู้บริหารส าคัญของกจิการ 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 12,496 11,792 12,496 11,792 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 299 499 299 499 
 12,795 12,291 12,795 12,291 

 

29 ภาระผูกพนัและหนี้สินท่ีอาจจะเกดิขึน้  
 

ก) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน - กรณีกลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันและ
บุคคลภายนอก เก่ียวกับการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีอาคารและสัญญาบริการ โดยมียอดรวมของจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่า
ภายใตสั้ญญาท่ีไม่สามารถยกเลิกไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ไม่เกิน 1 ปี 1.21 1.89 0.24 3.62 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.48 0.92 0.08 7.07 
รวมภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 1.69 2.81 0.32 10.69 

 

ข) ภาระผูกพนัในการซ้ือลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ท่ีตอ้งจ่ายชาํระภายใน 2 ปี เป็นจาํนวนเงิน 
1.07 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 1.21 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 1.06 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ1.97 ลา้นบาท) 
 

ค) ภาระผูกพนัในการผลติภาพยนตร์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัตามสัญญาว่าจ้างผลิตภาพยนตร์และว่าจ้างค่าโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีทาํไวก้บัผูก้าํกบัภาพยนตร์ และบริษทัอ่ืนหลายแห่ง โดยบริษทัตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนตามจาํนวนท่ีระบุไว้
ในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวน 69.94 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 63.10 ลา้นบาท) 
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