
 



สารจากประธานคณะกรรมการ การควบคุมภายใน 1 21 

คณะกรรมการบริษัท โครงสร้างการจัดการ 2 23 

โครงสร้างองค์กร ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร             

และพนักงาน 

5 28 

โครงสร้างการถือหุ้น ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 6 29 

ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทในเครือ รายช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 7 30 

พัฒนาการที่ส าคัญของบริษัท รายการระหว่างกัน 10 31 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้อมูลท่ีส าคัญทางการเงนิ 11 35 

ปัจจัยความเส่ียง ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงิน      

และผลการด าเนินงานปี 2561 

14 36 

การก ากับดูแลกิจการ  16  

 

สารบัญ 



สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท 

  ปี 2561 กลุม่บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส ได้มีการปรับนโยบายตลอดจนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสูก่ารเป็นผู้น าด้าน

ธุรกิจภาพยนตร์ การบริหารจดัการลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ผ่านทางชอ่งทางตา่งๆ โดยเฉพาะทางด้านเคเบิล้ทีวี ทีวีดิจิตอล ตลอดจนการผลิต

ภาพยนตร์ไทยเข้าสูต่ลาดเพ่ือให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ในปีนีส้ัดส่วนรายได้

ของกลุม่บริษัทโดยรวมเกิดจากการผลติและจ าหน่ายลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ โดยเฉพาะภาพยนตร์เร่ืองไบค์แมน ศกัรินทร์ตดูหมกึ, หอแตว๋

แตก แหกตอ่ไมร่อแล้วนะ และขนุบนัลือ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอยา่งดี และบริษัทยงัได้ขยายธุรกิจจดัจ าหน่ายลขิสิทธ์ิไปยงั

ประเทศกมัพชูาเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งประเทศนอกเหนือจากประเทศลาว นอกจากนี ้ บริษัทยงัเน้นถึงการบริหารจดัการด้านการลดต้นทนุและ

คา่ใช้จา่ย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ประกอบกบัการขยายตวัของธุรกิจโรงภาพยนตร์ในตา่งจงัหวดัเพิ่มมากขึน้ท าให้บริษัทมีโอกาส

ในการสร้างรายได้ให้เติบโตขึน้จากการผลิตภาพยนตร์ไทยที่มีเนือ้หาเข้ากบักลุม่ผู้ชมในตา่งจงัหวดัมากขึน้  

 ในนามของ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด(มหาชน) ขอกราบขอบพระคุณทา่นผู้ลงทนุเป็นอยา่งยิ่งที่ได้

เช่ือมัน่และให้ความไว้วางใจในการด าเนินงานของบริษัทฯ และขอแสดงความขอบคณุตอ่ผู้ มีอปุการะคณุ ลกูค้า พนัธมิตรทางธุรกิจ และ

ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีตลอดมา นอกจากนี ้ขอถือโอกาสขอบคณุผู้บริหารและพนกังานของ

บริษัททุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งและมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนส าคัญที่ได้สร้างความ

แข็งแกร่งให้กับการด าเนินงานของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯมีความมั่นคงสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและบร รลเุป้าหมายของ

องค์กร ผมเชื่อว่าบริษัทฯมีศกัยภาพและสามารถเติบโตต่อไปและหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่จะยงัคงได้รับการสนบัสนนุและความร่วมมือ               

จากทกุทา่นตลอดไป                              

         ขอแสดงความนบัถือ 

              

                                                                  (นายถิรชยั วฒิุธรรม) 

                   ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัท 

นายถิรชัย วุฒิธรรม อายุ 70 ปี 
ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
การศกึษา:  ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาการศกึษาตอ่เน่ืองมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.34) 
   ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา American Coast University 
  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์ท างาน: 
 ประธานกรรมการองค์การเภสชักรรม 
 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
 อปุนายกสมาคมฟตุบอลแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

นายวิชา พูลวรลักษณ์ อายุ 56 ปี 
ต าแหน่ง รองประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการ 
การศกึษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติ ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  

 กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการบริหารมลูนิธิ เมเจอร์ แคร์ 

นายธนกร ปุลิเวคินทร์ อายุ 62 ปี 
ต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการ 
การศกึษา:  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติ ซานดิเอโก,สหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จ ากดั  
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นายธนะชัย สันติชัยกูล อายุ 64 ปี 
ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
การศกึษา:   ปริญญาโท MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
                    ปริญญาตรี บญัชบีณัฑิต (ต้นทนุ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
                   ประกาศนียบตัรชัน้สงูด้านสอบบญัช ีคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  
 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ   บริษัท สาลี่ พริน้ท์ติง้ จ ากดั (มหาชน)  
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท  อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 ประธานกรรมการ บริษัท  สยามซินดิเคท เทคโนโลยี จ ากดั  
 ประธานกรรมการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั  

นายอรรถพล ชดช้อย อายุ 62 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
การศกึษา:   ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ต าแหน่งปัจจบุนั:  
 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
 ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ยนิูคอตุสาหกรรมพลาสติก จ ากดั 

นายวัขรา ตันตริยานนท์ อายุ  60 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
การศกึษา:   ปริญญาโท  Master of Science in Management Administration, Northrop University,  
    แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  
 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จ ากดั (มหาชน)  
 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
 ผู้ทรงคณุวฒิุด้านการเงิน คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  
 กรรมการและประธานคณะกรรมการ บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย  จ ากดั (มหาขน) 
 กรรมการและประธานคณะกรรมการ บริษัท อิสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ อายุ  51 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการและรักษาการเลขานกุารบริษัท 
การศกึษา:   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  
 กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบญัชีและการเงิน และเลขานกุาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

จ ากดั (มหาชน)   
 กรรมการ บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั(มหาชน)  
 กรรมการ บริษัท เอ็มเทล (ประเทศไทย) จ ากดั  
 กรรมการ บริษัท เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ จ ากดั  
 กรรมการ บริษัท อีจีวี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  
 กรรมการ บริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ จ ากดั  

นายอภิชาติ คงชัย อายุ  53 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ 
การศกึษา:   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การบริหารจดัการ ธุรกิจโรงแรม และภตัตาคาร New Haven  

University CT ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาตรี วิทยาศาตร์บณัฑิต สงัคมวิทยา และมนษุยวิทยา มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  
 กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน)   
 

นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ อายุ 45 ปี 
ต าแหน่ง กรรมการ 
การศกึษา:   ปริญญาโท ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิตประชากรศกึษา มหาวทิยาลยัมหิดล 
   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต การบริหารบคุคล มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ต าแหน่งปัจจบุนั:  
 กรรมการ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการบริหาร สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย  
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คณะกรรมการบริหาร 

ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

โครงสร้างองค์กร  

บจก. เอม็ พคิเจอร์ส 

บจก. เอม็ เทอร์ตี ้ไนน์ 

บจก. แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ 

บจก. เมตาคอกนิช่ัน 

บจก. เอม็ ทาเลนต์ 

บจก. เอม็ วี ด ี

ฝ่ายบัญชีและการเงนิ 

ฝ่ายกฎหมาย 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายจัดหาสปอนเซอร์ 

ฝ่ายจัดซือ้ 
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ฝ่ายตรวจสอบภายใน 



โครงสร้างการถือหุ้น 

บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

บจ. เอม็ พคิเจอร์ส          

(99.99%)

บจ. เอม็ เทอร์ตี ้ไนน์

(99.99%) 

บจ.แปซิฟิค มีเดีย เซลล์      

(99.40%) 

บจ. เอม็ ทาเลนต์    

(99.99%) 

บจ. เอม็ วี ด ี    

(99.99%) 

บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้       

(44.99%) 

บจ.ทรานส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม       

(34.69%) 

บจ. เอม็วีพี เอม็พคิเจอร์ส ฟิล์ม 

ดสิทริบิวช่ัน (ลาว) (40.00%) 

บจ. เมตาคอกนิช่ัน 

(60.00%) 

บจ. เอม็.พี.ไอ.ซี. (กัมพชูา)      

ดสิทริบิวช่ัน (55.00%) 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 6 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์
แสงกระสือ (30%) 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์
ไบค์แมน (70%) 



ข้อมูลทั่วไปของบริษัทในเครือ 
 1. บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจด้านสื่อบนัเทิงประเภทภาพยนตร์ โดยลงทนุผ่านบริษัทยอ่ย 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107544000124 

ส านกังานใหญ่ : เลขที่  234 อาคารซซูกิู อเวนิว (รัชโยธิน) ชัน้ที่ 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว                
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โฮมเพจ : www.mpictures.co.th/mpic/investors 

โทรศพัท์ : 02-5120300 

โทรสาร : 02-5120301, 02-5120302 
จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 1,313,117,176 หุ้น จ าหน่ายแล้ว 1,300,119,176 หุ้น 

2. บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากัด  

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจจดัหาและซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์จากต่างประเทศโดยเน้นคดัเลือกภาพยนตร์จากงาน
เทศกาลภาพยนตร์ที่ส าคญัตา่งๆ และภาพยนตร์จากค่ายอิสระในเอเชียและภาพยนตร์ไทย 
รวมทัง้ผลิตภาพยนตร์ไทยเพ่ือน ามาบริหารจดัการโดยฉายผ่านโรงภาพยนตร์และให้สทิธิกบั
บคุคลอ่ืนในการผลิตสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

ส านกังานใหญ่ : เลขที่   234  อาคารซูซูกิ  อเวนิว (รัชโยธิน) ชัน้ที่13 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   

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจจัดหาลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศ เพ่ือน ามาจ าหน่ายสิทธิ
ผลิตเป็นสื่อภาพยนตร์ประเภทโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชัน้ที่  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 
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4. บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จ ากัด  
ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจผลติภาพยนตร์ไทย 

ส านกังานใหญ่ : เลขที่  1839  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โฮมเพจ : www.m-thirtynine.com 

โทรศพัท์ : 02-5120300 

โทรสาร : 02-5120301, 02-5120302 

จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 1,000,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

5. บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จ ากัด  

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจธุรกิจจดัจ าหน่าย ให้เชา่ แผ่นซีดี แผ่นวดีีทศัน์ เกมส์ ซึง่เป็นสนิค้าค้างจ าหนา่ย
ในคลงัสินค้า 

ส านกังานใหญ่ : เลขที่  234 อาคารซซูกิู อเวนิว (รัชโยธิน) ชัน้ที่ 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 เอ็ม ทาเลนต์ จ ากัด  (ช่ือเดิม บริษัท ทาเลนต์ วัน จ ากัด) 

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊ค และผลิตภาพยนตร์ไทย 

ส านกังานใหญ่ : เลขที่  234 อาคารซซูกิู อเวนิว (รัชโยธิน) ชัน้ที่ 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว                
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ : 02-5120300 

โทรสาร : 02-5120301, 02-5120302 

จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 400,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

7.  บริษัท เมตาคอกนิช่ัน จ ากัด  

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาและจ าหน่ายสินค้า 

ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 234 อาคารซซูกิู อเวนิว (รัชโยธิน) ชัน้ที่ 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว             
เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศพัท์ : 02-5120300 

โทรสาร : 02-5120301 
จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 20,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 8 



8. บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้ จ ากัด  

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจเคเบิล้ทีวี โดยซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ออกอากาศผ่านชอ่ง M Channel 

ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 991 อาคารศนูย์การค้าสยามพารากอน ชัน้ 5-6 ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั   เขต
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท์ : 02-1294638 

โทรสาร : 02-1294638 

จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

9. บริษัท ทรานส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม จ ากัด  

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย 

ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 6 ซอยนาคนิวาส 12 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
กรุงเทพมหานคร 10230 

โทรศพัท์ : 02-9325600 
โทรสาร : 02-9325600 
จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 2,450,000 หุ้น จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

10. บริษัท เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวช่ัน (ลาว) จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธรุกิจจดัจ าหนา่ยภาพยนตร์ 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 

11. บริษัท เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กัมพูชา) ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 

ประเภทธุรกิจ : ด าเนินธรุกิจจดัจ าหนา่ยภาพยนตร์ ณ ประเทศกมัพชูา 

ส านกังานใหญ่ : 308, 2nd Floor, Preah Monivong Boulevard, Sangkat Chaktomukh, Khan Daun 
Penh, Phnom Penh, Cambodia. 

โทรศพัท์ : - 
โทรสาร : - 

จ านวนหุ้น/ชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั 200,000 หุ้น  
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พฒันาการที่ส าคัญของบริษัท 
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (ชื่อเดิมบริษัท ทราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน)) ก่อตัง้เม่ือ

วนัที่ 5 พฤศจิกายน 2544 ด้วยทนุจดทะเบียน 15 ล้านบาท มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจด้านการลงทนุในบริษัทที่ท าธุรกิจสื่อ โดย
เน้นการบริหารการตลาดในด้านข่าวและด้านกีฬาผ่านสื่อวิทยแุละโทรทศัน์ ภายหลงัมีการควบรวมกบั บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั เพ่ือ
ขยายฐานธุรกิจเข้าสูธุ่รกิจภาพยนตร์ โดยจดัหาลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เพ่ือจดัจ าหน่ายแก่โรงภาพยนตร์, ผู้ผลติ VCD, DVD, BLU-RAY, 
ผู้ประกอบการกิจการ FREE TV และ/หรือ CABLE TV, ผู้ประกอบการ PAY TV และ/หรือ PAY DIGTAL, CABLE TV อีกทัง้มีการลงทนุ
ในบริษัทยอ่ยผู้ประกอบธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และนบัแตว่นัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทเร่ิมผลิตภาพยนตร์ไทย ปัจจบุนับริษัทมี
ทนุจดทะเบียน 1,313,117,176 บาท และทนุเรียกช าระแล้ว 1,300,119,176 บาท   

บริษัทได้ลงทนุในธุรกิจด้านบนัเทิงผ่านสื่อโรงภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิทย ุ สื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และภาพยนตร์ไทยผ่านบริษัท
ยอ่ยตา่งๆ ดงันี ้ 

 

  

 

 

 

ปี 2551  ลงทนุใน บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั  ซึง่ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัธุรกิจภาพยนตร์ โดยจดัหาและซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์จาก
ตา่งประเทศ โดยเน้นคดัเลือกภาพยนตร์คณุภาพจากงานเทศกาลภาพยนตร์ที่ส าคญั ภาพยนตร์จากคา่ยภาพยนตร์อิสระ
เพ่ือน ามาฉายผ่านโรงภาพยนตร์ 

ปี 2552  ลงทนุใน บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั (เดิมชื่อ “แปซิฟิค มาร์เก็ตติง้ แอนด์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ กรุ้ป จ ากดั”) ซึง่ด าเนินธุรกิจจดัหา

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ตา่งประเทศ เพ่ือน ามาจ าหน่ายสิทธิผลิตเป็นสื่อภาพยนตร์ประเภทโฮมเอ็นเตอร์      

เทนเม้นท์ ทัง้นีผ้ลจากการเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่และเป็นบริษัทแมท่ าให้ บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทแมข่อง บริษัท เอ็ม เทอร์ตีไ้นน์ 

จ ากดั และบริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั ด้วย  

ปี 2556  บริษัทได้ลงทนุเพ่ิมเติมในบริษัท ทาเลนต์ วนั จ ากดั (ปัจจบุนัเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จ ากดั) (ผลิตภาพยนตร์

ไทยและจดัจ าหนา่ยพ็อตเก็ตบุ๊ค) และบริษัท เมเจอร์กนัตนา บรอดแคสติง้ จ ากดั (ด าเนินธุรกิจเคเบิล้ทีวี) เพ่ือเสริมความ

แข็งแกร่งให้กบักลุม่ธุรกิจมากยิ่งขึน้ 

ปี 2557  ลงทนุ ใน บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทผลติภาพยนตร์ไทย บริษัท บริษัท ทรู ไอคอนเท้นท์ จ ากดั 

บริษัท แม็ทชิ่ง สตดูิโอ พลสั จ ากดั และบริษัท แบ็งคอค ฟิล์มสตดูิโอ จ ากดั  

ปี 2558 ลงทนุร่วมกบับริษัท เอ็ม วี พี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (ประเทศสิงคโปร์) จดัตัง้บริษัท เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริ

บิวชัน่ (ลาว) จ ากดั มีวตัถปุระสงค์เพ่ือจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ปี 2559  

ปี 2561  ลงทนุร่วมกบับริษัท เอ็ม วี พี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (ประเทศสิงคโปร์)  และบริษัท สะบาย ดิจิตอล คอร์ป จ ากดั จดัตัง้

บริษัท เอ็ม.พี.ไอ. ซี (กัมพชูา) ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั มีวตัถปุระสงค์เพ่ือจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ในประเทศกมัพชูา 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 ปัจจบุนับริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจด้านการลงทนุในบริษัทยอ่ยที่ด าเนินธุรกิจสื่อ
ภาพยนตร์ การจดัหาลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ตา่งประเทศเพ่ือฉายผา่นโรงภาพยนตร์ชัน้น าของประเทศไทยพร้อมทัง้จ าหน่าย
ลิขสิทธ์ิผ่านทางสื่อทีวี ในรูปแบบฟรีทวีี เปย์ทีวี และ วิดีโอออนดีมานด์ตลอดจนสื่อทางด้าน Digital ตา่งๆ พร้อมทัง้การลงทนุในบริษัทที่
ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยและสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์  ท าให้กลุม่บริษัทสามารถสร้างรายได้ครบทกุชอ่งทางอนัก่อประโยชน์สงูสดุ
ด้านรายได้ให้กบัธุรกิจของกลุม่บริษัท 

ล าดบัที ่ บริษัท ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ชอ่งทาง 

    1. บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

ลงทนุในธุรกิจจดัหาและซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์
ตา่งประเทศทัง้จากเอเชีย ยโุรป และอเมริกาและลงทนุ
ในธุรกิจสื่อโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ พร้อมทัง้ธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์ไทย 

ลงทนุผ่านบริษัทยอ่ยของบริษัท 

    2. บจ. เอ็ม พิคเจอร์ส จดัหาและซือ้ลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์
ตา่งประเทศ ทัง้จากเอเชีย ยโุรป และอเมริกาและผลิต
ภาพยนตร์ไทย 

ฉายผา่นโรงภาพยนตร์และ
จ าหน่ายสิทธิในชอ่งทางตา่งๆ 

    3. บจ. เอ็ม วี ดี จดัหาและซือ้ลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ตา่งประเทศ และ
ภาพยนตร์ไทย จดัท าในรูปแบบ วีซีดี, ดีวีดี, บลเูรย์ 

จดัท าภาพยนตร์เป็นสือ่ประเภทโฮม
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

    4. บจ. แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่าย ให้เชา่ แผ่นซดีี แผ่นวดีีทศัน์ ที่
เก่ียวกบัภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทศัน์ เพลง ดนตรี 
เกมส์ 

จ าหนา่ยผา่นทางตวัแทนจ าหนา่ย
และให้เชา่ในศนูย์เชา่ 

    5. บจ. เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ ผลิตภาพยนตร์ไทย ฉายผา่นโรงภาพยนตร์และ
จ าหน่ายสิทธิในชอ่งทางตา่งๆ 

6. บจ. เอ็ม ทาเลนต์ ด าเนินธุรกิจพิมพ์และจดัจ าหน่ายพ็อคเก็ตบุ๊คส์ และ
ด าเนินการผลิตภาพยนตร์ไทย 

ร้านขายหนงัสือชัน้น า, ฉายผ่าน
โรงภาพยนตร์และจ าหน่ายสิทธิ
ในชอ่งทางตา่งๆ 

7. บจ. ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม  ผลิตภาพยนตร์ไทย ฉายผา่นโรงภาพยนตร์และ
จ าหน่ายสิทธิในชอ่งทางตา่งๆ 

8. บจ. เมเจอร์ กนัตนา      
บรอดแคสติง้  

ด าเนินธุรกิจเคเบิล้ทวีี และโทรทศัน์ดาวเทียม  ผ่านเคเบิล้ทีวี ชอ่ง M Channel  

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

จดัจ าหน่ายภาพยนตร์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว  

ฉายผา่นโรงภาพยนตร์และ
จ าหน่ายสิทธิในชอ่งทางตา่งๆ  

10. บจ. เมตาคอกนิชัน่  ผลิตสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์และจ าหน่ายสินค้า ออนไลน์และออฟไลน์  

11. บจ. เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กมัพชูา) 
ดิสทริบิวชัน่  

จดัจ าหน่ายภาพยนตร์ในประเทศกมัพชูา ฉายผา่นโรงภาพยนตร์และ
จ าหน่ายสิทธิในชอ่งทางตา่งๆ  

ลกัษณะการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท 

11 รายงานประจ าปี  2561  



 กลยุทธ์ด้านคุณภาพของภาพยนตร์ 

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นจดัหาลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์
ตา่งประเทศ และการผลิตภาพยนตร์ไทย รวมทัง้การผลิตและ
จดัจ าหน่ายภาพยนตร์ในรูปแบบ วีซีดี, ดีวีดี และ บลเูรย์ 
ตลอดจนช่องทางอ่ืนๆ  ไม่วา่จะเป็นช่องทางในรูปแบบ Free 
TV และ Pay TV ตลอดจนส่ือทางด้าน Digital เช่น Video On 
Demand ท่ีสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัในธุรกิจ
บันเทิงให้ครอบคลุมทุกช่องทางเพ่ือเป็นการบริหารจัดการ
สิทธิให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเน้นภาพยนตร์ท่ีมีคุณภาพ
หลากหลายประเภท โดยภาพยนตร์ท่ีทางกลุ่มบริษัทจดัซือ้
ลิขสิทธิ ทางบริษทัจะสรรหาจากแหลง่ภาพยนตร์ท่ีมีคณุภาพ
เป็นท่ียอมรับ เช่น งานเทศกาลภาพยนตร์จากทั่วโลก 
ค่ายภาพยนตร์ท่ีภาพยนตร์เป็นท่ีนิยมในภูมิภาคเอเชีย 
ค่ายภาพยนตร์อิสระท่ีสร้างภาพยนตร์แนวแปลกใหม่
และค่ายภาพยนตร์ในประเทศไทย รวมถึงการผลิต
ภาพยนตร์ไทย กลุม่บริษทัได้ค านงึถงึรสนิยม ความเหมาะสม เพศ 
วยัของผู้บริโภคและพจิารณาสถานะทางเศรษฐกจิของผู้บริโภค
เป็นหลกั อีกทัง้พยายามส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์ไทยให้มี
คณุภาพเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค  

 กลยุทธ์ด้านการให้บริการท่ีสนับสนุนเก้ือกูลการ
ด าเนินงานซึง่กันและกัน 

ปัจจบุนักลุ่มบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัส่ือภาพยนตร์
แบบครบวงจรตัง้แตก่ารจดัหาลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ตา่งประเทศ
และภาพยนตร์ไทยตลอดจนการเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ไทย  
รวมทัง้เป็นผู้ผลติส่ือภาพยนตร์ในรูปแบบ วีซดี,ี ดวีีด ีและ บลเูรย์ 
โดยการจัดจ าหน่ายและหรือเผยแพร่ภาพยนตร์ลิขสิทธ์ิของ
บริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆได้อย่างเต็มขีดความสามารถ 
เน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีความสัมพันธ์ท่ีเข้มแข็งกับบริษัท 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบริษัทแม่ที่

ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์รายใหญ่ในประเทศไทยท่ีมีโรง
ภาพยนตร์ทัว่ประเทศ ตลอดจนมีการหาพนัธมติรทางธรุกจิรายใหม่
อยู่เสมอในการด าเนินธุรกิจท่ีมีสายสัมพันธ์ค่อนข้างครบ
วงจรดงักล่าถือเป็นจุดแข็งของบริษัทเม่ือเปรียบเทียบกบั
ผู้ประกอบการธรุกจิอ่ืนท่ีมีธุรกิจใกล้เคียงกบักลุ่มบริษัท 

 กลยุทธ์ด้านรสนิยมของผู้บริโภค 

เน่ืองจากในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคในการคัดสรร
เลือกชมภาพยนตร์เปล่ียนแปลงไป รวมทัง้ มีช่องทางใน
การรับชมผ่านทางส่ือต่างๆ มากขึน้ จากปัญหาดงักล่าวจึง
ท าให้บริษัทต้องปรับตัวเพ่ือรองรับกับการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภค บริษัทตระหนักถึงความส าคญัเก่ียวกับ
รสนิยมของผู้ บริ โภคตลอดการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเพิ่มเข้ามาอันเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อผล
ประกอบการของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจงึต้องคดัสรรภาพยนตร์
และการเพิ่มช่องทางจ าหน่ายให้หลากหลายมากขึน้ เพ่ือให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุม่ ทกุชว่งวยั 
ตลอดจนการจัดหาภาพยนตร์ และการผลิตภาพยนตร์ไทย
ให้ตรงกับรสนิยมของผู้ บริโภคเพ่ือกระตุ้ นการบริโภค               
ส่ือภาพยนตร์ของผู้บริโภคในประเทศไทยให้มากท่ีสุด 
 กลุ่มลกูค้าเป้าหมายหลกั 
 ผู้บริโภคภาพยนตร์ทกุประเภท และทกุวยั 
 โรงภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ และ ตา่งจงัหวดั 
 ผู้ประกอบธุรกิจ Free TV , Cable TV, Digital , IPTV, 

VOD 
 ผู้ประกอบธุรกิจส่ือโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ทัว่ประเทศ 
 ผู้ประกอบการส่ือภาพยนตร์ในต่างประเทศ 
 
  

กลยุทธ์ทางการตลาด 
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ศักยภาพในการแข่งขัน 

 

ปัจจบุนักลุม่บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจสื่อภาพยนตร์ครบวงจร กลา่วคือ บริษัทเข้าลงทนุในธุรกิจด้านจดัหาและจดัจ าหน่ายลิขสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ตา่งประเทศ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย และธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ รวมถึงการเป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัท เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์รายใหญ่ในประเทศไทยที่มีโรงภาพยนตร์ทัว่ประเทศ ท าให้บริษัทสามารถ
เติบโตได้อยา่งมีศกัยภาพสามารถแข่งขนักบัผู้ประกอบธุรกิจรายอ่ืน ด้วยจดุแข็งของบริษัทท าให้มีโอกาสและชอ่งทางที่ดีในการบริหาร
จดัการและบริหารจดัการทรัพยากรตา่งๆ ภายในองค์กรได้อยา่งสงูสดุ อีกทัง้ การสนบัสนนุจากสื่อตา่งๆ จากกลุม่บริษัท เชน่ สื่อ
โฆษณา โรงภาพยนตร์ เป็นต้น เป็นผลให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึน้ รวมถึงบริษัทสามารถขยาย
กลุม่ผู้บริโภคที่เป็นลกูค้าของบริษัทได้อยา่งตอ่เน่ือง เป็นผลให้ผู้บริโภคมีความสนใจในสื่อภาพยนตร์ของกลุม่บริษัทมากขึน้ 

ตลอดจนการพฒันาและเพ่ิมเติมสื่อ Digital ซึง่มีความต้องการจากผู้บริโภคมากขึน้ ในปีที่มาบริษัทได้ขยายชอ่งทางการจดัจ าหน่าย
ภาพยนตร์ผ่านทาง iTunes Google play Iflix Netflix HOOQ รวมทัง้ขยายชอ่งทางการจดัจ าหน่ายลิขสทิธ์ิภาพยนตร์ไทยออกสูต่ลาด
ตา่งประเทศ เชน่ กมัพชูา ลาว เวียดนาม ฮอ่งกง  และตามเทศกาลภาพยนตร์ตา่งๆ เชน่ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานน์  เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมรายได้อีกชอ่งทางหนึ่งของบริษัท  

บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

บจก. เอ็ม พิคเจอร์ส  

ในปีทีผ่า่นมาถงึแม้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัแตบ่ริษัทที่ด าเนินธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย

จัดหาลิขสิทธิภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างประเทศมีศักยภาพและความแข่งแกร่ง

ทางด้านเงินทนุประกอบกบัผู้ประกอบธรุกิจเชน่เดยีวกบับริษัทมีจ านวนไมม่ากท าให้ภาวะดงักลา่ว 

จงึไมรุ่นแรง เน่ืองจากน าเข้าสิทธิภาพยนตร์แต่ละรายจะมีส่วนแบง่ของตลาดเป็นของตวัเอง   

อยา่งชดัเจนประกอบกับบริษัทเองมีช่องทางการตลาดหลายช่องทางและมีความชัดเจน 

จึงมีผลกระทบจากเร่ืองดงักลา่วไมม่ากนกั  
บจก. เอ็ม วี ดี  

ภาพรวมของธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์หดตวัคอ่นข้างมากท าให้ยอดขายและ

รายได้ของบริษัทไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ซึง่บริษัทได้ปรับตวัโดยการอนญุาตให้

ผู้ผลติภาพยนตร์ในรูปแบบโฮมเอ็นเตร์เทนเม้นท์รายอ่ืนน าภาพยนตร์ที่เป็นสทิธ์ิ

ของบริษัทน าไปผลติและจ าหน่ายโดยเสียคา่ตอบแทนเพ่ือเป็นการลดความเสีย่ง

เร่ืองสินค้าคงค้าง เพื่อเป็นการลดคา่ใช้จา่ยในการบริหารจดัการด้วยประการหนึ่ง  

บจก. เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ / บจก. เอ็ม ทาเลนต์ /  

บจ. ทรานฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม 

ในปัจจบุนัธุรกิจสร้างภาพยนตร์ในประเทศไทยมีเป็นจ านวนมากท าให้มี

การแขง่ขนัคอ่นข้างสงู แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทมีกลุม่ธรุกิจทีมี่ความเข้มแข็ง    

ที่คอยให้ความสนบัสนนุเป็นอยา่งด ีเชน่โรงภาพยนตร์ รวมถงึคูค้่าทางธุรกิจที่

มีศกัยภาพในการประชาสมัพนัธ์ภาพยนตร์ให้เป็นที่รู้จกั โดยปัจจยัที่กลา่ว

มานีจ้ะชว่ยท าให้บริษัทมีศกัยภาพการแข่งขนัในธุรกิจนีไ้ด้  

บจก. เมตาคอกนิช่ัน 

ธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณามีการแข่งขนัของค่อนข้างสงู  บริษัทจึง
ต้องผลิตสื่อโฆษณาให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยการศึกษาทิศทาง
ความนิยมของสังคม ประกอบกับบริษัทมีทีมงาน  ที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการท างานอย่างยาวนานในธุรกิจ

13 รายงานประจ าปี  2561  



 ความเส่ียงด้านผลประกอบการขึน้อยู่ กับอุตสาหกรรม
ตลาดภาพยนตร์ 

 เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการสร้างภาพยนตร์
ไทยและจดัหาสิทธิภาพยนตร์ทัง้ไทยและตา่งประเทศโดยเฉพาะ
ภาพยนตร์จากคา่ยภาพยนตร์ชัน้น าและคา่ยอิสระเพื่อน ามา
บริหารจดัการให้เกิดรายได้แก่บริษัทจึงถือได้วา่การสร้างภาพยนตร์
ไทยและจดัหาลิขสิทธ์ิในภาพยนตร์ตา่งประเทศเป็นแหล่งรายได้
หลกัของบริษัท ดงันัน้จงึอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ผลิตภาพยนตร์
ไมส่ามารถผลิตภาพยนตร์ให้ทนั หรือ ภาพยนตร์มีคณุภาพและไมต่รง
กบัความต้องการของผู้บริโภคได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทลดผลกระทบ
ดงักลา่วโดยการจดัหาภาพยนตร์ทีไ่ด้รับรางวลั และภาพยนตร์จากคา่ย
อิสระ ประกอบกบัปัจจบุนักลุม่บริษัทมีการผลติภาพยนตร์ไทยโดยมีการ
วางแผนภาพยนตร์ทีจ่ะออกฉายตลอดทัง้ปี   รวมทัง้ยงัเพิม่เตมิการผลติ
ภาพยนตร์ไทยของกลุม่บริษัทเพิม่มากขึน้  

 ดงันัน้ ความเสี่ยงด้านผลประกอบการขึน้อยูก่บัอตุสาหกรรม
ตลาดภาพยนตร์จงึอยูใ่นระดบัต ่า 

 ความเส่ียงด้านรสนิยมของผู้บริโภค 

 การทีบ่ริษัทประกอบธรุกิจเก่ียวกบัการสร้างภาพยนตร์ไทยและ
จดัหาสทิธิภาพยนตร์ทัง้ไทยและตา่งประเทศเพือ่น ามาบริหารจดัการ
ให้เกิดรายได้แกบ่ริษัท ดงันัน้ บริษัทอาจมีความเสีย่งในกรณีทีผู่้ผลติ
ภาพยนตร์ไมส่ามารถผลติภาพยนตร์ทีมี่คณุภาพและตรงกับความ
ต้องการและรสนิยมของผู้ บริโภคได้ครอบคลุมทัง้หมด ดังนัน้
บริษัทจงึคดัเลอืกภาพยนตร์โดยค านงึถงึรสนิยมความเหมาะสมของ
เพศและวัยของผู้ บริโภคตลอดจนต้องพิจารณาสภาวะการณ์
ทางเศรษฐกิจเป็นส าคญั 

  ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทพยายามคัดเลือกภาพยนตร์
จากเทศกาลภาพยนตร์ที่ มีชื่อเสียงทัง้ในยุโรปและอเมริกา
รวมถึงภาพยนตร์เอเชียและภาพยนตร์ไทยจากค่ายผู้ ผลิต
อิสระ นอกจากนัน้บริษัทยังมีการผลิตภาพยนตร์ไทยเป็นของ
ตนเอง ซึง่บริษัทได้ค านงึถงึความต้องการของผู้บริโภค ทัง้เร่ืองความ
นิยม ความเหมาะสม เพศ วยั และสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นหลกั 
รวมทัง้มีการวางกลยทุธ์ทางการตลาด การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ที่

เหมาะสมเพ่ือน าเสนอผลงานภาพยนตร์ของบริษัทให้ตรงกบัความ
 ต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดท าให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทมี
ภาพยนตร์ประสบความส าเร็จหลายเร่ือง เชน่ ไบค์แมน ศกัรินทร์ 
ตดูหมกึ, ตุ๊ดตูกู่้ชาติ, หอแตว๋แตก แหกตอ่ไมร่อแล้วนะ, ขนุบนัลือ

 ดงันัน้ บริษัทจงึมีความเสีย่งด้านรสนิยมของผู้บริโภคในระดบัต ่า 

 ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน 

จากสภาพเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศสง่ผลกระทบ
ตอ่ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนอยา่งมาก ท าให้บริษัทซึง่เป็น
ผู้น าเข้าภาพยนตร์ตา่งประเทศซึง่ใช้เงินตราตา่งประเทศ ทัง้สกลุเงิน 
ดอลลา่ร์ ยโูร รวมถึง สกลุเงินเอเชียบางประเทศ ในการซือ้ขาย
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ ความผนัผวนดงักลา่วจงึมีผลกระทบในเชิงธุรกิจ
ของบริษัท 

ประเด็นดงักลา่ว บริษัทได้มีการวางแผนในการลดปัจจยัความ
เสี่ยงและความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน   โดยการวางแผนการ
จดัท างบประมาณการเลือกซือ้ภาพยนตร์อยา่งรอบคอบ มีโครงสร้าง
การใช้จ่ายและประมาณการผลตอบแทนจากลิขสิทธ์ิภาพยนตร์
ที่ซือ้มาอยา่งรัดกมุ รวมถึงการเจรจาตอ่รองกบัผู้ขายลขิสิทธ์ิเพ่ือให้
ได้ภาพยนตร์ที่มีคณุภาพดี ในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการสร้าง
สายสมัพนัธ์ที่ดตีอ่ผู้ขายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ เพ่ือชดเชยความสญูเสีย       
จากผลกระทบในอตัราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึน้    

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ที่ส าคญัอันเก่ียวเน่ือง
กับเงนิเบกิเกินบญัชแีละเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิซึง่มีอตัราดอกเบีย้
แบบลอยตวั ดงันัน้ บริษัทจงึมีความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีมี่ความ
ผนัผวนในตลาด ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน และกระแส
เงนิสดของกลุม่บริษัท 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนกัดีถึงการลดภาวะความเสี่ยง
จากอตัราดอกเบีย้ดงักลา่วโดยมีนโยบายการควมคมุและวางแผน
จดัการงบประมาณรายได้และรายจา่ยอยา่งเคร่งครัด  เพ่ือบริหาร
ต้นทนุทางการเงินให้อยูใ่นระดบัต ่า โดยกลุม่บริษัทไมไ่ด้ใช้ตราสาร
อนพุนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากความ
ผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักลา่ว  

ปัจจัยความเส่ียง 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 14 



 ความเส่ียงจากการแข่งขันทางธุรกิจ 

ภาพรวมการแข่งขนัในธุรกิจประเภทการจดัหาและจดัจ าหน่าย
ภาพยนตร์ของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมายังคงมีผลกระทบกบั
ทางบริษัทไมม่ากนกั และในประเทศไทยมีผู้ประกอบการธุรกิจประเภท
และขนาดเดียวกนักบับริษัทน้อยราย ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบ
กับธุรกิจนีเ้กิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่คัดสรร
การเลือกชมภาพยนตร์มากขึน้  รวมทัง้การที่มีชอ่งทางการรับชมที่
เพ่ิมขึน้หลายชอ่งทางซึง่ท าให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกได้มากขึน้ ปัญหา
ดงักลา่วท าให้บริษัทต้องปรับตวัเพือ่รองรับกบัการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรม
ผู้บริโภคโดยการจดัหาลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ไทยและตา่งประเทศรวมทัง้
การผลติภาพยนตร์ไทยให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและการเพิม่
ช่องทางในการจัดจ าหน่ายให้หลากหลายยิ่งขึน้เพื่อรักษารายได้
ของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับบริษัทมีสายสมัพนัธ์
ที่เข้มแข็งกบับริษัทใหญ่ซึง่เป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์รายใหญ่ที่สดุใน
ประเทศไทย จงึท าให้บริษัทมีชอ่งทางในการเผยแพร่ภาพยนตร์ที่กลุม่
บริษัทผลิตและที่ได้ซือ้ลิขสิทธ์ิมากขึน้ ในข้อได้เปรียบนีถื้อเป็น จดุแข็งที่
ส าคญัของบริษัทเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ประกอบการธุรกิจคูแ่ข่ง 

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา การจัดหาลิขสิทธ์ิภาพยนตร์และการ
ผลิตภาพยนตร์ไทยของบริษัท ภาพยนตร์ที่บ ริ ษัทได้จัดจ าหน่าย
ประสบความส าเร็จเน่ืองจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้ดี ประกอบกบัการวางกลยทุธ์การตลาดอยา่งรอบคอบรัดกมุ พร้อม
วางแผนขยายฐานลกูค้าโดยเลอืกภาพยนตร์ให้มีคณุภาพและหลากหลาย
มากขึน้ ตลอดจนการเพ่ิมชอ่งทางในการจดัจ าหน่ายลขิสิทธ์ิภาพยนตร์
ไทยไปยงัตา่งประเทศอีกชอ่งทางหนึ่ง  

 ความเส่ียงจากการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ปัจจุบัน ปัญหาการแพร่กระจายของสินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิและ
การละเมิดทางอินเตอร์เน็ตยงัคงเป็นปัญหาส าคญัทีข่ดัขวางการเตบิโตของ
ธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทยอย่างมากซึง่ผู้ผลิตและจดัจ าหนา่ย
ลิขสิทธ์ิที่ถกูต้องในประเทศไทยได้รับผลกระทบในปัญหาดงักลา่วมา
อยา่งตอ่เน่ือง โดยกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นผู้ ด าเนินธุรกิจเป็นผู้จดัจ าหนา่ย
สิทธิและผลิตภาพยนตร์เพ่ือน าฉายผ่านโรงภาพยนตร์และการผลิตและ
จ าหน่ายสื่อภาพยนตร์ คือ ดีวีดี วีซดีี และบลเูรย์ ได้รับผลกระทบ
ดงักลา่วด้วย ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในด้านรายได้หรือผลประกอบการ 

 

 

 

 

 

ทีบ่ริษัทควรได้รับจากการลงทนุในสทิธิภาพยนตร์นัน้ๆ 
ปัจจบุนัผู้ประกอบการธรุกิจสือ่ภาพยนตร์ทัง้รายใหญ่และรายยอ่ย 

รวมถึงภาครัฐต่างตระหนักถึงความเสี่ยงในการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ         
จึงร่วมกันหาวิธีการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย
ดงักลา่ว โดยจดัตัง้หน่วยงานร่วมซึง่ท าหน้าที่ในการสืบหาแหลง่ผลติสื่อ
ภาพยนตร์ละเมิดลิขสิทธ์ิ ผู้ เผยแพร่ลิง้ค์ภาพยนตร์โดยผิดกฎหมาย 
พร้อมทัง้กดดนั ผู้ ให้เชา่อาคารสถานที่จ าหน่ายให้ยตุิการให้เชา่พืน้ที่ 
รวมถึงเข้าร่วมกบัพนกังานเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการจบักมุผู้กระท า
ความผิด ซึง่ผลดงักลา่วท าให้มีอตัราการละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตร์คงที่
หรือไมเ่พ่ิมมากขึน้และคาดวา่จะลดลงจนอยูใ่นอตัราที่สง่ผลกระทบ
น้อยที่สดุกบัผู้ประกอบธุรกิจสื่อภาพยนตร์ถกูกฎหมาย  
 ความเส่ียงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใดรายหน่ึงมากกว่า 75% 

บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งคือ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทเป็นสดัสว่นร้อยละ 92.46 ของหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่สดัสว่นการถือหุ้นมากกวา่ 3 ใน 
4 ท าให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ดงักลา่วมีอ านาจในการควบคมุบริษัทและมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทในทุกเร่ืองที่ต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดังนัน้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจาก
การไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่นีเ้สนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา  

 ความเส่ียงจากการที่หุ้นมี Free float น้อยส่งผลให้สภาพ
คล่องในการซือ้ขายน้อย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 หุ้นของบริษัทสว่นใหญ่จ านวนร้อยละ 
92.46 ถือโดยผู้ ถือหุ้นใหญ่เพียงรายเดียว และเป็นการถือโดยผู้ ถือหุ้น
รายยอ่ยเพียงร้อยละ 7.54 จงึท าให้มีหุ้นของบริษัทที่มีการซือ้ขาย
หมนุเวียนในตลาดหลกัทรัพย์ (free float) คอ่นข้างน้อย จงึมีผลให้การ
ซือ้ขายเปลี่ยนมือของหุ้นในตลาดรองอาจมีไม่มากนกัและผู้ลงทนุทัว่ไป
ไมส่ามารถเข้าถึงเพื่อการซือ้ขายปกต ิ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นจงึอาจมีความ
เสี่ยงที่จะไมส่ามารถขายหุ้นได้ทนัทีในราคาที่ต้องการ นอกจากนัน้การ
ที่มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบร้อยละ 15 ยังมีผลต่อการเป็นบริษัท         
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ซึง่บริษัทตระหนกัและจะด าเนินการให้
จ านวนผู้ ถือหุ้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดโดยเร็วที่สดุ 

15 รายงานประจ าปี  2561  



การก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี เน่ืองจากเห็นวา่เป็นสิ่งที่มีความส าคญัและจ าเป็นตอ่การด าเนินธุรกิจให้

มีการเจริญเตบิโตทีย่ัง่ยนืเพือ่เพิม่ความโปร่งใสและเพิม่ความเชือ่มัน่ให้แกผู่้ถือหุ้นและผู้ทีเ่ก่ียวข้องทกุฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจงึได้ก าหนดนโยบาย

ให้ครอบคลมุหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท  ภายใต้ระเบียบปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี  ้

1. การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 ข้อ 1. บริษัทจะปฏบิตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งเทา่เทียมกนัเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย  

 ข้อ 2. บริษัทจะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึแกผู่้ทีเ่ก่ียวข้องทกุฝ่าย 

 ข้อ 3. บริษัทจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเสี่ยงอยูเ่สมอโดยมีการควบคมุและมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

 ข้อ 4.  คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระไมน้่อยกวา่ 3 ทา่น 

 ข้อ 5. คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชมุโดยสม ่าเสมอเป็นประจ าและอาจมีการประชมุพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น    

โดยมีก าหนดการประชมุลว่งหน้ามีการก าหนดวาระการประชมุที่ชดัเจนและมีการน าสง่เอกสารประกอบการประชมุลว่งหน้าตามข้อบงัคบัของ

บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชมุ 

 ข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึความส าคญัของการสร้างระบบการควบคมุภายใน ทัง้การควบคมุทางการเงนิ การด าเนินงาน และ

การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นสว่นงานหนึ่งของบริษัท 

 ข้อ 7. คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มีแนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ข้อพงึปฏิบตัิที่ดสี าหรับ

กรรมการและพนกังาน รวมทัง้การสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายได้ทราบ  

2. สิทธิและความเท่าเทยีมกันของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมลูของบริษัท โดยมีนโยบายในการให้ข้อมลู    ที่ชดัเจนด้วยความ
โปร่งใส ถกูต้อง และเป็นธรรม ทัง้นี ้บริษัทได้ท าการสง่ข้อมลูข่าวสาร ผลการด าเนินงาน การลงทนุ  ในโครงการต่าง ๆ รวมถึงการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัของบริษัทอยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการเข้า
ร่วมประชมุ ออกเสียงและแสดงความคิดเห็นในการประชมุผู้ ถือหุ้น  

 ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิและความเทา่เทียมกนั ดงันี ้

  สิทธิในการรับทราบข้อมลู ผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอและทนัเวลา 

  สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  แสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงการซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ 

  สิทธิในการรับทราบข้อมลูการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 

  สิทธิตามกฎหมายอ่ืนๆ   

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 16 



3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯได้ให้ความส าคญัตอ่สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทัง้พนกังาน ผู้บริหาร คูค้่า ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น และบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง ตามบทบาท 
หน้าที่และความรับผิดชอบที่บริษัทถือปฏิบตัิตามข้อก าหนดกฎหมายและระเบียบตา่งๆที่เก่ียวข้องเพื่อให้กิจการของบริษัทด าเนินไปด้วยดแีละเติบโต
อยา่งมัน่คง  

 ผู้ ถือหุ้น: บริษัทฯ ได้ท าการเปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใสและเชื่อถือได้ เพื่อสร้างความเข้าใจและความพงึพอใจสงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น 

 พนกังาน:บริษัทฯถือปฏิบตัติอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมกนัและรับผิดชอบในการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภยั
ตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอยดึมัน่ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยแรงงานอยา่งเคร่งครัด มีสวสัดิการและจา่ยคา่ตอบแทนที่
เหมาะสม 

 ลกูค้า: บริษัทฯ ถือปฏิบตัิตอ่ลกูค้าอยา่งเทา่เทียมกนัไมมี่การเซ็นต์สญัญาผกูขาดกบับริษัทตวัแทนโฆษณา / ลกูค้าที่เป็นเจ้าของสินค้า
โดยตรงรายใดรายหนึ่งและไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้าโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากลกูค้าหรือจากผู้ มีอ านาจของกลุม่บริษัทก่อน เว้นแตเ่ป็น
ข้อมลูที่ต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบงัคบัของกฎหมายและมีความมุง่มัน่ในการสร้างความพงึพอใจและความ
มัน่ใจให้กบัลกูค้าโดยเน้นการน าเสนอรายการทีมี่ความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ขนั (Differentiate) และเป็นทีนิ่ยมของผู้บริโภคทีเ่ป็นผู้ชมเป็นหลกั 

 คูค้่า: การด าเนินธุรกิจกบัคูค้่าใด ๆ ต้องไมน่ ามาซึง่ความเสื่อมเสียตอ่ชื่อเสียงของบริษัทหรือขดัตอ่กฎหมายใด มีการค านึงถึงความ
เสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคูค้่า  

 สงัคม: บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบัมลูนิธิ เมเจอร์ แคร์ ท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่สงัคมโดยรวมในหลากหลายรูปแบบ  

4. การประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นปีละครัง้ภายในไมเ่กิน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบริษัทโดยในปี 2561 
บริษัทได้จดัประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัที ่9 เมษายน 2561 เพ่ือพิจารณาวาระส าคญัตา่ง ๆ และมีการสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อม
เอกสารข้อมลูประกอบการประชมุที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอตอ่นายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท เพ่ือจดัสง่ให้ถึงผู้ ถือหุ้นก่อนการประชมุตาม
กฎหมายก าหนดและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูดงักลา่วได้อยา่งเพียงพอ นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้ นใน
การมาร่วมประชมุ ถือหุ้นโดยจดัเตรียมห้องประชมุที่เข้าถึงได้สะดวก และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถมาร่วมประชมุด้วยตนเองก็สามารถมอบฉันทะ
ให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเพ่ือลงมติแทนได้   

 คณะกรรมการบริษัทฯได้ให้ความส าคญัตอ่การเข้าร่วมประชมุโดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมดและมี
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระร่วมอยูด้่วยโดยการประชมุทกุครัง้ประธานที่ประชมุจะท าการแถลงให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบวิธีการ
ด าเนินการประชมุ วิธีการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงและสิทธิในการแสดงความเห็นโดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ ซึ่งบริษัท
มีคณะผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบญัชี เข้าประชมุด้วย เพื่อตอบข้อซกัถามตามวาระตา่ง ๆ 

5. บทบาท ภาวะความเป็นผู้น า และวิสัยทศัน์    

 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก ากับดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น ขณะเดียวกนัก็ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย  

 ในการปฏิบตัิหน้าที่ คณะกรรมการได้แตง่ตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ ให้เป็นผู้ รับผิดชอบการบริหารงานประจ าของบริษัทฯ และ
ได้พิจารณาก าหนดบทบาท หน้าที่ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ   
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 กรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและได้ผา่นการอบรมหลกัสตูรตา่งๆจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย      
(Thai Institute of Directors Association – IOD) ดงันี ้ 

 หลกัสตูร Director Certification Program 

 นายวิชา พลูวรลกัษณ์  

 นายธนะชยั   สนัติชยักลู 

 นายอรรถพล  ชดช้อย 

 นายวชัรา ตนัตริยานนท์  

 นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน์  

หลกัสตูร Director Accreditation Program  

  นายถิรชยั   วฒิุธรรม  

  นายธนกร  ปลุิเวคินทร์  

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัในการพิจารณารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการระหวา่ง
กันด้วยความละเอียดรอบคอบทกุครัง้ เสมือนท ารายการกบับคุคลภายนอก โดยยดึถือและปฏิบตัิตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงกฎตา่ง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองที่ด าเนินการ 

7. จรรยาบรรณธุรกิจ 

 คณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ร่วมกันในการถือปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทตลอดจนแนวทาง
และข้อพงึปฏิบตัิที่ดีด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม ทัง้การปฏิบตัิตอ่บริษัท ลกูค้า และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

8.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการจ านวน 9 ทา่น ประกอบด้วย 

 -  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   3  ทา่น  

 -  กรรมการที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร   2 ทา่น  

 กรรมการอิสระ(กรรมการตรวจสอบ)   4(3) ทา่น                                                                                   

 ทัง้นี ้บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทัง้หมด 4 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 44.44   ของกรรมการทัง้คณะและคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจน มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตและระมดัระวงั
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งที่แน่นอน  ซึง่ตามข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดไว้ว่าในการประชมุ
สามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ออกจากต าแหน่ง โดยให้กรรมการที่ด ารงต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
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9.  การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

 บริษัทได้แยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทกบัประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทไมใ่ห้เป็นบคุคลเดียวกนัเพ่ือให้เกิดการถ่วงดลุอ านาจ

ในการบริหาร และมีความถกูต้อง โปร่งใส  โดยบริษัทฯ มีการแบง่แยกหน้าทีใ่นการก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและการบริหารงานอยา่งชดัเจน  

  นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ  เ ป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะผู้ น  าของคณะกรรมการบริษัท  มีห น้าท ี่ใน

ฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากบริษัทมีการประชมุผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ รองประธาน

กรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร หรือประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นแทน ในกรณีทีป่ระธาน

กรรมการบริษัทมีเหตจุ าเป็นทีไ่มอ่าจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ 

  นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท ี่บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้น  าของคณะผู้บริหาร    
ของบริษัท รับผิดชอบด าเนินงานตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทก าหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยยึดหลัก โปร่งใส อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ ความรู้ 
ความสามารถ การมีจริยธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้น และการพิจารณาคา่ตอบแทนของผู้บริหารนัน้บริษัทก าหนดโดยการพิจารณาให้มี
ความสอดคล้องกบัความรู้ ความสามารถ จริยธรรมและผลงานของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแตล่ะรายเป็นส าคญั 

11. การประชุมคณะกรรมการ 

  ในปี  2561 บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 4 ครัง้ โดยบริษัทได้ท าการจดัส่งหนังสือเชิญประชมุ ระเบียบวาระการประชุม 
พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนการประชมุ โดยการประชมุแต่ละครัง้คณะกรรมการบริษัทจะจดัสรรเวลาส าหรับ
วาระต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และมีผู้ รับผิดชอบ ในการจดบนัทึกการประชมุเป็นลายลักษณ์อักษร น ามติของที่ประชุมไปปฏิบัติอย่างจริงจัง พร้ อม
ติดตามผล จดัเก็บรายงานการประชมุที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้   

12. คณะอนุกรรมการ 

 บริษัทฯ ได้มีการจัดตัง้คณะอนุกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร (ตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้าง
กรรมการ) 

13. นโยบายการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

 บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายใน โดยจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึง่เป็นฝ่ายที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบระบบการด าเนินงานภายใน และเสนอแนะความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัท และ
บริษัทยอ่ย โดยที่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ครอบคลมุถึงระดบับริหาร ทัง้นีเ้พื่อป้องกันความเสียหายจากการน าทรัพย์สินไปใช้โดยมิ ชอบ
หรือโดยไมมี่อ านาจเพียงพอ โดยมีการก าหนดขอบข่ายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารไว้อยา่งชดัเจน 

14. รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี      
งบการเงินดงักลา่วได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทยและใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สุดในการ
จดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ของผู้ มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินของ
บริษัท โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคณุวฒิุมีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้เข้ามาท าหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องเพียงพอ  มีระบบการควบคมุภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  สอบทานการปฏิบตัิตามข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์ฯข้อผูกพนัที่มีไว้กับบุคคลภายนอกและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทัง้พิจารณาคดัเลือกเสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
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เสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัช ี

15. ความสัมพันธ์กับนักลงทุน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทัว่ถึง ทัง้รายงานข้อมลูทางการเงิน ข้อมลู

ทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูส าคญัที่มีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ ดงักลา่วเพ่ือให้ผู้ลงทนุและผู้ ที่เก่ียวข้องได้รับ

ทราบผ่านทางสื่อการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ,ทางเว็ปไซต์ของบริษัท(www.mpictures.co.th/mpic/investors)  

 16.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทได้ดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน โดยก าหนดเป็นนโยบาย ดงันี ้

  ห้ามผู้บริหารรวมถึงคูส่มรส บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลดงักลา่ว ท าการซือ้ขายหุ้นของบริษัท ในกรณีทีผู่้บริหารได้รับทราบ

ข้อมลูที่มีผลกระทบตอ่ราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทและการแจ้งข้อมลูภายในบริษัทจะให้รับรู้เฉพาะผู้บริหารระดบัสงูเทา่นัน้และเปิดเผยตอ่

พนกังานของบริษัทตามความจ าเป็นเทา่ที่ต้องทราบในการปฏิบตัิงาน   

  ก าหนดให้ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว รายงานการเปลี่ยนแปล งการถือหลกัทรัพย์ตอ่

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัที่มีการ   ซือ้ขาย ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ก ากับดูแลและสอบทานความมีประสิทธิภาพ ความเพียงพอ

และความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆและหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องหรือเหตกุารณ์ผิดปกตทิีเ่ป็นสาระส าคญั

แล้ว จะท ารายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขโดยเร็ว 

 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีหน้าทีรั่บผิดชอบในการรักษาไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายใน โดยการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้

ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 13 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทแล้ว สรุปได้จากการประเมินระบบการ

ควบคมุภายในของบริษัท และบริษัทยอ่ย ในด้านตา่งๆ 5 สว่น ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทได้ดแูลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของ

พนกังาน มีการทบบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานโดยพิจารณาถึงความ เป็นไปได้ของเป้าหมายอยา่งสม ่าเสมอ มีการจดัโครงสร้าง

องค์กรที่ชว่ยให้ฝ่ายบริหารสามารถด าเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ บริษัทมีข้อก าหนดที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิทีข่ดัตอ่ผลประโยชน์

ของบริษัท และมีบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนอยา่งชดัเจน และบริษัทมีนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรใน

ธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไปที่รัดกมุและสามารถป้องกนัการทจุริตได้ รวมถึง การก าหนดนโยบายและ

แผนปฏบิตัิงานของบริษัทได้ค านึงถึงความเป็นธรรมตอ่คูค้่าเพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

ฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาไตร่ตรองและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทอยา่ง

สม ่าเสมอ โดยบริษัทได้จดัให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในซึง่จะจดัท ารายงานการตรวจสอบเป็นประจ า

ทกุเดือนเพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยพิจารณา กลัน่กรองและให้ความเห็นรวมทัง้เสนอแนะแนวทางลด

หรือแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้แก่บริษัทตอ่คณะกรรมการบริษัท  

2. การบริหารความเส่ียง 

บริษัทมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ผู้บริหารและระดบัการอนมุตัิไว้อยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้

ยงัมีการก าหนดมาตรการที่รัดกมุในการพิจารณาการท าธุรกรรมที่เก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ

ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ซึง่จะค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุเป็นหลกั และการอนมุตัิ

ธุรกรรมดงักลา่วต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและหรือคณะกรรมการบริษัท

แล้วแตก่รณี 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
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บริษัทได้จดัให้มีข้อมลูเพียงพอส าหรับการตดัสินใจของคณะกรรมการโดยมีการสง่เอกสารประกอบการ

ประชมุที่ระบขุ้อมลูที่จ าเป็นเพียงพอให้กบัคณะกรรมการก่อนการประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั 

และมีการบนัทกึการประชมุโดยระบขุ้อซกัถาม ความเห็นของกรรมการไว้ในรายงานการประชมุทกุครัง้ 

บริษัทได้มีการจดัเก็บเอกสารไว้เป็นหมวดหมูแ่ละฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายการบญัชีที่เป็นที่ยอมรับ

โดยทัว่ไปและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัท 

 4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 

บริษัทมีการเปรียบเทียบเป้าหมายการด าเนินธุรกิจกบัผลการด าเนินงานจริงอยา่ง

สม ่าเสมอ มีการท า รายงานให้คณะกรรมการได้ทราบ นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้จดัให้มี

การตรวจสอบภายในซึง่จะรายงานผลการ ตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ

โดยตรง 

5. ระบบการติดตาม 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นพ้องกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทที่ได้สอบทานประสิทธิภาพแล้ววา่ระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีความเพียงพอและเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ สามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัท อนัเกิดจากการที่ผู้บริหาร

น าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมมี่อ านาจเพียงพอและไมพ่บข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัของระบบการควบคมุภายในด้านบญัชีที่จะมี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่การแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชีในงบการเงินประจ าปี 2561 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นให้มีการพฒันาระบบการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อให้ระบบการควบคมุภายในมีการ

ปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 24 



โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทจะประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชดุ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่มีขอบเขตอ านาจหน้าที่และองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดงันี ้   

1. นายถิรชยั วฒิุธรรม กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นายวิชา  พลูวรลกัษณ์ กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท 
3. นายธนกร ปลุิเวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. นายธนะชยั สนัติชยักลู กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายอรรถพล ชดช้อย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายวชัรา ตนัตริยานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กรรมการ 
8. นายอภิชาติ คงชยั กรรมการ 
9. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ กรรมการ 

โดยมี นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ รักษาการเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  

กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท ประกอบด้วย นายวิชา พลูวรลกัษณ์, นายธนกร ปลุิเวคินทร์  และ นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน์ 

กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคญัของบริษัท จากโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว บริษั ท

มีสดัสว่นกรรมการที่เป็นผู้บริหารตอ่กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 3 ตอ่ 6 ทา่น  
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อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
1.  ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมาย  

วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัและมตปิระชมุผู้ถือหุ้นด้วยความซือ่สตัย์สจุริต 
และระมดัระวงั 

2.  ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และแผนงานการด าเนินงานของบริษัทฯ 
และก ากับดแูลให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานให้ตรงตามนโยบายและ
วตัถปุระสงค์ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ ให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 

3. พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองที่มีสาระส าคญั เชน่ การลงทนุในโครงการ
ใหม่ๆ การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงกฎหมายตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
4. พิจารณาผลการด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การสอบบญัชี 

และตดิตามผลการปฏบิตัิงานของฝ่ายบริหาร  
5. พิจารณาเร่ืองที่ต้องเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความ

รอบคอบและระมดัระวงั 
6. ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ มีสว่น

ได้เสียของบริษัทฯ 
7. ก ากบัดแูลกิจการให้มีการปฏบิตัิงานอยา่งมีจริยธรรม 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายชื่อดงันี ้   

1. นายธนะชยั สนัติชยักลู กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายอรรถพล ชดช้อย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นายวชัรา ตนัตริยานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นายนิพนธ์ สนุทราจารย์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตาม

มาตรฐานการบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไปมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) 

และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย 
เลิกจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี
ของบริษัท 

5. พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรือรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและ
เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปีของบริษัทซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดย 

 

 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้        
 (ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 (ข)  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ของบริษัท   
 (ค)  ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัติากกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

 (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
 (จ)  ความเหน็เก่ียวกบัรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 (ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม

ประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
 (ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับจากการปฏบิตัิหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) 
 (ซ) รายการอ่ืนทีเ่หน็วา่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท 

  

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 24 



7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่ง (Risk  Management) 
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

8. สอบทานและให้ความเหน็ตอ่แผนตรวจสอบภายในการปฏบิตังิานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และประสานงานกบัผู้สอบบญัชี 

9. ในการปฏบิตังิานตามขอบเขตอ านาจหน้าที ่ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีอ านาจเชิญให้ ฝ่ายจดัการ ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทที่
เก่ียวข้องมาให้ความเห็น  ร่วมประชมุหรือสง่เอกสารตามที่เห็นวา่
เก่ียวข้องจ าเป็น 

10. จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ  

11. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้
คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 

12. มีอ านาจวา่จ้างที่ปรึกษาหรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของ
บริษัทเพ่ือให้ความเห็นหรือค าปรึกษาในกรณีจ าเป็น   

13. มีความรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัทตามหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและต้อง
รายงานผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงข้อเสนอแนะและสิ่งที่ตรวจพบ
ให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

3. คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561 คณะกรรมการบริหารมีจ านวน 3 คน 

1. นายธนกร   ปลุิเวคินทร์ 

2. นายวิชา   พลูวรลกัษณ์ 

3. นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน์ 

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. บริหารและก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้มีประสทิธิภาพ

เป็นไปตามทิศทางเป้าหมายของบริษัทโดยยดึถือแนวทางปฏบิตัิ
หน้าที่ด้วยความรอบครอบระมดัระวงัด้วยความซ่ือสตัย์สจุริตเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทและตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
และกลัน่กรองเร่ืองตา่งๆที่จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาและด าเนินการอ่ืนๆตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายและรายงานผลการปฏบิตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. พจิารณาแผนการด าเนินงานของบริษัทให้แขง่ขนัได้ทัง้ในระดบัประเทศ
และระดบัสากล 

 
3. วางแผนและกลัน่กรองการบริหารเงินเพื่อลดภาระทางการเงินและ

มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง 
4. วางแผนและกลัน่กรองการประชาสมัพนัธ์เชงิรุกเพือ่ให้เกิดภาพลกัษณ์ที่

ดีและยัง่ยืน 
5. ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
6. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั 

ตลอดจน ระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด 
 

4. คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารของกลุม่บริษัท มีจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้

1. นายธนกร ปลุิเวคินทร์  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

2. นายพรชยั  วอ่งศรีอดุมพร  ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารฝ่ายภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์ตา่งประเทศ 

3. นายเทพ                 อนทุรรศนกลุ  ผู้บริหาร บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั 

4. นายกญั  ธัญปราณีตกลุ  ผู้บริหาร บริษัท เมตาคอกนิชัน่ จ ากดั 

25 รายงานประจ าปี  2561  



 

 

  

 คณะกรรมการบริษัท ได้ท าการก าหนดการประชมุลว่งหน้าตลอดทัง้ปี ซึง่อาจจะมีการประชมุเพ่ิมเติมหรือตดัทอนตาม สถานการณ์เพ่ือ
พิจารณาเหตกุารณ์ส าคญัตา่งๆ ตามความจ าเป็นและเร่งดว่น ซึง่วาระการประชมุแตล่ะครัง้จะประกอบด้วยการพิจารณานโยบาย พิจารณา
โครงการลงทุนใหม่ พิจารณางบการเงินแต่ละไตรมาสพร้อมทัง้พิจารณารายงานทางการเงินและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัท  โดย
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีใ่นการยนืยนัก าหนดนดัหมายการประชมุแตล่ะครัง้หรือท าการนดัหมายใหมใ่นกรณีทีมี่การเลือ่นก าหนดเดมิ หรือ
เรียกประชมุวาระเร่งดว่นและท าการจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชมุจดัสง่ให้กรรมการโดยการประชมุแตล่ะครัง้จะใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง 
ซึง่กรรมการทกุทา่นมีอิสระในการให้ความเห็นและเสนอแนะแนวทางปฏบิตั ิ ทัง้นี ้ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจดบนัทกึและ
จดัท ารายงานการประชมุให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั ด าเนินการสง่รายงานการประชมุที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้จดัเก็บ
รักษารายงานการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุกรรมการ เพ่ือพร้อมส าหรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้น ผู้ตรวจสอบบญัช ี
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

ในปี 2561 มีการประชมุ ดงันี ้

 การประชมุคณะกรรมการบริษัท   รวม   4 ครัง้   

 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  รวม      4  ครัง้ 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  รวม      1   ครัง้ 

  

การประชุมคณะกรรมการ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล การประชุม
กรรมการบริษัท 

การประชุม  
กรรมการตรวจสอบ 

ประชุมสามัญู      
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 

1 นายถิรชยั วฒิุธรรม 3/4 - / 
2 นายวิชา  พลูวรลกัษณ์ 4/4 - - 
3 นายธนกร ปลุิเวคินทร์ 4/4 - / 

4 นายธนะชยั สนัติชยักลู 4/4 4/4 / 

5 นายอรรถพล ชดช้อย 4/4 4/4 / 
6 นายวชัรา ตนัตริยานนท์ 4/4 4/4 / 
7 นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ 4/4 - / 

8 นายอภิชาติ คงชยั 4/4 - - 

9 นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ 4/4 - / 

อ านาจอนุมัติในการด าเนินงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทได้ก าหนดอ านาจอนมุตัิทางการเงินของผู้บริหารโดยแยกประเภทของแตล่ะรายการ ซึง่ก าหนดวงเงิน ดงันี  ้
 - ฝ่ายบริหารจดัการมีอ านาจอนมุตัิในวงเงินไมเ่กิน 10 ล้านบาท  
 - ระดบัผู้จดัการ ไมมี่อ านาจอนมุตัิทางการเงินแตอ่ยา่งใด  
 หากโครงการใดที่มีวงเงินสงูกวา่ 10 ล้านบาท จะต้องน าเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏบิตัทิีผ่า่นมา 
หากเป็นการลงทนุหรือท าให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทคณะผู้บริหารจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบก่อนการด าเนินการตา่ง ๆ ถึงแม้วา่รายการดงักลา่วจะอยูใ่นอ านาจของคณะกรรมการบริหารก็ตาม 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 26 



 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยได้ก าหนด ดงันี ้ 

1. จ านวน/องค์ประกอบของคณะกรรมการอิสระต้องมีไมน้่อยกวา่ 

1/3 ของคณะกรรมการทัง้คณะและต้องไมต่ ่ากวา่ 3 คน 

2. จะต้องถือหุ้นไมเ่กิน 0.5% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดของบริษัท นบัรวมการถือหุ้นของผู้ เก่ียวข้องด้วย 

3. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าจนถึงปัจจบุนัจะต้องไมมี่สว่นใน

การบริหารหรือเป็นผู้ มีอ านาจควบคมุบริษัท  

4. ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนหน้าจนถึงปัจจบุนัจะต้องไมมี่

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั 

 ผู้สอบบญัชี : ห้ามทกุกรณี 

 ผู้บริการทางวิชาชีพอ่ืน : มลูคา่รายการเกินกวา่ 2 

ล้านบาท / ปี  

 เว้นแต่ จะมีเหตจุ าเป็น/สมควร + เกิดขึน้อยา่งไมส่ม ่าเสมอและไม่

ตอ่เน่ือง + มีความสมัพนัธ์ในระดบัที่เกินนยัส าคญั+ได้ขออนมุตัิและ

ได้มตเิอกฉนัท์จากคณะกรรมการบริษัทโดยทีบ่ริษัทต้องเปิดเผย

ความสมัพนัธ์ดงักลา่วในแบบ 56-1 /  รายงานประจ าปี/หนงัสอืนดัประชมุ 

5. จะต้องไมเ่ก่ียวข้องทางสายโลหิต ทางการจดทะเบียน หรือเป็น

ตวัแทนกบั/ของผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นใหญ่/ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือ

บคุคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย เชน่ สามี ภรรยา บตุรบญุธรรม เป็นต้น 

6. จะต้องไมเ่ป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในกลุม่ 

7. เป็นกรรมการที่ไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็นลกูจ้าง 

พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัท บริษัท

ยอ่ย หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่     

8. เป็นกรรมการที่ไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรง

หรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการบริหารงาน  ใน บริษัท 

บริษัทยอ่ย   

9. เป็นกรรมการที่ไมใ่ชเ่ป็นผู้ เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร

หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   

10. เป็นกรรมการที่ไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษา

ผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้น

ซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   

 เน่ืองจากความเป็นอิสระอยา่งแท้จริงของกรรมการอิสระ 

เป็นเคร่ืองชีว้ดัที่แสดงถึงการบริหารจดัการที่ดีของบริษัท ซึง่กรรมการ

อิสระที่บริษัทแตง่ตัง้ขึน้นี ้ บริษัทจงึได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระให้

มีความเคร่งครัดมากกวา่ที่ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. และบริษัท

ได้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และแนวทางดงักลา่วอยา่งเคร่งครัดที่ส าคญั

กรรมการอิสระสามารถปฏิบตัิหน้าที่ และให้ความเห็นหรือรายงานผล

การปฏิบตัิงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อยา่งอิสระ โดยไมค่ านึงถึง

ผลประโยชน์ใดๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สินหรือต าแหน่งหน้าที่และไมต่กอยู่

ภายใต้อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดรวมถึงไมมี่สถานการณ์ 

ใด ๆ ที่จะมาบีบบงัคบัให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ 

นิยามกรรมการอิสระ 
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ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเทียบได้กับธุรกิจเดียวกัน โดยค่าตอบแทนของกรรมการใน     
แตล่ะปี จะท าการเสนอให้คณะกรรมการและผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 

คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 

คา่ตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท รวม 9 ราย จ านวน  2,160,000 บาท เป็นคา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบีย้ประชมุ 

ล าดับ รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทน (บาท) 

1 นายถิรชยั วฒิุธรรม 265,000 
2 นายวิชา  พลูวรลกัษณ์ 315,000 

3 นายธนกร ปลุิเวคินทร์ 215,000 

4 นายธนะชยั สนัติชยักลู 370,000 

5 นายอรรถพล ชดช้อย 260,000 

6 นายวชัรา ตนัตริยานนท์ 260,000 

7 นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ 215,000 

8 นายอภิชาติ คงชยั 125,000 

9 นายอภิรักษ์ วาราชนนท์  135,000 

คา่ตอบแทนที่ไมใ่ชต่วัเงิน: ไมมี่ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท และบริษัทยอ่ย ผู้บริหารและพนกังาน รวมทัง้สิน้ 67 คน ดงันี ้

บริษัท จ านวน (คน) 

1. ผู้บริหารและพนกังานของ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 20 
2. ผู้บริหารและพนกังานของ บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส 29 
3. ผู้บริหารและพนกังานของ บจ. เอ็ม วี ดี 7 
4. ผู้บริหารและพนกังานของ บจ. เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ - 
5. ผู้บริหารและพนกังานของ บจ. เอ็ม ทาเลนต์ (ชื่อเดิม บจ. ทาเลนต์ วนั) - 
6. ผู้บริหารและพนกังานของ บจ. แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ - 
7. ผู้บริหารและพนกังานของ บจ. เมตาคอกนิชัน่ 11 

รวม 67 

ปี 2561 ผลตอบแทนรวมของผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย รวมทัง้สิน้จ านวนประมาณ  52.04  ล้านบาท 

ประกอบด้วย เงินเดือน กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการตา่งๆ  

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 28 



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

บริษัทและบริษัทยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ส านกังานผู้สอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกบัผู้สอบ

บญัชีและส านกังานสอบบญัชีทีผู่้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีที่ผา่นมามีจ านวนเงินรวม 4,331,000 บาท   

บริษัท จ านวนเงนิ (บาท) 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 2,350,000 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั 580,000 

บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั 250,000 

บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จ ากดั 20,000 

บริษัท เอ็ม เทอร์ตีไ้นน์ จ ากดั 525,000 

บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จ ากดั (เดิม บริษัท ทาเลนต์ วนั  จ ากดั) 180,000 

บริษัท เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ จ ากดั 275,000 

บริษัท เมตาคอกนิชัน่ จ ากดั 60,000 

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน 91,000 

รวม          4,331,000 

ค่าบริการอื่น (Non- Audit fee) 

บริษัทและบริษัทยอ่ยไมมี่การใช้บริการอ่ืนจากผู้สอบบญัชี ส านกังานผู้สอบบญัชีที่ผู้สอบบญัชีสงักดับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกบัผู้สอบ

บญัชีและส านกังานสอบบญัชีทีผู่้สอบบญัชีสงักดั 
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รายช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 

ข้อมลู ณ วนัที่ 31 มกราคม 2562 

รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 1,202,130,480 92.46 
2. นางพรนภสั องค์วาสิฏฐ์ 17,620,800 1.36 
3. นายวรุต ตนัติพิภพ 11,664,600 0.90 
4. นางสาวศศิธร เอกอรรถสิทธ์ิ 7,680,000 0.59 
5. นางสาวศภุิสรา ฉตัรกลุ ณ อยธุยา 6,960,400 0.54 
6. นางสาวปราณี เชือ้เจ็ดตน 6,772,000 0.52 
7. นางปณุฑรี  สวา่งวงศากลุ 6,158,400 0.47 
8. นายชยัรัตน์ แซต่ัง้ 5,380,000 0.41 
9. นางสรุางค์ เปรมปรีดิ ์ 5,000,000 0.38 
10. นายพฒันะชยั ใสสวา่งพนัธุ์ 1,890,000 0.15 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 30 



รายการระหว่างกัน 

บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง   

ความสัมพันธ์   ประเภทรายการ   
 มูลค่า           

(ล้านบาท)    
ความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน  

บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป บริษัทใหญ่ท่ีถือหุ้นบริษัททางตรง
ร้อยละ 92.46 

รายได้ 
    

  

1.สว่นแบ่งรายได้ภาพยนตร์ 36.32  เป็นรายการสว่นแบ่งรายได้จาก
การน าภาพยนตร์เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ ซึง่เป็นรายการท่ีเกิด
จากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
2. รายได้คา่โฆษณา          0.37  เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  ค่าใช้จ่าย   

  
1. คา่โฆษณา        0.88     เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกตเิป็น 

  
2. คา่เช่าและคา่บริการ  0.56            การเชา่พืน้ท่ีส านกังานเพ่ือ

ด าเนินธุรกิจ 

  
ลูกหนีก้ารค้า               0.12  เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
รายได้ค้างรับ              6.13  เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลูกหนีก้จิการท่ีเก่ียวข้องกัน                0.01  เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
เงนิมัดจ า                 1.25  เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
เจ้าหนีก้ารค้า               1.99 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

    
เจ้าหนีก้ิจการท่ีเก่ียวข้องกัน          24.30 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ
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บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง   

ความสัมพันธ์   ประเภทรายการ   
 มูลค่า           

(ล้านบาท)    
ความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน  

บจ. เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้ กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทถือหุ้น
ทางตรงร้อยละ 44.99          

รายได้ 
    

  
1. รายได้คา่บริหารงาน 0.48 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
2. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

0.97 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
3. ดอกเบีย้รับ 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิอตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 1 ตอ่ปี 

  
ลูกหนีก้ารค้า 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
รายได้ค้างรับ 0.26 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลูกหนีก้จิการท่ีเก่ียวข้องกัน 0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
เจ้าหนีก้ิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 3.68 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บจ. ทรานส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทถือหุ้น
ทางตรงร้อยละ 34.69         

รายได้   

  
1. รายได้คา่บริหารงาน 0.36 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
2. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

0.64 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  

3. ดอกเบีย้รับ 0.12 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกตอิตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 2.98 และ 4.12 ตอ่ปี 

  ค่าใช้จ่าย   

  
1. คา่โฆษณา  0.16 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
รายได้ค้างรับ 0.91 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลูกหนีก้จิการท่ีเก่ียวข้องกัน 3.27 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
เจ้าหนีก้ารค้า 5.62 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
เจ้าหนีก้ิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 2.57 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 32 



บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง   

ความสัมพันธ์   ประเภทรายการ   
 มูลค่า           

(ล้านบาท)    
ความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน  

บจ. เอม็วีพี เอม็พคิเจอร์ส ฟิล์ม 
ดสิทริบิวช่ัน (ลาว) 

กิจการร่วมค้าท่ีบริษัทถือหุ้น
ทางตรงร้อยละ 40        

รายได้ 
    

  
1. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

1.19 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
2. ดอกเบีย้รับ 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิอตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 4.6 ตอ่ปี 

  
ลกูหนีก้ารค้า 2.76 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
ลกูหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกนั 0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์                 
แสงกระสือ 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นทางอ้อม
ผ่าน บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส (บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 30      

รายได้   

  
1. รายได้คา่บริหารงาน 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
2. รายได้อ่ืน 1.23 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

กิจการร่วมค้าภาพยนตร์                 
ไบค์แมน 

บริษัทร่วมท่ีบริษัทถือหุ้นทางอ้อม
ผ่าน บจ.เอ็ม เทอร์ตีไ้นน์ (บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ) ร้อยละ 70  

รายได้   

  1.รายได้คา่บริหารงาน 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  2. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

1.41 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  3. รายได้คา่โฆษณา 1.04 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  4. รายได้อ่ืน 0.93 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  ลูกหนีก้ารค้า 0.30 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  รายได้ค้างรับ 0.60 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  เจ้าหนีก้ิจการท่ีเก่ีขวข้องกัน 0.84 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บมจ.อีจีวี เอน็เตอร์เทนเม้นท์ กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

รายได้   

  

1. สว่นแบ่งรายได้ภาพยนตร์ 6.71 เป็นรายการสว่นแบ่งรายได้จาก
การน าภาพยนตร์เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ ซึง่เป็นรายการท่ีเกิด
จากการด าเนินธุรกิจปกต ิ
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บุคคล/ นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง   

ความสัมพันธ์   ประเภทรายการ   
 มูลค่า           

(ล้านบาท)    
ความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน  

  ค่าใช้จ่าย   

  1. คา่โฆษณา 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ 

  ลูกหนีก้ารค้า 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ 

  รายได้ค้างรับ 1.09 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ 

  เจ้าหนีก้ารค้า 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ 

บจ. สยาม ซีนีเพลก็ซ์ กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

รายได้ 
    

  

1. สว่นแบ่งรายได้ภาพยนตร์ 2.80 เป็นรายการสว่นแบ่งรายได้จาก
การน าภาพยนตร์เข้าฉายในโรง
ภาพยนตร์ ซึง่เป็นรายการท่ีเกิด
จากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
2. รายได้คา่โฆษณา 0.03 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ 

  
ลูกหนีก้ารค้า 0.01 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

  
รายได้ค้างรับ 0.15 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บจ. กรุงเทพ ไอแมก็ซ์ เธียเตอร์ กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

รายได้   

  
1. รายได้คา่โฆษณา 0.36 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ

ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บจ. เมเจอร์   ซีนีแอด กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

รายได้   

  
1. รายได้คา่โฆษณา 40.00 เป็นรายได้คา่โฆษณาสื่อ

ภาพยนตร์ ซึง่เป็นรายการท่ีเกิด
จากการด าเนินธุรกิจปกต ิ

บจ. เมเจอร์โบวล์ กรุ้ป กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

เจ้าหนีก้ารค้า 0.06 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บจ. ซีเจ เมเจอร์  เอน็เตอร์         
เทนเม้นท์ 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

รายได้   

  
1. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

0.05 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บจ. ไทยทคิเก็ตเมเจอร์ กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัผ่านทาง 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป 

รายได้   

  
1. รายได้จากการจ าหน่าย
ลขิสทิธ์ิ 

0.02 เป็นรายการท่ีเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจปกต ิ

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 34 



ข้อมูลที่ส าคัญทางการเงนิ 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ยในรอบ 3 ปี 

ข้อมูลจากงบการเงนิ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559 

เปลี่ยนแปลงร้อยละ 

ปี 2561-2560 ปี 2560-2559 

สินทรัพย์รวม 823               683                959 20.5           (28.8) 

หนีส้ินรวม 319               154                266 107.1      (42.1) 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 504               529                693  (4.7)  (23.7) 

ทนุจดทะเบียน 1,313            1,315            1,315  (0.2)                  - 

ทนุเรียกช าระแล้ว 1,300           1,300            1,300 -                   - 

รายได้รวม 350 366                496  (4.4)  (26.2) 

คา่ใช้จา่ยรวม 375 529 581  (29.1)  (9.0) 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ  (25)  (163)  (85)  (84.7) 91.8 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่หุ้น (บาท)  (0.02)  (0.12)  (0.06) 83.3  (100.0) 

(หน่วย: ล้านบาท) 

อัตราส่วนทางการเงนิ   

ข้อมูลจากงบการเงนิ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

อตัราสว่นก าไรสทุธิตอ่รายได้รวม (%)  (7.1)                     (44.5)                     (17.1) 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%)  (5.0)                     (30.8)                     (12.3) 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์รวม (%)  (3.0)                     (23.9)                       (8.9) 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น (บาท) 0.39                       0.41                       0.53 
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ค าอธิบายและวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานปี 2561 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

กลุม่บริษัทมีผลขาดทนุปี 2561 และปี 2560 จ านวน 24.99  ล้านบาท และ 163.27 ล้านบาท ตามล าดบั  

กลุม่บริษัทมีรายได้รวมทัง้สิน้ 349.78 ล้านบาท โดยรายได้หลกัมาจากการบริหารงาน 0.88 ล้านบาท รายได้จากการจ าหน่ายลขิสิทธ์ิ
ภาพยนตร์ 92.89 ล้านบาท รายได้จากการผลิตภาพยนตร์ 150.75 ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้า 18.06 ล้านบาท และรายได้คา่
โฆษณา 70.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25  ร้อยละ 26.56  ร้อยละ 43.10   ร้อยละ  5.16 และร้อยละ 20.25 จากรายได้รวม 
ตามล าดบั  เม่ือพิจารณารายได้รวมเทียบกบัปี 2560 รายได้หลกัลดลงร้อยละ 8.30 

คา่ใช้จา่ยโดยรวมของกลุม่บริษัท ลดลงจากปี  2560 จาก 528.95 ล้านบาท เป็น 374.77 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 29.15 โดย
ต้นทนุการผลิตและบริการลดลงจาก 228.52 ล้านบาท เป็น  173.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24.22 และคา่ใช้จา่ยในการขาย บริหาร 
และอ่ืนๆ ลดลงจาก 300.43 ล้านบาท เป็น 201.60  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.90 

รายได้ 

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท ส าหรับปี  2561 มีจ านวน 333.40 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2560  ประมาณ 30.19 ล้านบาท หรือร้อยละ  8.30           
ซึง่สามารถพิจารณาแยกตามประเภทธุรกิจได้ดงัตอ่ไปนี ้

สัดส่วนต่อรายได้รวม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ปี 2560 ปี 2561 
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 กลุ่มธุรกิจจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ มีรายได้ส าหรับปี 
2561 ลดลงจากปี 2560 จ านวน 19.49 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
17.34 เน่ืองจากในปี 2561 ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เป็น
หนงัฟอร์มเล็กสง่ผลให้รายได้น้อยกวา่ในปี 2560 

 กลุม่ธรุกิจผลิตภำพยนตร์  มีรายไดส้ าหรบัปี 2561เพิม่ขึน้
จากปี 2560 จ านวน 1.94  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 17.34  
เน่ืองจากในปี 2561 ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ท ารายได้
มากกวา่ในปี 2560 

 กลุ่มธุรกิจขำยสินคำ้ มีรายได้ส าหรบัปี 2561 เพ่ิมขึน้
จากปี 2560 จ านวน 4.71 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 35.28 
เน่ืองจากในปี 2561 กลุม่บริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าในชอ่งทาง
ออนไลน์เพ่ิมขึน้ 

 กลุ่มธุรกิจโฆษณำ มีรายได้ส าหรบัปี 2561 ลดลงจากปี 
2560 จ านวน 17.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.82 เน่ืองจากใน

ปี 2561 กลุม่บริษัทมีการขายพืน้ที่สื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์บนสื่อ
ภาพยนตร์ตา่งประเทศและภาพยนตร์ไทยลดลง 

ต้นทุนการผลิตและบริการและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ต้นทนุการผลิตและบริการของกลุ่มบริษัท ส าหรับปี 2561 
ลดลงจากปี 2560 จาก 228.52 ล้านบาท เป็น 173.17 ล้านบาท หรือ
ลดลง 55.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.22 การลดลงโดยส่วนใหญ่
เกิดจากธุรกิจจ าหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ที่ลดลง ซึง่การลดลงดงักล่าว
สมัพนัธ์กบัรายได้จากการจ าหน่ายที่ลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอ่ืนๆ ของกลุ่มบริษัท 
ส าหรับปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จาก 300.43 ล้านบาท เป็น 201.60 
ล้านบาท หรือลดลง 98.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.90 การลดลง
โดยสว่นใหญ่เกิดจากการบริหารคา่ใช้จา่ยที่มีประสิทธิภาพ 

ฐานะทางการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

สินทรัพย์ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 822.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวน
เงิน 139.15 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 20.36 ซึง่สดัสว่นของสินทรัพย์ประเภทตา่งๆ แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้
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เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วันท ี ่ 31 ธันวาคม 
2561 ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 31.10 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 42.28 เน่ืองจากปี 2561 กลุม่บริษัทมีจา่ยช าระหนีเ้งิน
กู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2561 
เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 115.35 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 82.30 โดยสว่นใหญ่เกิดจากในปี 2561 มีภาพยนตร์ที่
เข้าฉายไตรมาสที่ 4  และบนัทกึเป็นรายได้ค้างรับ 
 ภาพยนตร์ระหว่างผลิต ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมขึน้จาก
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 13.83 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
7.75 เป็นภาพยนตร์ระหวา่งผลติจากธรุกิจผลติภาพยนตร์ของกลุม่บริษัท 
เพื่อน าเข้าฉายในโรงภาพยนตร์โดยบริษัทมีแผนการผลิต

ภาพยนตร์อยา่งตอ่เน่ือง 
 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมขึน้จาก 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 10.46 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
100.00 เน่ืองจากกลุม่บริษัทได้มีการลงทนุในกิจการร่วมค้าภาพยนตร์ 
แสงกระสือ ร่วมกบัผู้ ร่วมทนุรายอ่ืน สดัสว่นการลงทนุร้อยละ 30 เพ่ือ
การผลิตภาพยนตร์และเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ปี 2562 
 เงนิลงทุนในการร่วมค้า ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2561 เพ่ิมขึน้จาก 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 37.77 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
110.54 สว่นใหญ่เป็นการลงทนุเพ่ิมในหุ้นสามญัตามสดัสว่นของผู้ ถือ
หุ้นเดิม เพ่ือส าหรับการซือ้ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ตา่งประเทศ และการผลิต
ภาพยนตร์ไทยเพื่อเข้าฉายในโรงภาพยนตร์และจ าหน่ายลิขสิท ธ์ิ
ชอ่งทางอ่ืนๆ เพิ่มเติม   

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ัน จากสถาบันการเงิน

เป็นแหลง่เงินทนุที่กลุม่บริษัทใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

จ านวน 40.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66.68 เน่ืองจากในปี 2561 

ได้มีการจา่ยช าระคืนเงินกู้ยืมบางสว่นให้กบัสถาบนัการเงิน   

 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน ณ วันท ี ่ 31 ธันวาคม 2561 

เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 201.99 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 246.54 เป็นการเพิ่มขึน้จากการด าเนินงานตามปกติ

ของธุรกิจจ าหน่ายลิขสทิธ์ิภาพยนตร์และคา่ใช้จา่ยในการโปรโมทของ

ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ของกลุม่บริษัท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท ี ่31 ธันวาคม 2561 ลดลงจากจาก ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 25.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

4.88  เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุ 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 38 



การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (เทา่)               1.66               2.87               2.64 

อตัราการหมนุเวียนของลกูหนี ้(เทา่)               2.24               2.25               1.85 

ระยะเวลาถวัเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี ้(วนั)                163                162                196 

อตัราหมนุเวียนของสินทรัพย์รวม (เทา่)               0.41               0.53               0.51 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)               0.63               0.29               0.38 

หมำยเหต:ุ  อตัราการหมนุเวียนของลกูหนี ้และระยะเวลาถวัเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี ้เน่ืองจากตามประเพณีธุรกิจการค้าของกลุม่บริษัทจะ
มีเครดิตเทอมประมาณ 90-180 วนั 

39 รายงานประจ าปี  2561  





บริษทั เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 



 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระจาํนวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุ โดยไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ดาํเนินการสอบทาน

ข้อมูล และแผนงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรายงานทางการเงิน และรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิด           

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กับบริษทั รวมถึงให้คาํแนะนําในเร่ืองการบริหารความเส่ียง และระบบควบคุมภายใน         

ต่อผูบ้ริหาร พร้อมทั้งประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือใหบ้ริษทัฯมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้ งส้ิน 4 คร้ัง มีฝ่ายบริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วย งานตรวจสอบ

ภายใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ร่วมประชุม และประชุม 1 คร้ัง มีวาระท่ีเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

โดยไม่มีฝ่ายบริหารระดบัสูงร่วมประชุมดว้ย  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานของบริษทั และดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัและ    

ไดเ้สนอแนะให้ดาํเนินการและปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งครบถว้นไดส้อบทานการบริหาร

ความเส่ียงท่ีสาํคญัและสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการบริหารของบริษัทในประเด็นต่างๆ ท่ีพบจากการสอบทาน ทั้ งจากรายงาน        

ของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต และผูต้รวจสอบภายใน สรุปการแก้ไขและแถลงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ             

อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษทัและไม่ขดักบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ทั้ งน้ี เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่    

ผูถื้อหุน้และเกิดความเช่ือถือแก่ทุกๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท์จาํกดั (มหาชน) มีการควบคุมภายใน

ท่ีเพียงพอ และทาํให้มัน่ใจไดว้่าสินทรัพยข์องบริษทัฯ มีการป้องกนัและรักษาเป็นอยา่งดี การบนัทึกรายการทางบญัชีมีความ

เหมาะสมและถูกตอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ใหแ้ต่งตั้ง นางสาวสกุณา แยม้สกลุ ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต เลขท่ี 4906 นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3760 และ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต เลขท่ี 5339 ในนาม บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จาํกัดเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อไป 

สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี ข้ึนอยูก่บัการอนุมติัของผูถื้อหุ้น

ในการประชุมสามญัประจาํปีท่ีจะมีข้ึนในวนัท่ี 10 เมษายน 2562 

 

      

 

            คุณธนะชยั สนัติชยักลู 

        ประธานกรรมการตรวจสอบ 

             12 กมุภาพนัธ์ 2562 



 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยและสารสนเทศทางการเงิน

ปรากฎในรายงานประจําปี ซ่ึงงบการเงินดังกล่าวได้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีได้มาตรฐานรับรองทั่วไป               

ในประเทศไทย โดยท่ีคณะกรรมการได้เลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีมีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท                    

ซ่ึงคณะกรรมการไดติ้ดตามการปฏิบติังานดา้นการบริหารจดัการทางบญัชีและการเงินของบริษทัอยา่งใกลชิ้ด ควบคุมให ้   

มีการปฏิบติัตามนโยบายและมาตรฐานการบญัชีอยา่งเคร่งครัด นอกจากน้ีคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ความสามารถและไม่เป็นผูบ้ริหารคอยตรวจสอบพร้อมควบคุมคุณภาพของงบการเงิน

สมํ่าเสมอ รวมทั้งให้ความเห็นพร้อมกาํกบัให้รายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์มีการปฏิบติั

ตามขั้นตอนและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกต้องและจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเกิดความเช่ือมัน่วา่ขอ้มูลและการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง โปร่งใส ครบถว้น และเพียงพอ  

 คณะกรรมการเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถ

สร้างความเช่ือมัน่ต่อความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

   

                                                                                                    

 

 

 (นายถิรชยั วฒิุธรรม)                   (นายธนกร ปุลิเวคินทร์) 

                 ประธานกรรมการ                                                                             ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

• งบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  

• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  

• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  

• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ

และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  

ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเ่น้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหสั้งเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 ท่ีอธิบายถึงเร่ืองอตัราส่วนของส่วนของเจา้ของต่อทุนชาํระแลว้ของกลุ่มกิจการ 

ซ่ึงเป็นอตัราส่วนทางการเงินท่ีส่วนของเจา้ของมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ และเป็นเหตุให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ยงัคงใชม้าตรการดาํเนินการเพ่ือเตือนผูล้งทุนโดยการข้ึนเคร่ืองหมาย C (Caution) บนหลกัทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ทั้งน้ี ความเห็น

ของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเร่ืองท่ีขา้พเจา้ใหข้อ้สังเกตน้ี 



 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเร่ือง การประเมินความด้อยค่าของค่าความนิยม เป็นเร่ืองสําคัญ 

ในการตรวจสอบและไดน้ําเร่ืองน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ 

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองน้ี 
 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินความด้อยค่าของค่าความนิยม 
 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.1 (ประมาณการ

ทางบัญชีท่ีสําคัญ และข้อสมมุติฐาน) และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 17 (สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ) 

กลุ่มกิจการรับรู้ค่าความนิยมในหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด

เงินสด จากการลงทุนในบริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จาํกดั คิดเป็น

จาํนวนเงินสุทธิ 139.14 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 

ของสินทรัพยร์วม 

 

ผูบ้ริหารทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจาํ

ทุกปีและคาํนวณมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืนดว้ยวิธี

มูลค่าจากการใช ้ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการสรุปว่าค่าความ

นิยมจากการลงทุนในบริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จาํกดั นั้นไม่

เกิดการดอ้ยค่าเพ่ิมเติม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

 

ขา้พเจา้ให้ความสําคญักับการตรวจสอบการดอ้ยค่าของ 

ค่าความนิยม เน่ืองจากมูลค่าของค่าความนิยมดังกล่าว 

มีสาระสาํคญัต่องบการเงิน และนอกจากน้ีในการประเมิน

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมนั้ นข้ึนอยู ่

กับประมาณการ และดุลยพินิจท่ีสําคัญของผูบ้ริหารใน

การประเมินผลประกอบการในอนาคตของหน่วยสินทรัพย์

ท่ีก่อให้เกิดเงินสด อตัราการเติบโตและอตัราคิดลดท่ีใช้

ในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ซ่ึงขอ้สมมติฐาน

เหล่าน้ีมีความสําคญั เพราะการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย

อาจจะทาํให้เกิดผลกระทบท่ีสําคญัต่อการประเมินมูลค่า 

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนและการดอ้ยค่า 

ขา้พเจา้ประเมินวิธีท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการจดัทาํประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดรวมถึงตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของการคาํนวณดงักล่าว นอกจากน้ีขา้พเจา้เปรียบเทียบประมาณ

การกระแสเงินสดในอนาคตกับงบประมาณทางการเงิน ซ่ึงได้รับการ

อนุมัติโดยผูบ้ริหาร ข้าพเจ้าพบว่าการประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตท่ีใช้ในการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนสอดคล้องกับ

งบประมาณทางการเงินซ่ึงได้รับการอนุมติั และผูบ้ริหารได้สอบทาน 

ขอ้สมมติฐานท่ีสําคญัทุกขอ้แลว้ คือ อตัราการเติบโต และอตัราคิดลดท่ี

ใชใ้นการคาํนวณ 

 

ขา้พเจา้เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานจริงของปีปัจจุบนั (พ.ศ. 2561) กบั

ขอ้มูลในประมาณการกระแสเงินสดของปีก่อน (พ.ศ. 2560) ซ่ึงรวมถึง

ขอ้สมมุติฐานในการจดัทาํเพ่ือพิจารณาวา่การจดัทาํประมาณการในอดีต

นั้น ไดจ้ดัทาํข้ึนจากขอ้สมมติฐานซ่ึงดีกว่าความเป็นจริงหรือไม่ ขา้พเจา้

พบว่าผลการดาํเนินงานจริงของปีปัจจุบนันั้นสอดคลอ้งและจดัทาํโดย

ใชข้อ้สมมุติฐานเดียวกนักบัประมาณการกระแสเงินสดของปีก่อน และ

ขา้พเจา้ไดท้าํการเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตามท่ีไดจ้ดัทาํ

ล่าสุดโดยบริษทัท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระแห่งหน่ึงตามรายงานลงวนัท่ี 

11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 กบัราคาตามบญัชีของค่าความนิยม ณ วนัส้ินปี 

 

โดยขา้พเจา้ทดสอบขอ้สมมติฐานต่างๆท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

1. อตัราการเติบโตซ่ึงผูบ้ริหารใชใ้นการจดัทาํประมาณการกระแสเงินสด 

โดยขา้พเจา้เปรียบเทียบอตัราการเติบโตดงักล่าวกบัขอ้มูลในอดีต 

สภาพเศรษฐกิจ และแนวโนม้ของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

2. อัตราคิดลดซ่ึงผูบ้ริหารใช้ในการจัดทาํประมาณการซ่ึงข้าพเจ้า 

ไดพิ้จารณาจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของกลุ่มกิจการ 

โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มลูทางการตลาดล่าสุด 

 

จากผลการตรวจสอบ ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมติฐานซ่ึงผูบ้ริหารใชใ้นการ

คาํนวณมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
  



 

ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัท่ี 

ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มลูอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มลูอ่ืน 

 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน

มีความขัดแยง้ท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

หรือปรากฏวา่ขอ้มลูอ่ืนมีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร

เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพ่ือให้สามารถจัดทาํ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัใน

การดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับ 

การดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 



 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน

ของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 

การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั

ท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผล

ได้ว่ารายการท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง 

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 

และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย

ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบบญัชี

ท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี

นยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอน

ท่ีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวข้องในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

หรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังาน

ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  



 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ซ่ึงรวมถึงประเด็น 

ท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบ

ของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ

ไดส่ื้อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 

อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า

ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ

ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  

 

 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

สกุณา  แย้มสกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 

กรุงเทพมหานคร 

13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 



บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 42,446,077 73,548,621 842,035 20,860,610

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - สุทธิ 9 255,500,357 140,145,884 6,177,108 1,776,475

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 30 ง) 1,304,000 5,000,000 192,304,000 547,000,000

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 10 4,451,637 2,579,040 - -

ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต 192,191,178 178,364,640 - -

ลูกหนีภาษีมูลค่าเพมิ 7,233,767 10,601,986 - -

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหัก ณ ทีจ่าย 13,613,947 15,864,624 562,121 2,011,029

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 11 2,654,553 2,002,841 38,929 44,140

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 519,395,516 428,107,636 199,924,193 571,692,254

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 12 - - 238,330,105 560,830,105

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 10,464,611 - - -

เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ 14 71,941,795 34,171,149 70,977,074 36,313,173

เงินลงทุนระยะยาวอืน - สุทธิ 15 - - - -

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 16 4,384,638 11,391,312 3,141,569 4,465,597

ค่าความนิยม - สุทธิ 17 139,142,506 139,142,506 - -

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ - สุทธิ 17 714,555 421,315 232,442 343,685

ลิขสิทธิภาพยนตร์ - สุทธิ 17 57,384,963 54,153,064 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 22 17,101,165 13,731,833 2,487,109 2,766,589

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน - สุทธิ 18 2,061,063 2,325,563 1,263,815 1,263,815

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 303,195,296 255,336,742 316,432,114 605,982,964

รวมสินทรัพย์ 822,590,812 683,444,378 516,356,307 1,177,675,218

กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน 20 19,992,753 60,000,000 - -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 19 283,924,916 81,928,253 4,695,970 2,285,506

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 

ส่วนทีครบกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 77,548 221,426 77,548 221,426

ภาษีขายไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,770,422 1,127,749 - -

ประมาณการสินคา้รับคืน 1,945,058 1,945,058 - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 4,860,920 3,771,880 159,582 278,896

รวมหนีสินหมุนเวยีน 313,571,617 148,994,366 4,933,100 2,785,828

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - 77,548 - 77,548

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 5,121,684 4,936,321 3,172,221 2,196,682

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 300,000 - - 747,000

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 5,421,684 5,013,869 3,172,221 3,021,230

รวมหนีสิน 318,993,301 154,008,235 8,105,321 5,807,058

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

7



บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 23

หุ้นสามญั 1,313.11 ลา้นหุ้น

มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท

(พ.ศ. 2560 : 1,315.33 ลา้นหุ้น) 1,313,117,176 1,315,337,205 1,313,117,176 1,315,337,205

ทุนทีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

หุ้นสามญั 1,300.11 ลา้นหุ้น

มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1 บาท

(พ.ศ. 2560 : 1,300.11 ลา้นหุ้น) 1,300,119,176 1,300,119,176 1,300,119,176 1,300,119,176

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 23 453,981,276 453,981,276 453,981,276 453,981,276

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั (20,106,431) (20,106,431) - -

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฏหมาย 25 3,813,156 3,813,156 3,813,156 3,813,156

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,213,907,104) (1,187,694,446) (1,254,200,285) (590,583,111)

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ (22,181,016) (777,310) 4,537,663 4,537,663

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 501,719,057 549,335,421 508,250,986 1,171,868,160

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,878,454 (19,899,278) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 503,597,511 529,436,143 508,250,986 1,171,868,160

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 822,590,812 683,444,378 516,356,307 1,177,675,218

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

รายได้

รายไดค้่าบริหารงาน 882,000 720,000 12,910,000 16,320,000

รายไดจ้ากการผลิตและการจาํหน่ายลิขสิทธิภาพยนตร์ 243,642,575 261,185,717 - -

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 18,059,434 13,347,872 - -

รายไดค้่าโฆษณา 70,819,683 88,333,553 4,050,000 -

รวมรายได้ 333,403,692 363,587,142 16,960,000 16,320,000

ต้นทุนขายและการให้บริการ

ตน้ทุนการผลิตและการขายลิขสิทธิภาพยนตร์ 145,619,929 214,932,576 - -

ตน้ทุนการขายสินคา้ 15,168,567 9,487,046 - -

ตน้ทุนโฆษณา 12,378,194 4,097,395 - -

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 173,166,690 228,517,017 - -

กาํไรขันต้น 160,237,002 135,070,125 16,960,000 16,320,000

รายไดอื้น 16,375,578 2,091,379 12,039,510 20,201,968

ค่าใชจ่้ายในการขาย (67,172,645) (85,944,378) (1,832,708) (200,000)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (112,273,190) (197,641,019) (357,749,670) (27,069,885)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - (322,500,040) -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 - - (9,336,079) -

ตน้ทุนทางการเงิน 27 (3,229,083) (5,140,045) (14,830) (48,515)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13, 14 (6,242,197) (1,953,984) - -

(ขาดทุน)กาํไรก่อนภาษีเงินได้ (12,304,535) (153,517,922) (662,433,817) 9,203,568

ภาษีเงินได้ 28 (12,687,222) (9,752,103) (460,255) (1,662,042)

(ขาดทุน)กาํไรสําหรับปี (24,991,757) (163,270,025) (662,894,072) 7,541,526

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กาํไร

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (25,283,656) (155,632,345) (662,894,072) 7,541,526

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 291,899 (7,637,680) - -

(24,991,757) (163,270,025) (662,894,072) 7,541,526

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้น 29

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน (0.02) (0.12) (0.51) 0.01

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ปรับลด (0.02) (0.12) (0.51) 0.01

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

(ขาดทุน)กําไรสําหรับปี (24,991,757) (163,270,025) (662,894,072) 7,541,526

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน (1,150,829) - (903,877) -

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 221,827 - 180,775 -

รวมรายการทีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง (929,002) - (723,102) -

รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยงักําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 82,167 (36,647) - -

รวมรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยงักําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง 82,167 (36,647) - -

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (846,835) (36,647) (723,102) -

(ขาดทุน)กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (25,838,592) (163,306,672) (663,617,174) 7,541,526

การแบ่งปัน(ขาดทุน)กําไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ (26,130,491) (155,668,992) (663,617,174) 7,541,526

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 291,899 (7,637,680) - -

(25,838,592) (163,306,672) (663,617,174) 7,541,526

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

10



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

การเปลยีนแปลง ส่วนแบ่งกาํไร รวม

ทุนทีออก ส่วนเกนิทุนจาก ใบสําคัญ สัดส่วนของ (ขาดทุน) องค์ประกอบอืน รวมส่วนของ

และชําระ ส่วนเกนิ การรวมธุรกจิภายใต้ ทุนสํารอง ขาดทุนสะสม แสดงสิทธิซือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ เบ็ดเสร็จอนื ของส่วนของ ผู้เป็นเจ้าของของ ส่วนได้เสียทีไม่มี รวมส่วนของ

เต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้น การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย ทียังไม่ได้จัดสรร หุ้นสามัญ ในบริษัทย่อย จากการร่วมค้า เจ้าของ บริษัทใหญ่ อาํนาจควบคุม เจ้าของ

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,300,119,176 453,981,276 (20,106,431) 3,813,156 (1,032,062,101) 4,537,663 (5,212,261) (66,065) (740,663) 705,004,413 (12,261,598) 692,742,815

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - (155,632,345) - - (36,647) (36,647) (155,668,992) (7,637,680) (163,306,672)

ยอดคงเหลือสินปี ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,300,119,176 453,981,276 (20,106,431) 3,813,156 (1,187,694,446) 4,537,663 (5,212,261) (102,712) (777,310) 549,335,421 (19,899,278) 529,436,143

ยอดยกมาต้นปี ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,300,119,176 453,981,276 (20,106,431) 3,813,156 (1,187,694,446) 4,537,663 (5,212,261) (102,712) (777,310) 549,335,421 (19,899,278) 529,436,143

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

ลงทุนเพมิในบริษทัยอ่ยโดยซือหุน้จากส่วนไดเ้สีย

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - (21,485,873) - (21,485,873) (21,485,873) 21,485,833 (40)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี - - - - (26,212,658) - - 82,167 82,167 (26,130,491) 291,899 (25,838,592)

ยอดคงเหลือสินปี ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,300,119,176 453,981,276 (20,106,431) 3,813,156 (1,213,907,104) 4,537,663 (26,698,134) (20,545) (22,181,016) 501,719,057 1,878,454 503,597,511

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

11



บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ทุนทีออกและ ส่วนเกนิ ทุนสํารอง กําไร(ขาดทุน)สะสม องค์ประกอบอืน รวมส่วนของ

ชําระเต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ทียงัไม่ได้จัดสรร ของส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,300,119,176 453,981,276 3,813,156 (598,124,637) 4,537,663 1,164,326,634

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 7,541,526 - 7,541,526

ยอดคงเหลือสินปี ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,300,119,176 453,981,276 3,813,156 (590,583,111) 4,537,663 1,171,868,160

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,300,119,176 453,981,276 3,813,156 (590,583,111) 4,537,663 1,171,868,160

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (663,617,174) - (663,617,174)

ยอดคงเหลือสินปี ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,300,119,176 453,981,276 3,813,156 (1,254,200,285) 4,537,663 508,250,986

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

(ขาดทุน)กาํไรก่อนภาษีเงินได้ (12,304,535) (153,517,922) (662,433,817) 9,203,568

รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16, 17 175,493,114 227,677,413 1,837,388 1,876,590

ดอกเบียรับ (247,886) (514,807) (11,981,518) (18,511,464)

ดอกเบียจ่าย 3,229,083 5,140,045 14,830 48,515

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 9 - 78,099,548 - -

(กลบัรายการ)ค่าเผือสินคา้ลา้สมยั

และค่าเผือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 10 (4,872,650) 2,443,515 - -

ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย ส่วนปรับปรุง

    อาคารเช่า อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15,979,662 - 250,000 -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 322,500,040 -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 14 - - 9,336,079 -

หนีสงสัยจะสูญจากเงินใหกู้ยื้มแก่บริษทัยอ่ย

และดอกเบียทีเกียวขอ้ง - - 332,348,342 -

(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าลิขสิทธิภาพยนตร์ 17 (9,129,042) (19,956,286) (250,000) -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 (230,681) 183,182 701,754 204,015

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 13, 14 6,242,197 1,953,984 - -

ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่าย 147,301 414,029 1 1,200

การเปลียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน

(ไม่รวมผลกระทบของการซือและจาํหน่ายบริษทัยอ่ย)

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (115,348,169) 49,211,856 (5,099,586) 1,301,391

- สินคา้คงเหลือ 3,000,051 (50,973) - -

- ภาพยนตร์ระหวา่งการผลิต (13,826,538) 42,720,364 - -

- เงินทดรองจ่ายพนกังานเพือผลิตภาพยนตร์ - 83,933 - -

- ลูกหนีภาษีมูลค่าเพมิ 3,368,219 2,216,880 - -

- สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (651,712) 2,069,309 5,211 17,233

- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 264,500 141,000 - -

-  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 192,236,973 (57,650,767) 2,410,464 (516,649)

-  ภาษีขายไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,642,673 (2,439,567) - (82,600)

-  หนีสินหมุนเวียนอืน 1,089,040 1,043,976 (119,314) 149,959

-  หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 300,000 - (747,000) -

-  จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (630,092) - (630,092) -

กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 245,751,508 179,268,712 (11,857,218) (6,308,242)

บวก ดอกเบียรับ 241,582 500,216 5,332,129 18,961,441

หกั ดอกเบียจ่าย (3,229,083) (5,140,045) (14,830) (48,515)

ภาษีเงินไดรั้บ 11,103,444 23,973,696 2,011,028 238,296

ภาษีเงินไดจ่้าย (23,741,097) (17,794,111) (562,121) (812,540)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 230,126,354 180,808,468 (5,091,012) 12,030,440

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

13



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืซืออุปกรณ์ (704,670) (1,447,801) (378,517) (111,600)

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 733,056 - - -

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 (498,600) (5,757) (23,600) -

เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธิภาพยนตร์ 17 (169,725,991) (199,398,073) - -

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 30 ง) - - (65,000,000) (240,800,000)

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัยอ่ย 30 ง) - - 91,000,000 478,900,000

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่การร่วมคา้ 30 ง) (10,804,000) (2,000,000) (5,804,000) (2,000,000)

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่การร่วมคา้ 30 ง) 14,500,000 5,000,000 9,500,000 5,000,000

เงินสดรับจากเงินปันผล 14 ก) - 4,499,990 - 4,499,990

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 (40) - (40) (322,500,000)

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในบริษทัร่วม 13 (10,500,000) - - -

เงินสดจ่ายเพอืลงทุนในการร่วมคา้ 14 (43,999,980) - (43,999,980) -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (221,000,225) (193,351,641) (14,706,137) (77,011,610)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ(จ่ายคืน)จากเงินเบิกเกินบญัชี 20 4,992,753 (1,929,941) - -

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 20 100,000,000 103,000,000 - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 20 (145,000,000) (148,000,000) - -

จ่ายคืนหนีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (221,426) (205,618) (221,426) (205,618)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (40,228,673) (47,135,559) (221,426) (205,618)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพมิขึนสุทธิ (31,102,544) (59,678,732) (20,018,575) (65,186,788)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 73,548,621 133,227,353 20,860,610 86,047,398

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสินปี 42,446,077 73,548,621 842,035 20,860,610

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

14



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสดทีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงันี

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

การซืออุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน - 47,722 - -

การซือลิขสิทธิภาพยนตร์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 9,924,250 1,210,534 - -

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 16 ถึง 88 เป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

16 

 

1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่

ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 

 

234 อาคารซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

 

บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือวตัถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัท 

และบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 

 

บริษทัเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) (“เมเจอร์”)  

 

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มกิจการ”) ดาํเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการเก่ียวกับส่ือโฆษณา การตลาด จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

จาํหน่ายแผน่วซีีดี ดีวดีี และบลูเรย ์การจาํหน่ายหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ และการผลิตภาพยนตร์ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

  

2 อตัราส่วนของส่วนของเจ้าของต่อทุนชําระแล้ว 

 

กลุ่มกิจการมีส่วนของเจ้าของเท่ากับร้อยละ 39 ของทุนชาํระแล้วตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป็น

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส่วนของเจา้ของมีค่านอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของทุนชาํระแลว้ และเป็นเหตุใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ยงัคงใช้มาตรการดําเนินการเพ่ือเตือนผู้ลงทุนโดยการข้ึนเคร่ืองหมาย C (Caution) บนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

อยา่งต่อเน่ืองจากวนัท่ีเร่ิมประกาศข้ึนเคร่ืองหมาย C เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้บงัคบัตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง มาตรการดาํเนินการกรณีบริษทัจดทะเบียนมีเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและ 

การดาํเนินธุรกิจ พ.ศ. 2561 อน่ึง บริษทัไดด้าํเนินการจดัประชุมเพ่ือใหข้อ้มลูและช้ีแจงแนวทางและความคืบหน้าการดาํเนินการแกไ้ข

เหตุการณ์ดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้ผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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3 นโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 

พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนด

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 

งบการเงิน  

 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีสําคญั 

และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจัดทําข้ึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ  

และต้องเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อนหรือเก่ียวกับข้อสมมติฐานและประมาณการท่ีมี

นยัสาํคญัต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 5 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 

ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง 

 

3.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

   (ปรับปรุง 2560)  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง

ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

3.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ 

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชัดเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินได ้

รอตดับัญชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจาํนวนตํ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี 

 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมลูค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์น

มลูค่าท่ีสูงกวา่มลูค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกาํไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีกาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับญัชีจะตอ้งนาํไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนท่ีใช้หักภาษีท่ีเกิดจากการกลับรายการของผล

แตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนวา่การเปิดเผยตามขอ้กาํหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว ้

เพ่ือขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูล 

ทางการเงินโดยสรุป 

 

กลุ่มกิจการไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

 

3.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํ 

กบัลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562  

กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี

และการตีความมาตรฐานบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  

   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่น้ีอา้งอิงหลักการว่า รายได้จะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือ

บริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดน้าํมาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทน 

ท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 

 

การรับรู้รายไดต้อ้งปฏิบติัตามหลกัการสาํคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 

1) ระบุสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 

2) ระบุแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา 

3) กาํหนดราคาของรายการในสัญญา 

4) ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัแต่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 

5) รับรู้รายไดข้ณะท่ีกิจการเสร็จส้ินการปฏิบติัตามแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

3.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํ 

กบัลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัจากวธีิปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 

• สินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกันแต่นาํมาขายรวมกัน จะตอ้งรับรู้รายการแยกกัน และการให้ส่วนลด

หรือการให้ส่วนลดภายหลัง จากราคาตามสัญญาจะต้องถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองค์ประกอบของ 

แต่ละสินคา้หรือบริการ 

• รายไดอ้าจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วข้ึนกว่าการรับรู้รายไดภ้ายใตม้าตรฐานปัจจุบนั หากส่ิงตอบแทนมีความ

ผนัแปรดว้ยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลงั ค่าธรรมเนียมท่ีกาํหนดจากผล

การปฏิบติังาน ค่าสิทธิ ความสําเร็จของผลงาน เป็นตน้) - จาํนวนเงินขั้นตํ่าของส่ิงตอบแทนผนัแปร

จะตอ้งถูกรับรู้รายไดห้ากไม่ไดมี้ความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญัท่ีจะกลบัรายการ 

• จุดท่ีรับรู้รายไดอ้าจมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม : รายไดบ้างประเภทท่ีในปัจจุบันรับรู้ ณ เวลาใด 

เวลาหน่ึง ณ วนัส้ินสุดสัญญาอาจจะต้องเปล่ียนเป็นรับรู้รายได้ตลอดช่วงอายุสัญญา หรือในกรณี

ตรงกนัขา้ม 

• มีขอ้กาํหนดใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจงสําหรับรายไดจ้ากการให้สิทธิ การรับประกนั ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรก 

ท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้และสัญญาฝากขาย 

• เน่ืองจากเป็นมาตรฐานฉบบัใหม่จึงมีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 

กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลัง 

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั กบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวด

ของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูล

เพ่ิมเติม 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

3.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาถือปฏิบติั

ก่อนวนับงัคบัใช ้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  

   (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 มีการอธิบายใหช้ดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 

- การวดัมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชําระด้วยเงินสด กิจการต้องไม่นําเง่ือนไข 

การได้รับสิทธิ ซ่ึงอยู่นอกเหนือเง่ือนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ 

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีชาํระดว้ยเงินสด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า แต่ตอ้งนาํมาปรับปรุงจาํนวนผลตอบแทน

ท่ีรวมอยูใ่นจาํนวนท่ีวดัมลูค่าของหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากรายการดงักล่าว 

- เม่ือกิจการต้องหักจาํนวนภาระผูกพันภาษีเงินได้ของพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้น 

เป็นเกณฑ์ และนําส่งภาษีท่ีหักไวด้ังกล่าวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจการต้องจัดประเภทรายการ

ดงักล่าวเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีชาํระดว้ยตราสารทุนทั้งหมด เสมือนว่าไม่มีลกัษณะ

ของการชาํระดว้ยยอดสุทธิ 

- การบัญชีสําหรับการปรับปรุงเง่ือนไขของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีเปล่ียนการจดัประเภท 

จากการจ่ายชาํระดว้ยเงินสดเป็นการจ่ายชาํระดว้ยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่ากิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต ์ 

และกิจการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัท่ีสามารถเลือกวิธีการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้

ดว้ยวธีิมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน โดยกิจการตอ้งเลือกวิธีการน้ีในแต่ละบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการคร้ังแรกของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปยงั

บญัชีอ่ืนๆ หรือโอนจากบญัชีอ่ืนๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะทาํไดก้็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

การใช้งานของอสังหาริมทรัพยน์ั้ นโดยมีหลักฐานสนับสนุน การเปล่ียนแปลงในการใช้งานจะเกิดข้ึน 

เม่ืออสังหาริมทรัพยเ์ขา้เง่ือนไข หรือส้ินสุดการเขา้เง่ือนไขของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน การเปล่ียนแปลง

ในความตั้งใจเพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนุนวา่เกิดการโอนเปล่ียนประเภทของสินทรัพยน์ั้น 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

22 

 

3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

3.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถนาํมาใชก่้อน

วนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 16  

เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 

   ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัท่ี 19  

เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะนาํมาใชแ้ทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชี

ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินของธนาคาร 

   และสถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู 

    สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน กําหนดหลักการเก่ียวกับ 

การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจ้าของ และการหักกลบสินทรัพย ์

ทางการเงินกับหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีใช้กับการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน 

รวมถึงการจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานการณ์ท่ีทาํใหสิ้นทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

3.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถนาํมาใชก่้อน

วนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน กาํหนดให้กิจการ

ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเพ่ือให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเก่ียวกบัความมีนัยสําคญัของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินของกิจการ และลักษณะและระดับของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจาก

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ  

การวดัมูลค่า การตัดรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การคาํนวณการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 

 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็น 

สามประเภทไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายติุธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการ

เงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน ตอ้งวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน

ประเภทตราสารทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้หน้ีสิน

ทางการเงินท่ีตอ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมลูค่าดว้ย

มลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีกาํหนด 

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมลูค่าดว้ยวธีิมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

 

3.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถนาํมาใชก่้อน

วนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 

- ขอ้กาํหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดั

มลูค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก

ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาคํ้าประกนัทางการเงิน โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุการณ์ดา้น

เครดิตข้ึนก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็น

สามระดบั ในแต่ละระดบัจะกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อการดอ้ยค่าและการคาํนวณวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ี

แตกต่างกนัไป โดยมีขอ้ยกเวน้สาํหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาภายใตม้าตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญ และลูกหน้ี 

ตามสัญญาเช่า จะใชว้ธีิการอยา่งง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

 

- การบญัชีป้องกันความเส่ียงมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรม  

การบริหารความเส่ียงของกิจการท่ีใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจาก 

ความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน (หรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของ

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 

วธีิการดงักล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงภายใตก้ารบญัชี

ป้องกนัความเส่ียงเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 

ในหน่วยงานต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเก่ียวกับวิธีการทางบัญชีท่ีเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงของ 

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศท่ีเข้าเง่ือนไข ให้แนวทางเก่ียวกับเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงในการป้องกันความเส่ียงของ 

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใดๆ ภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะเพียง

บริษทัใหญ่เท่านั้น และให้แนวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจา้ของ

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนสาํหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 
 

3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

3.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมต้นในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถนาํมาใชก่้อน

วนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะสาํหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน  

ให้ข้อกาํหนดทางบัญชีสําหรับกรณีท่ีกิจการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหน้ีเพ่ือชาํระหน้ีสินทางการเงิน

ทั้งหมดหรือบางส่วน กิจการตอ้งวดัมูลค่าตราสารทุนท่ีออกให้แก่เจา้หน้ีดว้ยมูลค่ายติุธรรม กิจการตอ้งตดั

รายการหน้ีสินทางการเงินทั้ งหมดหรือบางส่วนเม่ือเป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับท่ี 9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสิน 

ทางการเงิน)ท่ีชาํระและมลูค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
 

3.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการร่วมการงาน 
 

(ก) บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยหมายถึงกิจการ(ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการ 

มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกับผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิด 

ผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้น 

งบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัย่อย 

มารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สําหรับการซ้ือบริษัทย่อย

ประกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ายชาํระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือ

และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์

หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระตามขอ้ตกลง ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน 

มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีได้มาและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีได้รับมาจากการรวมธุรกิจ 

จะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี ซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนได้เสีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมลูค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของ

หุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการร่วมการงาน (ต่อ) 

 

(ก) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 

ในการรวมธุรกิจท่ีดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้า  

การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้ น  

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงใน 

มูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสิน 

ให้รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายซ่ึงจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องไม่มีการวดั 

มลูค่าใหม่ และใหบ้นัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 

 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม  

ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่า มูลค่า

ยติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้ค่าความนิยม (หมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.11) 

หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม  

ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาตํ่ากวา่มลูค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงั

กาํไรขาดทุน 

 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และกาํไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุน

ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการ

ดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 

 

(ข) รายการกบัส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

 

กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของเจ้าของของ 

กลุ่มกิจการ สาํหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ละมลูค่าตามบญัชี

ของสินทรัพยสุ์ทธิของหุน้ท่ีซ้ือมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และกาํไรหรือขาดทุนจากการขาย

ในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการร่วมการงาน (ต่อ) 

 

(ค) บริษัทร่วม 

 

บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่วไปก็คือการท่ี 

กลุ่มกิจการถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมด เงินลงทุน 

ในบริษทัร่วมรับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม  

 

(ง) การร่วมการงาน 

 

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกันหรือการร่วมคา้ โดยข้ึนอยู่กบัสิทธิและ

ภาระผกูพนัตามสัญญาของผูเ้ขา้ร่วมการงานนั้นมากกวา่โครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน  

 

การดาํเนินงานร่วมกนั 

 

การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกันเม่ือกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภาระผูกพัน 

ในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกับการร่วมการงานนั้น โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของ 

การดาํเนินงานร่วมกัน และส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายท่ีร่วมกันถือครองหรือก่อข้ึน  

ซ่ึงรายการดงักล่าวจะแสดงรวมกบัรายการแต่ละบรรทดัในงบการเงิน 

 

การร่วมคา้ 

 

การร่วมการงานจดัประเภทเป็นการร่วมคา้เม่ือกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงานนั้น เงินลงทุน 

ในการร่วมคา้รับรู้โดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

 

(จ) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมข้ึน

หรือลดลงในภายหลังวนัท่ีได้มาด้วยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ด้รับการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมี 

ส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้รวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 

 

ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในการร่วมคา้นั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั กิจการตอ้งจดัประเภทรายการ 

ท่ีเคยรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง กาํไร

และขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการร่วมการงาน (ต่อ) 

 

(จ) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ) 

 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุน และส่วนแบ่งในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงิน

ลงทุน เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้มีมลูค่าเท่ากบัหรือเกินกวา่มลูค่าส่วนไดเ้สีย

ของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมและการร่วมคา้นั้น ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆ ซ่ึงโดยเน้ือหาแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึง

ของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้ น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน 

อีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วมและการร่วมคา้หรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม

และการร่วมคา้ 

 

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

เกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมลูค่า 

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนกบัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

รายการกําไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะตัดบัญชีตามสัดส่วนท่ี 

กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมคา้นั้ น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับัญชีใน

ทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า บริษทัร่วมและการร่วมคา้

จะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจาํเป็นเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 

 

(ฉ) งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหัก 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

ของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่ตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 

 

3.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 

(ก) สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานและสกุลเงินท่ีใช้นําเสนองบการเงิน 

 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม 

ทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท  

ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของบริษทั 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 

 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี

เกิดรายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้ นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับ 

หรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบ 

ของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้ม

การรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียน

ทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนดว้ย 

 

(ค) กลุ่มกจิการ 

 

การแปลงค่าผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทัในกลุ่มกิจการ (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภาวะ 

เงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินท่ีใช้นําเสนองบการเงินไดถู้กแปลงค่า 

เป็นสกุลเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินดงัน้ี 

 

• สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวดแปลงค่าดว้ยอตัราปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 

งบแสดงฐานะการเงินนั้น 

• รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จแปลงค่าดว้ยอตัราถวัเฉล่ีย และ 

• ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ค่าความนิยมและการปรับมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดจากการซ้ือหน่วยงานในต่างประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

ของหน่วยงานในต่างประเทศนั้นและแปลงค่าดว้ยอตัราปิด 

 

3.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามและเงินลงทุนระยะส้ันอ่ืน 

ท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีไดม้า เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนใน

งบแสดงฐานะการเงิน 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.6 ลูกหนี้การค้า 

 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมลูค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ

ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ 

ลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนโดยถือเป็น

ส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

3.7 สินค้าคงเหลือ 

 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณโดยวิธี 

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการซ้ือสินคา้นั้น เช่น  

ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคา

ปกติท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้นสําเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีค่าเผือ่การลดมลูค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจาํเป็น 

 

3.8 ภาพยนตร์ระหว่างการผลติ 

 

ภาพยนตร์ระหว่างการผลิต แสดงถึงตน้ทุนของการผลิตและถ่ายทาํภาพยนตร์ท่ีอยู่ระหว่างการผลิตและจะตดัจาํหน่ายเป็น

ตน้ทุนเม่ือมีการจาํหน่ายหรือจดัฉายภาพยนตร์ โดยตดัจาํหน่ายตามอตัราส่วนของการใช้งานในช่องทางการตลาดต่าง ๆ  

ดงัรายละเอียดในหมายเหตุ 3.12 ตน้ทุนการผลิตภาพยนตร์ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตและ

ถ่ายทาํภาพยนตร์ และแสดงดว้ยราคาทุน 

 

3.9 เงินลงทุน  

 

กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ เป็นเงินลงทุนทัว่ไป การจดั

ประเภทข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลา

ลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  

 

เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ เงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ย 

ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่า 

 

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผื่อการลดลงของ 

มูลค่าเกิดข้ึน หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน กิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจาก 

ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่ารวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกับ

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้ นจะบันทึกรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ 

ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 

ดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

31 

 

3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.10 อาคารและอุปกรณ์ 

 

อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่า ดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ

การซ้ือสินทรัพยน์ั้น  

 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 

เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมลูค่า

ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืน ๆ 

กิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  

 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยค์าํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ีประมาณการไว้

ของสินทรัพยห์รืออายสัุญญาเช่าในกรณีท่ีอายสัุญญาเช่าส้ันกวา่ดงัต่อไปน้ี 

 

อาคาร 20 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 3, 5 ปี 

อุปกรณ์สาํนกังาน 3, 5 ปี 

ยานพาหนะ (รวมยานพาหนะภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน) 5 ปี 

 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานกลุ่มกิจการ ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์

ใหเ้หมาะสม 

 

ในกรณีท่ีมลูค่าตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มลูค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน

ทนัที  

 

ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจาก 

การจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลกาํไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในกาํไรขาดทุน 

 

ดอกเบ้ียจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการได้มาซ่ึง อาคารและอุปกรณ์ ได้บนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพยน์ั้ น 

ตลอดช่วงเวลาการก่อสร้างและเตรียมสินทรัพยน์ั้นให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค์ ตน้ทุนการกู้ยืมประกอบดว้ย 

ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมทั้ งระยะส้ันและระยะยาวรวมทั้ งภาษีท่ีเก่ียวข้อง ต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 

ในงบกาํไรขาดทุน 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.11 ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้

และหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนของบริษทัย่อย ณ วนัที่ไดม้าซ่ึงบริษทัย่อยนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการไดม้าซ่ึงบริษทัย่อย 

จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

ค่าความนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบการดอ้ยค่าทุกปี และแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม ค่าเผือ่การดอ้ยค่า

ของค่าความนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีการกลบัรายการ ทั้งน้ีมูลค่าคงเหลือตามบญัชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคาํนวณในกาํไร

หรือขาดทุนเม่ือมีการขายกิจการ 

 

ในการทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น

อาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกนัซ่ึงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ท่ีเกิดค่าความนิยมเกิดข้ึนและ

ระบุส่วนงานดาํเนินงานได ้

 

3.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ค่าลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ 

 

ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ บนัทึกตามราคาทุนท่ีราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือลิขสิทธ์ิ ตน้ทุนลิขสิทธ์ิตดัจาํหน่าย

เป็นตน้ทุนโดยตรงของการแสดงภาพยนตร์ วซีีดีและดีวดีี และการถ่ายทอดทางเคเบิลทีวหีรือทางโทรทศัน์ ตามอตัราส่วนของ

การใชง้านในช่องทางเหล่านั้นตลอดระยะเวลาของลิขสิทธ์ิ ซ่ึงโดยทัว่ไปอยูร่ะหว่าง 2 ปี ถึง 10 ปี ในกรณีท่ีคาดวา่มีการขาดทุน

เกิดข้ึนในแต่ละลิขสิทธ์ิ กลุ่มกิจการจะตดัจ่ายขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนออกจากมูลค่าทางบญัชีของลิขสิทธ์ินั้น ๆ เป็นค่าใชจ่้าย

ในงบกาํไรขาดทุนทนัที 

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ

การดาํเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนาํมาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจาํหน่ายตลอดอายปุระมาณการ

ใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 

 

ตน้ทุนท่ีใชใ้นการพฒันาและบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนโดยตรงในการ

จดัทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูดู้แลและมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงอาจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมากกว่า

ตน้ทุนเป็นเวลาเกินกว่าหน่ึงปีจึงจะบันทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงต้นทุนพนักงานท่ีทาํงานใน 

ทีมพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจาํนวนเงินท่ีเหมาะสม 

 

ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหสู้งข้ึนกว่าเม่ือไดม้าให้บนัทึกเป็นตน้ทุนเพ่ือการพฒันา

และบวกรวมไวใ้นตน้ทุนเม่ือไดม้าซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็น

สินทรัพยแ์ละตดัจาํหน่ายโดยใชว้ธีิเส้นตรง ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 10 ปี 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

สินทรัพยท่ี์มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น

ประจาํทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตาม

บญัชีอาจสูงกวา่มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่า 

ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาไดเ้พ่ือวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพย ์

ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม ซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิน 

ความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 

3.14 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 

 

สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น

ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึก 

ในงบกาํไรขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น  

 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น

สัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ 

 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 

คงคา้งอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 

ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า เพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี

สําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุของการ 

ใชง้านทรัพยสิ์นท่ีเช่าหรืออายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 

 

3.15 เงินกู้ยืม 

 

เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักต้นทุนการจัดทาํรายการท่ีเกิดข้ึน เงินกู้ยืมวดัมูลค่า 

ในเวลาต่อมาดว้ยวธีิราคาทุน 

 

เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนชาํระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา

ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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3.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้

โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ

ตามลาํดบั 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะ 

มีผลบังคับใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษัทและบริษัทย่อย และการร่วมค้าของกลุ่มกิจการ 

ไดด้าํเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดท้างภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณี 

ท่ีมีสถานการณ์ท่ีการนาํกฎหมายภาษี ไปปฏิบติัข้ึนอยู่กบัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจาก

จาํนวนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และ 

ราคาตามบัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีท่ีเกิดจากการรับรู้

เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้น

ไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุนทั้ งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี  

(และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงิน

ไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ

จาํนวนผลต่างชั่วคราวนั้ นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้ งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุน 

ในบริษทัร่วม บริษทัย่อย และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของ

การกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายใน

ระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิ 

ตามกฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบัน และทั้ งสินทรัพย ์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเก่ียวขอ้งกับภาษีเงินได้ท่ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ 

ภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกันซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.17 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

3.17.1 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 

กลุ่มกิจการไดจ้ดัใหมี้โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงิน

และโครงการผลประโยชน์ 

 

3.17.1.1 โครงการสมทบเงิน 

 

สาํหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี บริษทัไม่มีภาระผกูพนั

ทางกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานท่ีจะต้องจ่ายเงินเพ่ิมเม่ือได้จ่าย เงินสมทบไปแล้ว  

ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้พนักงานทั้ งหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงาน 

ทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน

ภายนอกตามเกณฑ์และข้อกาํหนดของ พระราชบัญญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เงินสมทบ 

จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเม่ือถึงกําหนดชําระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้า 

จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบกาํหนดจ่าย 

 

3.17.1.2  ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 

สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน  

ซ่ึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนักงานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับ 

หลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 

 

หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั  

ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพันน้ีคาํนวณ 

โดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของ

โครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทน

ในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบกาํหนดของ

หุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ

 

กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.18 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 

กลุ่มกิจการดาํเนินโครงการผลตอบแทนพนักงานโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีชาํระดว้ยตราสารทุน โดยท่ีกิจการไดรั้บบริการ 

จากพนักงาน เป็นส่ิงตอบแทนสําหรับตราสารทุน (สิทธิซ้ือหุ้น)ท่ีกิจการออกให้ มูลค่ายุติธรรมของบริการของพนักงาน 

เพ่ือแลกเปล่ียนกับการให้สิทธิซ้ือหุ้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย จาํนวนรวมท่ีบันทึกตดัเป็นค่าใช้จ่ายจะอา้งอิงจากมูลค่าของ

ยติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ท่ีออกใหโ้ดย 

 

• รวมเง่ือนไขทางการตลาด 

• ไม่รวมผลกระทบของการบริการและเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการตลาด (ตัวอย่างเช่นความสามารถ 

ทาํกาํไร การเติบโตของกาํไรตามท่ีกาํหนดไว ้และ พนกังานจะยงัเป็นพนกังานของกิจการในช่วงเวลาท่ีกาํหนด) และ 

• รวมผลกระทบของเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน 

 

เง่ือนไขผลงานท่ีไม่ใช่เง่ือนไขทางตลาดและเง่ือนไขการบริการ จะรวมอยูใ่นขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัจาํนวนของสิทธิซ้ือหุ้น 

ท่ีคาดว่าจะไดรั้บสิทธิ ค่าใชจ่้ายทั้งหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลาไดรั้บสิทธิ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีกาํหนดไว ้

กลุ่มกิจการจะทบทวนการประเมินจาํนวนของสิทธิซ้ือหุ้นท่ีคาดว่าจะไดรั้บสิทธิ ซ่ึงข้ึนกบัเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่

เง่ือนไขการตลาด และจะรับรู้ผลกระทบของการปรับปรุงประมาณการเร่ิมแรกในกาํไรหรือขาดทุนพร้อมกบัการปรับปรุง

รายการไปยงัส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาการรายงาน 

 

เม่ือมีการใช้สิทธิ บริษัทจะออกหุ้นใหม่ ส่ิงตอบแทนท่ีได้รับสุทธิด้วยต้นทุนในการทาํรายการทางตรงจะบันทึกไปยงั 

ทุนเรือนหุน้(มลูค่าตามบญัชี) และส่วนเกินมลูค่าหุน้ 

 

กรณีท่ีบริษทัใหสิ้ทธิซ้ือตราสารทุนแก่พนกังานของบริษทัย่อยในกลุ่มกิจการ จะปฏิบติัเหมือนเป็นเงินอุดหนุนจากบริษทัใหญ่ 

กลุ่มกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของบริการของพนักงาน โดยอา้งอิงกบัมลูค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีออกให้ มูลค่าของ

ตราสารทุนเหล่านั้นตอ้งวดั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ ซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บสิทธิ ในงบเฉพาะของบริษทัจะบนัทึกเสมือน

กบัเป็นการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเพ่ิมส่วนของเจา้ของ 

 

3.19 ประมาณการหนี้สิน 

 

กลุ่มกิจการจะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน ซ่ึงไม่รวมถึงประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลตอบแทนพนักงานอนัเป็นภาระผกูพนั

ในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการชาํระภาระผกูพนันั้น 

มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กิจการตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการท่ีน่าเช่ือถือของ

จาํนวนท่ีตอ้งจ่าย ในกรณีท่ีกิจการคาดว่าประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายท่ีจะได้รับคืน กิจการจะบันทึกเป็นสินทรัพย ์

แยกต่างหากก็ต่อเม่ือคาดวา่น่าจะไดรั้บรายจ่ายนั้นคืนอยา่งแน่นอน 
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3.20 ประมาณการค่าเผ่ือสินค้ารับคืน 

 

ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืนสําหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดี จะพิจารณาจากข้อมูลในอดีตท่ีเกิดข้ึนจริงและปัจจัยการ 

ตลาดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประมาณการค่าเผื่อสินคา้รับคืนคาํนวณจากกาํไรขั้นตน้และแสดงในงบกาํไรขาดทุนโดยหักจากรายได้

และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.21 การรับรู้รายได้  

 

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีจะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ 

รายไดจ้ะแสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการสาํหรับ 

งบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของความเป็น

เจา้ของสินคา้  

 

รายไดค่้าบริหารงาน และรายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้รับรู้เม่ือมีการให้บริการแลว้เสร็จ 

 

รายไดจ้ากการผลิตและการจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ รายไดค่้าโฆษณาและรับจา้งผลิตงานดา้นบนัเทิง รับรู้ดงัต่อไปน้ี 

 

• รายไดส่้วนแบ่งจากโรงภาพยนตร์เป็นรายไดจ้ากค่าผ่านประตูเขา้ชมภาพยนตร์ซ่ึงแบ่งระหว่างเจา้ของโรงภาพยนตร์

กบับริษทั/บริษทัยอ่ยผูผ้ลิตภาพยนตร์ ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดต้ามวนัท่ีฉายภาพยนตร์ 

• รายไดจ้ากการจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ รายไดจ้ากการจาํหน่าย วซีีดี และดีวีดี และรายไดจ้ากการจาํหน่ายพอ็กเก็ตบุ๊คส์ 

แสดงดว้ยมูลค่าตามใบส่งสินคา้ของลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ท่ีขายเป็นจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน และส่วนลด  

และรับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ 

• รายไดจ้ากการให้ใช้สิทธ์ิในภาพยนตร์รวมถึงสิทธ์ิท่ีเกิดจากภาพยนตร์ท่ีผลิตเองท่ีคิดค่าธรรมเนียมเป็นจาํนวนคงท่ี  

และผูใ้ช้สิทธ์ิไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมและผูใ้ห้สิทธ์ิไม่มีขอ้ผูกพนัภายหลังการให้สิทธ์ิจะถือเป็นรายได ้

ทั้งจาํนวนเม่ือผูใ้ชสิ้ทธ์ิสามารถใชสิ้ทธ์ิไดต้ามสัญญา 

• รายไดค่้าโฆษณารับรู้เม่ือปรากฏตามส่ือ 

• รายไดจ้ากการรับจา้งผลิตงานดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีตกลงกบัลูกคา้ 

 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอาย ุ 

และพิจารณาจากจาํนวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีสาํหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มกิจการ 

 

3.22 การจ่ายเงินปันผล 

 

เงินปันผลท่ีจ่ายไปยงัผู ้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้ในด้านหน้ีสินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี  

ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล 
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

3.23 เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญท่ีแสดงอยู่ใน 

งบแสดงฐานะทางการเงินประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

และหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.24 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนําเสนอให้ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 

การดาํเนินงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผล

การปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการผูบ้ริหารท่ีทาํการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

 

4 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 

 

4.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 

 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจาก 

อตัราแลกเปล่ียน และความเส่ียงดา้นมลูค่ายติุธรรมและดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ียและ 

ความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของ

กลุ่มกิจการจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํให้เสียหายต่อผลการดาํเนินงาน

ทางการเงินของกลุ่มกิจการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้

 

4.1.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ อย่างไรก็ตาม รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานของ 

กลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกับการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยมืของกลุ่มกิจการ

บางส่วนเป็นอตัราลอยตวั กลุ่มกิจการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ียเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวน

ของอตัราดอกเบ้ียดงักล่าว 

 

4.1.2 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 

กลุ่มกิจการมีความเส่ียงอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จากการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์

จากต่างประเทศท่ีเป็นสกุลเงินท่ีหลากหลาย กลุ่มกิจการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดจาก 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
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4 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

4.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 

4.1.3 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 

กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสําคัญของความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ กลุ่มกิจการมีนโยบายท่ีเหมาะสม 

เพ่ือทาํให้เช่ือมัน่ไดว้่าไดข้ายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ฝ่ายบริหารของ

กลุ่มกิจการเช่ือวา่มลูค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมลูค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้หกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามท่ี

แสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

4.1.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการท่ีมีวงเงินอาํนวยความสะดวกในการกู้ยืมท่ีได้มีการ 

ตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใชค้วามยืดหยุ่น โดยการรักษา

วงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้หเ้พียงพอภายใตล้กัษณะธรรมชาติของธุรกิจของกลุ่มกิจการท่ีมีการเปล่ียนแปลงได ้

 

4.2 มูลค่ายุติธรรม 

 

มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอายคุงเหลือตํ่ากวา่หน่ึงปี มีค่าใกลเ้คียงกบัมลูค่าทางบญัชี 

นอกจากน้ีเงินให้กูย้มืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด ดงันั้น ฝ่ายบริหารจึงเช่ือว่า 

มลูค่าตามบญัชีของเงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวมีมลูค่าใกลเ้คียงกบัมลูค่ายุติธรรม 

 

5 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 

 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและทบทวนอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองของการประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ  

โดยการประเมินอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตท่ีผูบ้ริหาร 

เช่ือวา่กระทาํอยา่งมีเหตุผลภายใตส้ถานการณ์ในขณะนั้น 

 

5.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ และข้อสมมติฐาน 

 

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชี

อาจไม่ตรงกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระสําคัญ 

ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

 

ก) ประมาณการด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของ เงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยโดยพิจารณามูลค่า 

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากประมาณการกระแสเงินสดของบริษทัยอ่ยซ่ึงอาศยัการประมาณการของผูบ้ริหาร 
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5 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 

5.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ และข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 

ข) การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 

 

กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้สะทอ้นถึงการด้อยค่าลงของลูกหน้ีการคา้โดยประมาณการขาดทุน 

ท่ีอาจเกิดจากการท่ีลูกค้าไม่สามารถชาํระหน้ีได้ กลุ่มกิจการประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากการคาดการณ์ 

กระแสเงินสดรับในอนาคต ซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตในการรับชาํระหน้ี และกรณีของการผดิชาํระหน้ี

ท่ีเกิดข้ึน และการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 

 

ค) ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยหรือเส่ือมคุณภาพ 

 

กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยัหรือเส่ือมคุณภาพโดยประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  

ซ่ึงคาํนวณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็นเพ่ือให้สินค้านั้ นสําเร็จรูป และ

ค่าใช้จ่ายในการขาย การคาํนวณดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณของผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีต 

ประสบการณ์ของผูบ้ริหารในธุรกิจ และแนวโนม้ของตลาด 

 

ง) มูลค่าภาพยนตร์ระหว่างผลติ 

 

กลุ่มกิจการการบนัทึกตน้ทุนภาพยนตร์ระหว่างผลิตตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

ตํ่ากว่าตน้ทุน กลุ่มกิจการจะทดสอบและรับรู้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของภาพยนตร์ในแต่ละเร่ือง ถา้มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

ไม่คุม้กับต้นทุนภาพยนตร์ในแต่ละเร่ือง โดยการพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต้องใช้การคาํนวณและอาศัย 

การประมาณการจากผูบ้ริหาร 

 

จ) อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ฝ่ายบริหารเป็นผู ้ประมาณการอายุการใช้งาน และมูลค่าคงเหลือ สําหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย ์

ไม่มีตวัตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 

มีความแตกต่างไปจากประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ช้งาน

เน่ืองจากการขายหรือเลิกใช ้



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

41 

 

5 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 

5.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญและข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 

ฉ) ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม 

 

ในแต่ละปีกลุ่มกิจการจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีว่าเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ตามนโยบายบญัชีท่ีเปิดเผย 

ไวใ้นหมายเหตุ 3.11 โดยกิจการจะเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ

หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงพิจารณาจากการคาํนวณมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์และเน่ืองจากมีความ 

ไม่แน่นอนในอนาคตซ่ึงอาจส่งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบต่อมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการไดมี้การ

ว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน โดยท่ีปรึกษาทางการเงินไดมี้การคาํนึงถึง

ความน่าจะเป็นในการคาํนวณมูลค่าดงักล่าวดว้ยโดยถวัเฉล่ียมูลค่าจากการใชโ้ดยให้นํ้ าหนักกับสถานการณ์ปกติ

มากท่ีสุดท่ีอัตราร้อยละ 49 และให้นํ้ าหนักกับสถานการณ์เชิงบวกและลบท่ีเท่ากันในอตัราร้อยละ 25 ซ่ึงอัตรา 

ความน่าจะเป็นดังกล่าวมีท่ีมาจากการนํารายได้จากการขายเฉล่ียในระยะเวลายอ้นหลัง 3 ปีและเทียบเคียง 

กับประมาณการรายได้จากการขายในปี พ.ศ. 2562 มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  

จากการลงทุนในบริษทัเอ็ม พิคเจอร์ส จาํกัด คิดเป็นจาํนวนเงิน 340 ลา้นบาทซ่ึงใกลเ้คียงกับมูลค่าทางบญัชีของ

บริษทัยอ่ยรวมค่าความนิยมจาํนวน 338 ลา้นบาท ในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์สินทรัพยจ์ะถูกจดัประเภท

ไปยงัระดบัท่ีเลก็สุดเพ่ือใชใ้นการคาํนวณกระแสเงินสด (หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

คืนประเมินจากประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีอ้างอิงจากการประมาณการทางการเงิน โดยคิดลดครอบคลุม

ระยะเวลา 10 ปี โดยอา้งอิงจากแผนการเงินและการดาํเนินงานของหน่วยสินทรัพย ์ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหาร

และใชป้ระมาณการกระแสเงินสดคิดลดท่ีประมาณบนสมมติฐานของอตัราการเติบโต ซ่ึงไม่สูงกวา่อตัราการเติบโต

เฉล่ียของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้นเคยทาํไดใ้นอดีต 

 

ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเป็นดงัต่อไปน้ี 

 

อตัราการเติบโต ร้อยละ 0.9 

อตัราการคิดลดและความน่าจะเป็น 

 

บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส จํากดั หน่วย : ล้านบาท 

สถานการณ์ อตัราคิดลด จํานวนเงินท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ความน่าจะเป็น 

สถานการณ์ในเชิงลบ ร้อยละ 10.1 317 ร้อยละ 25 

สถานการณ์ปกติ ร้อยละ 9.1 340 ร้อยละ 49 

สถานการณ์ในเชิงบวก ร้อยละ 8.1 365 ร้อยละ 25 

 

แหล่งขอ้มลู: รายงานการประเมินมลูค่ากิจการ ลงวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

42 

 

5 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 

5.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญและข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 

ฉ) ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม (ต่อ) 

 

ปัจจยัแวดลอ้มท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในเชิงบวกและลบต่อประมาณการ เช่น การท่ีบริษทัเป็นผูร่้วมลงทุน

ซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์กับผูซ้ื้อรายอ่ืน (เพ่ือลดต้นทุนและความเส่ียง) และมีโครงสร้างการตกลงส่วนแบ่งรายได ้

จากการจดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์กบับริษทัอ่ืน การเพ่ิมข้ึนของจาํนวนโรงภาพยนตร์ในต่างจงัหวดัและประเทศ

เพ่ือนบา้นท่ีมีกาํลงัซ้ือ การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง และการนัดหยุดงานของผูเ้ขียนบทในต่างประเทศ ท่ีปรึกษา

ทางการเงินแนะนาํใหใ้ชม้ลูค่าจากการใชด้ว้ยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของความน่าจะเป็น 

 

การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวไดก้ระทาํในขอ้สมมติฐานหลกัโดยรวมถึงอตัราคิดลดหากอตัราคิดลดท่ีใช้ในการ

คาํนวณกระแสเงินสดคิดลดสูงข้ึนอตัราร้อยละ 1 จากอตัราท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินประมาณไว ้(ร้อยละ 10.1 แทนท่ี

จะเป็นอัตราร้อยละ 8.1) จาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะได้รับคืนจะมียอดลดลง อย่างไรก็ตามในการจัดทําประมาณการ 

ทางการเงิน ฝ่ายบริหารอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด 

โดยอตัราการเติบโตท่ีใช้สอดคลอ้งกับขอ้มูลในอดีต อตัราคิดลดเป็นอตัราท่ีประมาณจากตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ีย 

ถ่วงนํ้ าหนักของแต่ละหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้นผูบ้ริหารของกิจการ

เช่ือมัน่วา่ค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีบริษทับนัทึกไวมี้ความเพียงพอและเหมาะสมแลว้ภายในสถานการณ์ในปัจจุบนั 

 

ช) ค่าเผ่ือสินค้ารับคืน 

 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืนสําหรับแผ่นวีซี ดีและดีวีดีท่ีคาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต  

ผูบ้ริหารประมาณการสัดส่วนร้อยละท่ีคาดว่าจะรับคืน โดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีตล่าสุด 

รวมถึงรูปแบบการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนั 

 

ซ) รายได้/การตัดจําหน่ายลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ 

 

กลุ่มกิจการตัดจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์และบันทึกเป็นต้นทุนจ่ายตามอัตราส่วนของการใช้งานในแต่ละ 

ช่องทางตลาด และระยะเวลาของลิขสิทธ์ิ ซ่ึงการประมาณการการใช้งานในแต่ละช่องทางเพ่ือนํามาใช้คาํนวณ

อตัราส่วนน้ีผูบ้ริหารเป็นผูป้ระมาณการโดยพิจารณาจากขอ้มลูและประสบการณ์ในอดีต 
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5 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 

5.1 ประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญและข้อสมมติฐาน (ต่อ) 

 

ฌ) ภาระผูกพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการคาํนวณตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของ

ขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมลูค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ

 

กลุ่มกิจการไดพิ้จารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการกาํหนดมูลค่า

ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายใุนการพิจารณา

อตัราคิดลดท่ีเหมาะสม กลุ่มกิจการพิจารณาใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของหุ้นกู้ภาคเอกชนท่ีไดรั้บการจดัอนัดบั 

อยู่ในระดบัดี ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบกาํหนด

ใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุเก่ียวขอ้ง 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืน ๆ สาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเพ่ิมเติมอยู่ในหมายเหตุ 21 

 

6 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้ นเพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 

กลุ่มกิจการเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน และเพ่ือดํารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 

ท่ีเหมาะสม เพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 

การออกหุน้ใหม่หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสิน 

 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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7 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี  

 

 งบการเงินรวม                                                                                   หน่วย : บาท 

 

ธุรกจิจําหน่ายลขิสิทธ์ิ

ภาพยนตร์ 

ธุรกจิผลิตภาพยนตร์ 

และท่ีเกีย่วข้อง 

ธุรกจิจําหน่าย 

วีซีดแีละดวีีด ี

 

ธุรกจิอ่ืน 

 

รวม 
      

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561      

รายได ้      

   รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 144,194,847 162,342,501 2,512,488 33,905,905 342,955,741 

   รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (6,741,843) (545,206) - (2,265,000) (9,552,049) 

รายไดสุ้ทธิจากบุคคลภายนอก 137,453,004 161,797,295 2,512,488 31,640,905 333,403,692 
      

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 31,279,170 (19,000,242) (10,918,498) 2,924,794 4,285,224 

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้     (23,494,057) 

รายไดอ่ื้น     16,375,578 

ตน้ทุนทางการเงิน     (3,229,083) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้     (6,242,197) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้     (12,304,535) 

ภาษีเงินได ้     (12,687,222) 

ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี     (24,991,757) 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

45 

 

7 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ขอ้มลูทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม                                                                                   หน่วย : บาท 

 

ธุรกจิจําหน่ายลขิสิทธ์ิ

ภาพยนตร์ 

ธุรกจิผลิตภาพยนตร์ 

และท่ีเกีย่วข้อง 

ธุรกจิจําหน่าย 

วีซีดแีละดวีีด ี

 

ธุรกจิอ่ืน 

 

รวม 
      

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560      

รายได ้      

   รายไดต้ามส่วนงานธุรกิจรวม 166,006,217 176,275,457 19,691,915 13,635,948 375,609,537 

   รายการระหวา่งส่วนงานธุรกิจ (2,608,645) (500,000) (6,784,765) (2,128,985) (12,022,395) 

รายไดสุ้ทธิจากบุคคลภายนอก 163,397,572 175,775,457 12,907,150 11,506,963 363,587,142 
      

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 25,153,070 (51,126,801) (95,913,666) (1,276,910) (123,164,307) 

ตน้ทุนท่ีไม่สามารถปันส่วนได ้     (25,350,965) 

รายไดอ่ื้น     2,091,379 

ตน้ทุนทางการเงิน     (5,140,045) 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้     (1,953,984) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้     (153,517,922) 

ภาษีเงินได ้     (9,752,103) 

ขาดทุนสุทธิสาํหรับปี     (163,270,025) 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินสด 193,123 178,197 15,000 1,166 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 42,252,954 73,370,424 827,035 20,859,444 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42,446,077 73,548,621 842,035 20,860,610 

 

9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ลูกหน้ีการคา้     

- บุคคลภายนอก 60,693,639  60,005,802 35,000 - 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30) 3,228,497  2,617,001 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 63,922,136  62,622,803 35,000 - 

รายไดค้า้งรับ     

- บุคคลภายนอก 136,961,221  22,559,114 - - 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30) 9,137,427  2,880,732 - - 

รวมรายไดค้า้งรับ 146,098,648  25,439,846 - - 
     

รวมลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ 210,020,784 88,062,649 35,000 - 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ - สุทธิ 210,020,784 88,062,649 35,000 - 

ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3,358,799 3,278,532 7,693,676 1,044,287 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (7,348,342)  

ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ     

   (หมายเหตุ 30) 3,358,799 3,278,532 345,334 1,044,287 

ลูกหน้ีอ่ืน 16,802,891 5,608,950 1,050,000 - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 25,317,883 39,207,475 4,746,774 732,188 

เงินทดรองจ่ายพนกังานสาํหรับผลิตภาพยนตร์ - 3,988,278 - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 255,500,357 140,145,884 6,177,108 1,776,475 
 

ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไดรั้บชาํระเงินจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไดต้ดัจาํหน่ายเป็นหน้ีสูญไปแลว้ เป็นจาํนวน 9.52 ลา้นบาท โดยบนัทึก

หน้ีสูญไดรั้บคืนดงักล่าวเป็นรายไดอ่ื้น  
 

ในปี พ.ศ. 2561 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า รวมเป็นจาํนวน 16.39 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 31.27 ลา้นบาท)ซ่ึงเกิดจากชาํระแลกเปล่ียน

เงินค่าโฆษณา ซ่ึงกลุ่มกิจการสามารถใชบ้ริการดงักล่าวโดยการหักกลบกบัยอดค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าท่ีเก่ียวขอ้งได ้โดยครบกาํหนด

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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9 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ (ต่อ) 

 

ลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม สามารถวเิคราะห์ตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ลูกหน้ีการคา้     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 30,916,675 30,577,470 35,000 - 

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 31,054,488 24,454,270 - - 

เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 1,241,195 3,337,807 - - 

เกินกวา่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 668,044 2,485,833 - - 

เกินกวา่ 12 เดือน  41,734 1,767,423 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 63,922,136 62,622,803 35,000 - 

รายไดค้า้งรับ 146,098,648 25,439,846 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ 210,020,784 88,062,649 35,000 - 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ - สุทธิ 210,020,784 88,062,649 35,000 - 

 

10 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

สินคา้สาํเร็จรูป 4,650,843 6,534,415 - - 

หกั  ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัและการลดมลูค่า (199,206) (5,071,856) - - 

สินคา้สาํเร็จรูป - สุทธิ 4,451,637 1,462,559 - - 

สินคา้ระหวา่งทาง - 1,116,481 - - 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 4,451,637 2,579,040 - - 

 

กลุ่มกิจการได้บันทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมยัและค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าในงบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปี 

เป็นจาํนวน 4.87 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : บนัทึกรายการผลขาดทุนจากสินคา้ลา้สมยัและค่าเผือ่การลดมลูค่าสินคา้ 2.44 ลา้นบาท) 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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11 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,138,795 1,554,853 38,929 44,140 

อ่ืนๆ 515,758 447,988 - - 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,654,553 2,002,841 38,929 44,140 

 

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,189,626,107 1,189,626,067 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (951,296,002) (628,795,962) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 238,330,105 560,830,105 

 

ก) การเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

เงินลงทุนในบริษัทย่อย   

ราคาสุทธิตามบญัชีตน้ปี 560,830,105 238,330,105 

ซ้ือเงินลงทุนเพ่ิม 40 322,500,000 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (322,500,040) - 

ราคาสุทธิตามบญัชีส้ินปี 238,330,105 560,830,105 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ (ต่อ) 

 

ก) การเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 

 

ปี พ.ศ. 2561 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีการรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทั เอ็ม ว ีดี จาํกดั และ เอ็ม ทาเลนต ์

จาํกัด เต็มจาํนวน ในงบกาํไรขาดทุน จาํนวน 322.50 ล้านบาท ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อการรับรู้ขาดทุนดงักล่าว เกิดจาก 

การลดลงของรายได้ท่ีเคยคาดการณ์ไวอ้ย่างมีสาระสําคัญ ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ตลอดจนภาวการณ์ 

และแนวโนม้ของตลาดโดยรวม 

 

บริษัท เอม็ ทาเลนต์ จํากดั 

 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษทั ทาเลนต์วนั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวง

พาณิชย ์เป็น “บริษทั เอม็ ทาเลนต ์จาํกดั” 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีมติอนุมติัให้บริษัทซ้ือหุ้นของบริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จาํกัด  

จากผูถื้อหุ้นส่วนน้อย จาํนวน 39,998 หุ้น เป็นเงิน 40 บาท ซ่ึงจะทําให้สัดส่วนการถือหุ้นเปล่ียนแปลงจากเดิมในอัตรา 

ร้อยละ 90.00 เป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ผลต่างจากการซ้ือหุ้นเพ่ิมจํานวน 21,485,833 บาท ได้บันทึกเป็น  

“การเปล่ียนแปลงสัดส่วนของผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทัย่อย” ซ่ึงแสดงอยู่ใน "องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ" ภายใตส่้วน

ของเจา้ของในขอ้มลูทางการเงินรวม 

 

ปี พ.ศ. 2560  

 

เอม็ วี ด ีจํากดั  

 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษัท เอ็ม วี ดี จาํกัด เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติให้เพ่ิมทุน 

จดทะเบียนของ บริษทั เอ็ม วี ดี จาํกดั จาก หุ้นสามญัจาํนวน 19,999,995 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามญั

จาํนวน 52,249,995 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นสําหรับหุน้สามญัท่ีเพ่ิมจาํนวน 32,250,000 หุ้น 

โดยมีมูลค่าหุ้น ท่ีชาํระแลว้ตามมูลค่าท่ีตราไวจ้าํนวน 322,500,000 บาท บริษทัถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของ 

ทุนจดทะเบียน โดยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ (ต่อ) 

 

ข) รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

     หน่วย : บาท 

    สัดส่วนของการถือหุ้น  

  ลักษณะ จัดตั้งขึน้ ร้อยละ วิธีราคาทุน 

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

        

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จาํกดั 

 

 

 

จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

   เพื่อฉายในโรงภาพยนตร์ 

   เพื่อจดัทาํวซีีดี และดีวีดี และ  

   เพื่อถ่ายทอดทางโทรทศัน์ 

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      

 

720,983,507 720,983,507 

        

บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั ผลิตภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 75,000,000 75,000,000 

        

บริษทั เอ็ม ทาเลนต ์จาํกดั 

 

 

 

ผลิตภาพยนตร์ รับจา้งผลิตงาน   

   ดา้นบนัเทิงทุกรูปแบบและ 

    จาํหน่ายพอ็คเก็ตบุค๊ส์ 

 

ถือหุ้นโดยตรง 

 

 

 

ประเทศไทย 

 

 

 

99.99 

 

 

 

90.00 

 

 

 

22,444,840 

 

 

 

22,444,800 

 

 

 

บริษทั เมตาคอกนิชั่น จาํกดั       ซ้ือขายส่ือโฆษณา         ถือหุ้นโดยตรง ประเทศไทย 60.00 60.00 1,200,000 1,200,000 

     1,189,626,107 1,189,626,067 

หัก  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน      (951,296,002) (628,795,962) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ      238,330,105 560,830,105 

        

บริษัทย่อยภายใต้ 

   บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด 

       

บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลส์ จาํกดั จาํหน่ายซีดี วซีีดีและดีวดีี ถือหุ้นโดยออ้ม ประเทศไทย 99.40 99.40   

 

บริษทัยอ่ยเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุน้สามญั 

 

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทาํงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อย 

ท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนท่ีถือหุน้สามญั 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

ก) การเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 ราคาสุทธิตามบญัชีตน้ปี - - 

ซ้ือเงินลงทุนเพ่ิม 10,500,000 - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (35,389) - 

ราคาสุทธิตามบญัชีส้ินปี 10,464,611 - 

 

ข) รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,464,611 - 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 10,464,611 - 

 

บริษัทร่วมภายใต้บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส จํากดั 

 

     หน่วย : บาท 

    สัดส่วนของการถือหุ้น  

  ลักษณะ จัดตั้งขึน้ ร้อยละ วิธีส่วนได้เสีย 

บริษัทร่วม ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

        

กิจการร่วมคา้ภาพยนตร์        

   แสงกระสือ ผลิตภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยออ้ม ประเทศไทย 30.00 - 10,464,611 - 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม      10,464,611 - 

 

กจิการร่วมค้าภาพยนตร์แสงกระสือ 

 

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จาํกดั ไดล้งทุนในบริษทัร่วม “กิจการร่วมคา้ภาพยนตร์แสงกระสือ” เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

กิจการร่วมคา้ภาพยนตร์แสงกระสือ เป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมจาํนวนร้อยละ 30 ตามสัญญาร่วมลงทุน 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

ข) รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ) 

 

บริษทัร่วมขา้งตน้ถือวา่ไม่มีสาระสาํคญั ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยวธีิส่วนไดเ้สีย 

 

 หน่วย : บาท 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

มลูค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
  

   ซ่ึงแต่ละรายท่ีไม่มีสาระสาํคญั 10,500,000 - 

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วม :   

กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (35,389) - 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (35,389) - 

 

14 การร่วมการงาน 

 

ก) การดาํเนินงานร่วมกนั  

 

รายละเอยีดของเงินลงทุนในการดาํเนินงานร่วมกนัภายใต้บริษัท เอม็ เทอร์ตีไ้นน์ จํากดั 

 

     หน่วย : บาท 

    สัดส่วนของการถือหุ้น  

  ลักษณะ จัดตั้งขึน้ ร้อยละ วิธีราคาทุน 

การดําเนินงานร่วมกัน ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

        

กิจการร่วมคา้ภาพยนตร์ไบคแ์มน ผลิตภาพยนตร์ ถือหุ้นโดยออ้ม ประเทศไทย 70.00 - 8,750,000 - 

เงินลงทุนในการดาํเนินงานร่วมกนั      8,750,000 - 

 

กจิการร่วมค้าภาพยนตร์ไบค์แมน 

 

บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั ไดล้งทุนใน “กิจการร่วมคา้ภาพยนตร์ไบคแ์มน” เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กิจการร่วมคา้

ภาพยนตร์ไบคแ์มน เป็นการร่วมการงาน ประเภทการดาํเนินงานร่วมกัน โดยบริษทัมีส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกัน

จาํนวนร้อยละ 70 ตามสัญญาร่วมคา้ 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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14 การร่วมการงาน (ต่อ) 

 

ก) การดาํเนินงานร่วมกนั (ต่อ) 

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 

 หน่วย : บาท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

งบการเงนิรวม 

ก่อนการรวม 

การร่วมการงาน 

กจิการร่วมค้า

ภาพยนตร์ 

ไบค์แมน ตามสัดส่วน

การลงทุนร้อยละ 70 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงนิรวม 
     

สินทรัพยห์มุนเวยีน 497,249,469 24,105,234 (1,959,187) 519,395,516 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 308,080,571 3,864,725 (8,750,000) 303,195,296 

หน้ีสินหมุนเวียน 303,771,842 11,887,513 (2,087,738) 313,571,617 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 5,421,684 - - 5,421,684 

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร (1,221,239,550) 7,332,446 - (1,213,907,104) 

 

งบกาํไรขาดทุนโดยสรุป 

 

 หน่วย : บาท 

 สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

งบการเงนิรวม 

ก่อนการรวม 

การร่วมการงาน 

กจิการร่วมค้า

ภาพยนตร์ 

ไบค์แมน ตามสัดส่วน

การลงทุนร้อยละ 70 

ตดัรายการ

ระหว่างกนั งบการเงนิรวม 
     

รายไดร้วม 304,725,250 47,221,112 (2,167,092) 349,779,270 

ค่าใชจ่้ายรวม (330,878,463) (38,050,545) 10,074,286 (358,854,722) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน     

   และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (26,153,213) 9,170,567 7,907,194 (9,075,452) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (3,229,083) - - (3,229,083) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (29,382,296) 9,170,567 7,907,194 (12,304,535) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (10,849,101) (1,838,121) - (12,687,222) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (40,231,397) 7,332,446 7,907,194 (24,991,757) 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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14 การร่วมการงาน (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 71,941,795 34,171,149 120,770,049 76,770,069 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - (49,792,975) (40,456,896) 

เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ 71,941,795 34,171,149 70,977,074 36,313,173 

 

การเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินลงทุนในการร่วมค้า     

ราคาสุทธิตามบญัชีตน้ปี 34,171,149 36,161,780 36,313,173 36,313,173 

ซ้ือเงินลงทุนเพ่ิม 43,999,980 - 43,999,980 - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน     

   ในการร่วมคา้ (6,206,808) (1,953,984) - - 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการ     

   เปล่ียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน (104,693) - - - 

ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 82,167 (36,647) - - 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - (9,336,079) - 

ราคาสุทธิตามบญัชีส้ินปี 71,941,795 34,171,149 70,977,074 36,313,173 

 

การลงทุนในการร่วมค้า 

 

ปี พ.ศ. 2561 

 

บริษัท ทรานส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม จํากัด 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จาํกดั เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทั

เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จาํกัด จากหุ้นสามญั จาํนวน 1,750,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไว ้

หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามญั จาํนวน 2,450,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษัทไดช้าํระค่าหุ้นสําหรับหุ้น

สามญัท่ีเพ่ิมจาํนวน 350,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นท่ีชาํระแลว้ตามมูลค่าท่ีตราไวจ้าํนวน 35,000,000 บาท ซ่ึงทาํให้บริษทัถือหุ้น 

เพ่ิมเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.69 ของทุนจดทะเบียน โดยได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2561 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 การร่วมการงาน (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 

บริษัท เมเจอร์กนัตนา บรอดแคสติง้ จํากดั 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัลงทุนเพ่ิมในการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสต้ิง จาํกัด ตามสัดส่วนผูถื้อหุ้นเดิม จาํนวน 899,998 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ  

10 บาท บริษทัไดช้าํระค่าหุ้นสําหรับหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมเป็นเงิน 8,999,980 บาท โดยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย์

เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 

     หน่วย : บาท 

    สัดส่วนของการถือหุ้น  

  ลักษณะ จัดตั้งขึน้ ร้อยละ วิธีส่วนได้เสีย 

การร่วมค้า ประเภทธุรกิจ ความสัมพนัธ์ ในประเทศ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

        

บริษทั เมเจอร์  

   กนัตนา บรอดแคสต้ิง  

   จาํกดั 

ให้บริการแพร่ภาพผา่น 

   สัญญาณดาวเทียม และ 

   จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิ 

   ภาพยนตร์ 

 
 

ถือหุ้นโดยตรง ประเทศไทย 44.99 44.99 33,994,723 24,994,743 

        

บริษทั ทรานส์ฟอร์ 

   เมชัน่ ฟิลม์ จาํกดั 

ผลิตภาพยนตร์ 

   โฆษณา รายการโทรทศัน์ 

   รวมถึงงานดา้นบนัเทิง 

   ทุกรูปแบบ 

 
 

ถือหุ้นโดยตรง ประเทศไทย 34.69 28.57 85,000,000 50,000,000 

        

บริษทั เอ็มวพีี  

   เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิลม์ 

   ดิสทริบิวชัน่ (ลาว) จาํกดั 

จดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิ 

   ภาพยนตร์เพื่อฉายใน 

   โรงภาพยนตร์เพื่อจดัทาํ 

   วซีีดี และดีวดีี และเพื่อ 

   ถ่ายทอดทางโทรทศัน์ 

 

 

ถือหุ้นโดยตรง ประเทศลาว 40.00 40.00 1,775,326 1,775,326 

      120,770,049 76,770,069 

หัก  ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (49,792,975) (40,456,896) 

        

เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ      70,977,074 36,313,173 

 

เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุน้สามญั 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 การร่วมการงาน (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 

รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปสาํหรับการร่วมคา้ท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 

 

 หน่วย : บาท 

 

บริษทั ทรานส์ฟอร์เมช่ัน 

จํากดั 

บริษทั เมเจอร์ กนัตนา  

บรอดแคสติง้ จํากดั รวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

สินทรัพย์หมุนเวยีน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,055,961 2,100,055 20,099,948 22,585,600 50,155,909 24,685,655 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        

   (ไม่รวมเงินสด)   45,316,789 53,503,171 110,835,663 102,294,988 156,152,452 155,798,159 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 75,372,750 55,603,226 130,935,611 124,880,588 206,308,361 180,483,814 
       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 14,868,427 4,986,978 94,780,456 95,475,665 109,648,883 100,462,643 

       

หนีสิ้นหมุนเวยีน       

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียน       

   (ไม่รวมเจา้หน้ีการคา้) - 5,014,591 9,984,208 - 9,984,208 5,014,591 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน       

   (รวมเจา้หน้ีการคา้) 11,199,473 21,106,633 134,089,869 164,123,761 145,289,342 185,230,394 

หน้ีสินหมุนเวียนรวม 11,199,473 26,121,224 144,074,077 164,123,761 155,273,550 190,244,985 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน       

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 633,823 354,906 2,662,926 1,901,476 3,296,749 2,256,382 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวม 633,823 354,906 2,662,926 1,901,476 3,296,749 2,256,382 
       

สินทรัพย์สุทธิ 78,407,881 34,114,074 78,979,064 54,331,016 157,386,945 88,445,090 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 การร่วมการงาน (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 

รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปสาํหรับการร่วมคา้ท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 

 หน่วย : บาท 

 

บริษทั ทรานส์ฟอร์เมช่ัน 

จํากดั 

บริษทั เมเจอร์ กนัตนา  

บรอดแคสติง้ จํากดั รวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 12,318,786 86,719,156 215,651,772 237,982,687 227,970,558 324,701,843 

ตน้ทุน (11,891,521) (43,380,234) (181,377,546) (217,903,424) (193,269,067) (261,283,658) 

รายไดอ่ื้น 502,454 2,130 5,281,049 14,415,856 5,783,503 14,417,986 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก       

    เงินลงทุนในบริษทัร่วม (47,185) - 10,333,582 9,325,110 10,286,397 9,325,110 

รายไดด้อกเบ้ีย 83,526 28,857 111,253 - 194,779 28,857 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (26,557,352) (44,840,582) (41,389,479) (38,470,926) (67,946,831) (83,311,508) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (145,754) (638,065) (2,353,814) (2,678,043) (2,499,568) (3,316,108) 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย (117,184) (182,878) (734,123) (75,447) (851,307) (258,325) 

กาํไรหรือขาดทุน       

   จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (25,854,230) (2,291,616) 5,522,694 2,595,813 (20,331,536) 304,197 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - (521,126) (3,465,389) (521,126) (3,465,389) 

กาํไรหรือขาดทุนหลังภาษี       

   จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (25,854,230) (2,291,616) 5,001,568 (869,576) (20,852,662) (3,161,192) 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 156,786 - (353,516) - (196,730) - 
       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (25,697,444) (2,291,616) 4,648,052 (869,576) (21,049,392) (3,161,192) 

 

ขอ้มูลขา้งตน้เป็นจาํนวนตามงบการเงินของการร่วมคา้ (ซ่ึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่จาํนวนส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้

ดงักล่าว) และปรับปรุงเก่ียวกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและการร่วมคา้ 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 การร่วมการงาน (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 

รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

การกระทบยอดรายการข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

 

การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปกบัมลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 

 

 หน่วย : บาท 

 

บริษทั ทรานส์ฟอร์เมช่ัน 

จํากดั 

บริษทั เมเจอร์ กนัตนา บรอด

แคสติง้ จํากดั รวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
       

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป       

   สินทรัพย์สุทธิ       

   ณ วนัที่ 1 มกราคม 34,114,074 36,405,690 54,331,016 55,200,592 88,445,090 91,606,282 

เงินปันผล - - - - - - 

เพ่ิมทุนระหวา่งงวด 70,000,000 - 20,000,000 - 90,000,000 - 

กาํไร(ขาดทุน)ในระหวา่งงวด (25,862,979) (2,291,616) 5,001,568 (869,576) (20,861,411) (3,161,192) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 156,786 - (353,516) -    (196,730) - 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี 78,407,881 34,114,074 78,979,068 54,331,016 157,386,949 88,445,090 
       

ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้       

   ( ร้อยละ 34.69 และ 44.99) 27,199,694 9,746,391 35,540,502 24,448,902 62,740,196 34,195,293 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลง       

   สดัส่วนการถือหุ้น 9,201,599 - - - 9,201,599 - 

ค่าความนิยม - - - - - - 

มูลค่าตามบัญชี 36,401,293 9,746,391 35,540,502 24,448,902 71,941,795 34,195,293 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 การร่วมการงาน (ต่อ) 

 

ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 

 

รายละเอยีดของเงินลงทุนในการร่วมค้า (ต่อ) 

 

การร่วมค้าท่ีแต่ละรายไม่มีสาระสําคัญ 

 

นอกเหนือจากส่วนได้เสียในการร่วมค้าดังกล่าวข้างต้น กลุ่มกิจการยงัมีส่วนได้เสียในการร่วมค้าท่ีแต่ละรายท่ีไม่มี

สาระสาํคญัจาํนวน 1 ราย ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 

 

 หน่วย : บาท 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
   

มลูค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ซ่ึงกิจการบนัทึกบญัชี   

   ตามวธีิส่วนไดเ้สียแต่ละรายท่ีไม่มีสาระสาคญั - (24,144) 

จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในการร่วมคา้:   

กาํไรหรือ(ขาดทุน)จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (58,023) (907,961) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 82,167 (36,647) 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 24,144 (944,608) 

 

15 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

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 - - - - 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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16 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 อาคารและ อุปกรณ์   

 ส่วนปรับปรุง สํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560     

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 
     

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 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 

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 26) (2,637,045) (3,361,418) (1,753) (6,000,216) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 5,710,118 5,681,192 2 11,391,312 
     

ณ วันท่ี 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 
     

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,710,118 5,681,192 2 11,391,312 

ซ้ือสินทรัพย ์ 131,540 525,408 - 656,948 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (1,197,658) (2) (1,197,660) 

ตดัจาํหน่าย - สุทธิ (3,284,456) (3,220) - (3,287,676) 

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 26) (1,019,820) (2,158,466) - (3,178,286) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 1,537,382 2,847,256 - 4,384,638 
     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561     

ราคาทุน 10,704,330 24,069,913 - 34,774,243 

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (9,166,948) (20,928,628) - (30,095,576) 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  - (294,029) - (294,029) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,537,382 2,847,256 - 4,384,638 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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16 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อาคารและ อุปกรณ์  

 ส่วนปรับปรุง สํานักงาน รวม 

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560    

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 

    

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,387,070 3,708,245 6,095,315 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 111,600 111,600 

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 26) (497,663) (1,243,655) (1,741,318) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 1,889,407 2,576,190 4,465,597 

    

ณ วันท่ี 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 

    

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,889,407 2,576,190 4,465,597 

ซ้ือสินทรัพย ์ 131,540 246,977 378,517 

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 26) (483,565) (1,218,980) (1,702,545) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 1,537,382 1,604,187 3,141,569 

    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    

ราคาทุน 10,704,330 9,638,916 20,343,246 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (9,166,948) (8,034,729) (17,201,677) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,537,382 1,604,187 3,141,569 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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16 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 

 

บริษทัมีสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารโดยท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่ารวมแสดงในรายการ

ขา้งตน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 748,450 748,450 748,450 748,450 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (537,243) (387,552) (537,243) (387,552) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 211,207 360,898 211,207 360,898 

 

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  โปรแกรม ลขิสิทธ์ิ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 ค่าความนิยม คอมพวิเตอร์ ภาพยนตร์ และลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ 
     

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560     

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 
     

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 139,142,506 584,777 65,619,399 478,957 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 5,757 190,085,357 - 

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 26) - (169,219) (221,507,978) (135,272) 

กลบัรายการการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(หมายเหตุ 26) - - 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 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  โปรแกรม ลขิสิทธ์ิ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 ค่าความนิยม คอมพวิเตอร์ ภาพยนตร์ และลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ 
     

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561     

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 139,142,506 421,315 54,153,064 343,685 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 498,600 178,439,707 23,600 

จาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (20,171) - - 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ - (27,650) (12,179,561) (250,000) 

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 26) - (157,539) (172,157,289) (134,843) 

กลบัรายการการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(หมายเหตุ 26) - - 9,129,042 250,000 

ราคาตามบญัชีส้ินปี - สุทธิ 139,142,506 714,555 57,384,963 232,442 

     

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561     

ราคาทุน 439,069,516 5,960,039 1,543,976,111 3,530,234 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (4,224,424) (1,467,723,922) (2,276,732) 

 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (299,927,010) (1,021,060) (18,867,226) (1,021,060) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 139,142,506 714,555 57,384,963 232,442 

 

กลุ่มกิจการปรับลดมูลค่าตามบัญชีของส่วนงานลงให้เท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนโดยการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ 

ค่าความนิยม ขาดทุนดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดข้ึน 

 

ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGUs) ท่ีถูกกาํหนดตามส่วนงาน 

 

การปันส่วนของค่าความนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บริษัท เอ็ม บริษัท  บริษัท เอ็ม   บริษัท เอ็ม บริษัท  บริษัท เอ็ม   

 พคิเจอร์ส จํากัด เอ็ม วี ดี จํากัด ทาเลนต์ จํากัด รวม พคิเจอร์ส จํากัด เอ็ม วี ดี จํากัด ทาเลนต์ จํากัด 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 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินประกนัค่าเช่าอาคารสาํนกังานและอ่ืน ๆ 2,061,063 2,325,563 1,263,815 1,263,815 

อ่ืน ๆ - - - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 2,061,063 2,325,563 1,263,815 1,263,815 

 

19 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เจา้หน้ีการคา้ 210,622,626 36,551,128 - - 

เจา้หน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 30) 32,463,448 710,096 1,126,747 599,590 

เจา้หน้ีอ่ืน 13,207,104 1,974,149 1,258,793 423,575 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 15,986,769 16,798,351 500,000 - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,644,969 25,894,529 1,810,430 1,262,341 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 283,924,916 81,928,253 4,695,970 2,285,506 

 

20 เงินกู้ยืม 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รายการหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 4,992,753 - - - 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 15,000,000 60,000,000 - - 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน     

   จากสถาบนัการเงิน 19,992,753 60,000,000 - - 
     

รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 19,992,753 60,000,000 - - 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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20 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืและเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มกิจการและบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ยอดรวมเงินกูย้มื     

   - ณ อตัราคงท่ี 15,000,000 60,000,000 - - 

   - ณ อตัราลอยตวั - - - - 

รวมเงินกูย้มื 15,000,000 60,000,000 - - 

 

อตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

- เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ร้อยละ 7.12 - - - 

- ตัว๋เงินกูย้มืจากธนาคาร ร้อยละ 2.38 ร้อยละ 2.38 - - 

  และร้อยละ 4.50   

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (ไม่รวมเงินเบิกเกินบญัชี) สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 60,000,000 105,000,000 - - 

กูย้มืในระหวา่งปี 100,000,000 103,000,000 - - 

จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งปี (145,000,000) (148,000,000) - - 

ยอดคงเหลือส้ินปี 15,000,000 60,000,000 - - 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินในสกุลเงินบาทท่ีมี

หลกัประกนัจากบริษทัใหญ่ขั้นสุดทา้ย เป็นจาํนวนทั้งส้ิน 15 ลา้นบาท  

 

วงเงินกู้ยืม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีวงเงินสินเช่ือคงเหลือ จาํนวนทั้ งส้ิน 431.51 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 391.50 ล้านบาท)  

วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ชส้าํหรับการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ สร้างภาพยนตร์และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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21 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

งบแสดงฐานะการเงิน     

   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ     

- ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายตุามกฎหมาย 4,549,878 4,936,321 2,848,505 2,196,682 

- ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 459,927 - 299,351 - 

 5,009,805 4,936,321 3,147,856 2,196,682 

   ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 111,879 - 24,365 - 

หน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 5,121,684 4,936,321 3,172,221 2,196,682 
     

กาํไรหรือขาดทุนท่ีรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน     

   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ     

-    ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายตุามกฎหมาย (802,487) 183,182 378,038 204,015 

-    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 459,927 - 299,351 - 

 (342,560) 183,182 677,389 204,015 

   ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 111,879 - 24,365 - 

 (230,681) 183,182 701,754 204,015 
     

การวดัมลูค่าใหม่สาํหรับ :     

   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ     

-    ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายตุามกฎหมาย 1,046,136 - 903,877 - 

-    ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - - 

 1,046,136 - 903,877 - 

   ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน - - - - 

 1,046,136 - 903,877 - 
 

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 
 

โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายซ่ึงให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกในรูปการประกันระดับ 

เงินเกษียณอายุท่ีจะได้รับ โดยผลประโยชน์ท่ีให้จะข้ึนอยู่กับระยะเวลาการทาํงานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของสมาชิกก่อน 

ท่ีจะเกษียณอาย ุ
 

สําหรับปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการ ได้กําหนดผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุเพ่ิมข้ึนใหม่ ได้แก่ ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

โดยผลประโยชน์จะใหท้องคาํมลูค่า 3 บาท กบัพนกังานท่ีทาํงานครบอายเุกษียณ 
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 

สาํหรับปี พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการ ไดก้าํหนดผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึนใหม่ ไดแ้ก่ รางวลัทาํงานนาน โดยผลประโยชน์จะให้

ทองคาํราคา 15,000 บาทกบัพนกังานท่ีทาํงานครบกาํหนด 10 ปี 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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21 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของโครงการผลประโยชน์ระหวา่งปีมีดงัน้ี 

 

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ: 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,936,321 4,753,139 2,196,682 1,992,667 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 659,038 832,327 188,261  170,428 

ตน้ทุนบริการในอดีต (1,103,074) (760,026) 449,832 - 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 101,476 110,881 39,296  33,587 

จ่ายผลประโยชน์ (630,092) - (630,092) - 

ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 62,627 - 33,935 - 

(ผลกาํไร)ขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง     

ขอ้สมมติทางการเงิน (8,812) - 4,655 - 

ขาดทุนท่ีเกิดจากประสบการณ์ 992,321 - 865,287 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,009,805 4,936,321 3,147,856 2,196,682 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ผลประโยชน์เม่ือเกษยีณอายุ :     

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายตุามกฎหมาย     

   อตัราคิดลด ร้อยละ 2.14 ร้อยละ 2.80 ร้อยละ 1.94 ร้อยละ 2.80 

   อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 3.50 ถึง ร้อยละ 3.00 ถึง ร้อยละ 3.50 ถึง ร้อยละ 3.00 ถึง 

 ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 9.00 ร้อยละ 9.00 

   อตัราการลาออก ร้อยละ 0.00 ถึง ร้อยละ 0.00 ถึง ร้อยละ 0.00 ถึง ร้อยละ 0.00 ถึง 

 ร้อยละ 37.00 ร้อยละ 35.00 ร้อยละ 37.00 ร้อยละ 35.00 
     

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     

   อตัราคิดลด ร้อยละ 2.00  - ร้อยละ 1.89  - 

   อตัราการลาออก ร้อยละ 0.00 ถึง - ร้อยละ 0.00 ถึง - 

 ร้อยละ 37.00  ร้อยละ 37.00  

   ราคาทองคาํ 20,000 บาท ต่อ - 20,000 บาท ต่อ - 

 ทองคาํหนกั 1 บาท  ทองคาํหนกั 1 บาท  

   อตัราการเพ่ิมข้ึนของราคาทองคาํ ร้อยละ 3.50 - ร้อยละ 3.50 - 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
   ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ 

 การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมต ิ การเพิม่ขึน้ของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมต ิ

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

       

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ :       

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายตุามกฎหมาย       

   อตัราคิดลด ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 1.00 ลดลง ร้อยละ 2.19 ลดลง ร้อยละ 7.00 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.30 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.00 

   อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 1.00 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.23 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10.00 ลดลง ร้อยละ 2.14 ลดลง ร้อยละ 9.00 

   อตัราการลาออก  ร้อยละ 10.00 ร้อยละ 20.00 ลดลง ร้อยละ 5.65 ลดลง ร้อยละ 16.00 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6.71 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 23.00 

   อตัราการเพ่ิมข้ึนของการตาย ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 1.00 ลดลง ร้อยละ 0.01 - เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.01 - 
       

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน       

   อตัราคิดลด ร้อยละ 0.50 - ลดลง ร้อยละ 1.56 - เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.64 - 

   อตัราการเพ่ิมข้ึนของราคาทองคาํ ร้อยละ 0.50 - เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.61 - ลดลง ร้อยละ 1.55 - 

   อตัราการลาออก ร้อยละ 10.00 - ลดลง ร้อยละ 3.74 - เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4.47 - 

   อตัราการเพ่ิมข้ึนของการตาย ร้อยละ 0.50 - ลดลง ร้อยละ 0.01 - เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.01 - 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์

ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณวนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน)ในการคาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จบาํนาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุตามกฎหมาย และผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

ท่ีไม่มีการคิดลด: 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 

1 ปี 

ระหว่าง 

1 - 2 ปี 

ระหว่าง 

2 - 5 ปี 

เกนิกว่า 

5 ปี รวม 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ:      

   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายตุามกฎหมาย 2,278,283 - 2,246,125 6,047,281 10,571,689 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 360,452 - 134,704 377,071 872,227 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ:      

   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายตุามกฎหมาย 1,423,235 880,172 535,878 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 วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ:      

   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายตุามกฎหมาย 1,745,491 - 1,483,708 1,818,221 5,047,420 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 246,554 - 98,661 127,970 473,185 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560      

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ:      

   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายตุามกฎหมาย 1,423,235 252,147 535,878 1,121,844 3,333,104 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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22 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 6,258,984 8,618,997 997,172 824,542 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 10,842,181 5,112,836 1,489,937 1,942,047 

 17,101,165 13,731,833 2,487,109 2,766,589 
     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ท่ีจะจ่ายชาํระภายใน 12 เดือน - - - - 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     

   ท่ีจะจ่ายชาํระเกินกวา่ 12 เดือน - - - - 

 - - - - 
     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 17,101,165 13,731,833 2,487,109 2,766,589 

 

ข) ความเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 13,731,833 8,650,407 2,766,589 4,428,631 

รายการตดับญัชีในกาํไรหรือขาดทุน 3,147,505 5,081,426 (460,255) (1,662,042) 

ภาษีเพ่ิม(ลด)ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 221,827 - 180,775 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 17,101,165 13,731,833 2,487,109 2,766,589 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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22 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

ค) รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

  รายได้   

  (ค่าใช้จ่าย)   

 1 มกราคม ในกาํไรหรือ กาํไร(ขาดทุน) 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน พ.ศ. 2561 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     

ขาดทุนสะสมทางภาษี 2,302,711 (462,375) - 1,840,336 

ค่าเส่ือมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร 24,542 (12,213) - 12,329 

ค่าตดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 10,899,336 3,526,871 - 14,426,207 

ผลประโยชน์พนกังาน 505,244 95,222 221,827 822,293 

รวม 13,731,833 3,147,505 221,827 17,101,165 
     

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 13,731,833 3,147,505 221,827 17,101,165 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  รายได้   

  (ค่าใช้จ่าย)   

 1 มกราคม ในกาํไรหรือ กาํไร(ขาดทุน) 31 ธันวาคม 

 พ.ศ. 2561 ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน พ.ศ. 2561 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     

ขาดทุนสะสมทางภาษี 2,302,711 (462,375) - 1,840,336 

ค่าเส่ือมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร 24,542 (12,213) - 12,329 

ค่าตดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ - - - - 

ผลประโยชน์พนกังาน 439,336 14,333 180,775 634,444 

รวม 2,766,589 (460,255) 180,775 2,487,109 
     

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 2,766,589                                    (460,255) 180,775 2,487,109 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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22 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

 

ค) รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 

 

งบแสดงฐานะการเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือดงัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17,101,165 13,731,833 2,487,109 2,766,589 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 17,101,165 13,731,833 2,487,109 2,766,589 

 

กลุ่มกิจการไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับัญชีของบริษทัย่อยบางบริษัทท่ีเกิดจากผลต่างชั่วคราวซ่ึงเกิดจากค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคล่ือนไหวช้า ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า ค่าเผื่อการด้อยค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์  

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์และขาดทุนสะสมทางภาษี เน่ืองจากผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ

ประเมินโดยใชห้ลกัของความระมดัระวงัและคาดการณ์ว่าบริษทัยอ่ยบางบริษทันั้นไม่น่าท่ีจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ

ผลต่างชั่วคราวดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้

รอตดับญัชีท่ีเกิดจากขาดทุนสะสมจาํนวน 103.26 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษีจาํนวน 516.29 ลา้นบาท แยกตาม

ปีท่ีจะหมดประโยชน์ทางภาษีไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ล้านบาท ล้านบาท 
   

ปีท่ีหมดประโยชน์ทางภาษี   

พ.ศ. 2562 89.23 - 

พ.ศ. 2563 78.40 - 

พ.ศ. 2564 165.39 83.49 

พ.ศ. 2565 160.57 - 

พ.ศ. 2566 22.70 - 

 516.29 83.49 

 

ขาดทุนสะสมทางภาษีดงักล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากบริษทั เอม็ ว ีดี จาํกดั บริษทั เอม็ เทอร์ต้ีไนน์ จาํกดั และบริษทั เอม็ ทาเลนต ์จาํกดั 

โดยทางผูบ้ริหารกลุ่มกิจการไม่คาดว่าจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอเพ่ือใชป้ระโยชน์ทางภาษีจากขาดทุนดงักล่าวในอนาคตอนัใกล ้



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 

  ออกและชําระแล้วเต็มมูลค่า 

 จํานวนหุ้น จํานวน  ส่วนเกนิ 

 จดทะเบียน หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้น 

 หุ้น หุ้น บาท บาท 
     

ณ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,315,337,205 1,300,119,176 1,300,119,176 453,981,276 

การลดทุน - - - - 

การเพ่ิมทุน - - - - 

การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ - - - - 
     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,315,337,205 1,300,119,176 1,300,119,176 453,981,276 

การลดทุน (2,220,029) - - - 

การเพ่ิมทุน - - - - 

การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ - - - - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,313,117,176 1,300,119,176 1,300,119,176 453,981,276 

 

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจาํนวน 

1,315,337,205 บาท เป็น 1,313,117,176 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จาํหน่าย จาํนวน 2,220,029 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561 

 

หุ้นสามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 1,313.11 ลา้นหุ้น (พ.ศ. 2560 : 1,315.33 ลา้นหุ้น) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2560 :  

1 บาทต่อหุ้น) 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

74 

 

24 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 

แผนสิทธิซ้ือหุ้น (Option) 

 

บริษัทได้มีการออกแผนการให้สิทธิซ้ือหุ้น (Option) ซ่ึงเป็นแผนประเภทชาํระด้วยตราสารทุน อัตราการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

และราคาใชสิ้ทธิมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัและราคาการใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีออกสิทธิมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

  จํานวน อตัรา ราคา  

  ทีอ่อก การใช้สิทธิ การใช้สิทธิ กาํหนดเวลาการใช้สิทธิ 

 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 

 

อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัและราคาการใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีมีการปรับสิทธิ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

  จํานวนที่ออก อตัราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 

 วนัที่ปรับสิทธิ ล้านหน่วย หน่วย/หุ้น บาท/หน่วย 
     

MPIC-ESOP#1 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 4.42 1 : 1.29 1.24 

 

บริษัทได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (ESOP#1) ท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย  

โดยเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนใหบุ้คคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก 

(วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2555) ในจาํนวนไม่เกิน 4,424,625 หน่วย ราคาการใชสิ้ทธิต่อหุ้น

จาํนวน 1.59 บาท อตัราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยสามารถใช้สิทธิคร้ังแรกได้เม่ือครบระยะเวลา 2 ปี 

นับจากวนัท่ีบริษทัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมายในการซ้ือสิทธิกลบัคืนมาหรือ 

จ่ายชาํระเป็นเงินสด 

 

บริษัทได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (ESOP#2) ท่ีจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย  

โดยเป็นใบสาํคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนใหบุ้คคลอ่ืนได ้ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก 

(วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558) ในจาํนวนไม่เกิน 12,998,000 หน่วย ราคาการใชสิ้ทธิต่อหุ้น

จาํนวน 1.84 บาท อตัราการใช้สิทธิ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยสามารถใช้สิทธิคร้ังแรกได้เม่ือครบระยะเวลา 2 ปี 

นับจากวนัท่ีบริษทัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมายในการซ้ือสิทธิกลบัคืนมาหรือ 

จ่ายชาํระเป็นเงินสด 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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24 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของจาํนวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคงเหลือ และราคาใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ราคาใช้สิทธิ  ราคาใช้สิทธิ  

 ถัวเฉลีย่  ถัวเฉลีย่  

 ถ่วงนํ้าหนัก  ถ่วงนํ้าหนัก  

 บาทต่อหุ้น จํานวนสิทธิ บาทต่อหุ้น จํานวนสิทธิ 
     

ณ วนัท่ี 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#2 - (1,689,740) - (1,689,740) 
     

สิทธิเลือกท่ีมีการใชสิ้ทธ์ิ     

- MPIC-ESOP#1 (1.24) (1,070,887) (1.24) (1,070,887) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 1.84 8,058,760 1.84 8,058,760 

 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561     

- MPIC-ESOP#2 1.84 8,058,760 1.84 8,058,760 
     

สิทธิเลือกท่ีออกให ้ - - - - 
     

สิทธิเลือกท่ีถูกริบ     

- MPIC-ESOP#2 - (2,729,580) - (2,729,580) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 1.84 5,329,180 1.84 5,329,180 

 

ในระหวา่งปี พ.ศ. 2561 ไม่มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP#2 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัและมีสิทธิเลือกท่ีถูกริบเป็นจาํนวน 2,729,580 สิทธิ 

(พ.ศ. 2560 : ไม่มีผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัและมีสิทธิเลือกท่ีถูกริบเป็นจาํนวน 1,689,740 สิทธิ)  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีสิทธิซ้ือหุน้คงเหลือจาํนวน 5,329,180 สิทธิ (พ.ศ. 2560 : 8,058,760 สิทธิ) 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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24 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ต่อ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของจาํนวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคงเหลือ และราคาใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี (ต่อ) 

 

สิทธิซ้ือหุน้คงเหลือ ณ วนัส้ินงวดแยกแสดงตามวนัท่ีหมดอายกุารใชสิ้ทธิ และมีราคาใชสิ้ทธิดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ราคาใช้สิทธิ  ราคาใช้สิทธิ  

 ถัวเฉลีย่  ถัวเฉลีย่  

 บาทต่อหุ้น หุ้น บาทต่อหุ้น หุ้น 
     

MPIC-ESOP#2 วนัหมดอายกุารใชสิ้ทธิ     

   วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2563     

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 1.84 8,058,760 1.84 8,058,760 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 1.84 5,329,180 1.84 5,329,180 

 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ไม่มีการเปล่ียนเง่ือนไขในขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบสําคญั

แสดงสิทธิ (MPIC-ESOP#2) ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการคาํนวณเป็นดงัน้ี  

 

เง่ือนไขการปรับสิทธิ MPIC-ESOP#2 

ราคาใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (บาทต่อหุน้) 1.84 

อตัราการใชสิ้ทธิ (1ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สามญั) 1 : 1.00 

ตัวแปรในการคํานวณ  

มลูค่าของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (บาทต่อสิทธิ) 0.80 

ค่าความผนัผวน (ร้อยละ) 50.45 

ผลตอบแทนของเงินปันผล (ร้อยละ) 0.96 

ราคาหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัใหสิ้ทธิ (บาทต่อหุน้) 1.82 

ประมาณการอายขุองสิทธิ (ปี) 5.00 

อตัราดอกเบ้ียปราศจากความเส่ียง (ร้อยละ) 2.18 

 

ความผนัผวนของราคาหุ้น MPIC ยอ้นหลงั โดยอิงจากช่วงระยะเวลาตามอายคุงเหลือของ MPIC-ESOP#2 โดยมูลค่าของ MPIC-ESOP#2 

จะมีมลูค่าเพ่ิมข้ึน หากความผนัผวนของราคาหุน้ MPIC สูงข้ึน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญตลอดระยะเวลาท่ีได้รับสิทธิ 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั ไดบ้ันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 

และส่วนของเจา้ของรวมและส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ  



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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25 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,813,156 3,813,156 3,813,156 3,813,156 

จดัสรรระหวา่งปี - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 3,813,156 3,813,156 3,813,156 3,813,156 

 

ตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิหลงัจาก 

หักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั สํารองตามกฎหมาย 

ไม่สามารถจดัสรรได ้

 

26 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

ค่าใชจ่้ายเฉพาะท่ีสาํคญัตามลกัษณะของรายการแสดงไดด้งัน้ี 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

     

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนกังาน 52,040,595 64,555,107 11,325,662 13,101,158 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 16) 3,178,286 6,000,216 1,702,545 1,741,318 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์     

   - ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ (หมายเหตุ 17) 12,179,561 - 250,000 - 

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     

   - ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ (หมายเหตุ 17) 172,157,289 221,507,978 - - 

   - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมายเหตุ 17) 157,539 169,219 134,843 135,272 

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(การกลบัรายการ)     

   - ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ (หมายเหตุ 17) (9,129,042) (19,956,286) (250,000) - 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ - 78,099,548 - - 

ค่าเผือ่การลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ     

   (การกลบัรายการ) (4,872,650) 2,443,515 - - 

หน้ีสงสัยจะสูญจากเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย     

   และดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้ง - - 332,348,342 - 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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27 ต้นทุนทางการเงิน 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ต้นทุนทางการเงิน     

   เงินกูย้มืจากธนาคาร 3,214,253 5,091,530 - - 

   สัญญาเช่าการเงิน 14,830 30,638 14,830 30,638 

   อ่ืนๆ - 17,877 - 17,877 

รวม 3,229,083 5,140,045 14,830 48,515 

 

28 ภาษีเงินได้ 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 15,834,727 14,833,529 - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :     

   รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (3,147,505) (5,081,426) 460,255 1,662,042 

ภาษีเงินได ้ 12,687,222 9,752,103 460,255 1,662,042 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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28 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 

 

ภาษีเงินได้สําหรับกําไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษี 

ของประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี : 

 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

(ขาดทุน)กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ (12,304,535) (153,517,922) (662,433,817) 9,203,568 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 และร้อยละ 15     

   (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) (2,590,915) (30,703,584) (132,486,763) 1,840,714 

ผลกระทบ :     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     

   และการร่วมคา้ สุทธิจากภาษี 1,248,439 390,797 - - 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 4,854,397 2,691,381 35,694 5,995 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์     

   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,581,205 17,294,745 133,403,628 - 

การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีผา่นมาซ่ึงยงัไม่รับรู้ (947,051) (9,225,199) (492,304) (184,667) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น     

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,539,647 18,136,463 - - 

(กาํไร)ขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้ซ่ึงเกิดจากรายการ     

   ระหวา่งกนั 1,500 11,167,500 - - 

ภาษีเงินได ้ 12,687,222 9,752,103 460,255 1,662,042 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  
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29 (ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

 

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารขาดทุนสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 

ท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ในระหวา่งปี 

 

การคาํนวณ(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน แสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

(ขาดทุน)กาํไร (บาท)     

ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ (25,283,656) (155,632,345) (662,894,072) 7,541,526 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     

   ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 1,300,119,176 1,300,119,176 1,300,119,176 1,300,119,176 
     

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.02) (0.12) (0.51) 0.01 

 

สาํหรับ(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้นปรับลด คาํนวณโดยดูจากจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีปรับปรุงดว้ย

จาํนวน หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามญัทั้ งหมด บริษัทมีหุ้นสามัญ

เทียบเท่า ปรับลดอยู่ประเภทเดียว คือ สิทธิเลือกซ้ือหุ้นท่ีให้แก่พนักงาน ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลด หุ้นสามญัเทียบเท่า 

ปรับลดมาจากสิทธิเลือกซ้ือหุ้น บริษทัคาํนวณจาํนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซ่ึงข้ึนอยู่กบัมูลค่าท่ีเป็น

ตวัเงินของ ราคาตามสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมาพร้อมกับสิทธิเลือกซ้ือหุ้น (กาํหนดจากราคาถวัเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษทัในระหว่างปี)  

การคาํนวณน้ีทาํข้ึนเพ่ือกาํหนดจาํนวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกับหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น

ปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุงกาํไรสุทธิแต่อยา่งใด 

 

การคาํนวณ(ขาดทุน)กาํไรต่อหุ้นปรับลด แสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

(ขาดทุน)กาํไร (บาท)     

ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ (25,283,656) (155,632,345) (662,894,072) 7,541,526 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั     

   ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 1,300,119,176 1,300,119,176 1,300,119,176 1,300,119,176 

การปรับปรุง :     

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด - 78,600 - 78,600 
      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีใช ้     

   คาํนวณ(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ปรับลด 1,300,119,176 1,300,197,776 1,300,119,176 1,300,197,776 
     

(ขาดทุน)กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาทต่อหุน้) (0.02) (0.12) (0.51) 0.01 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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30 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 

กิจการและบุคคลท่ีควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้ งทางตรงหรือทางออ้ม  

ไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อย

ลาํดบัถดัไป บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ 

ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคล

ทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์

มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงถือหุ้น

ในบริษทัร้อยละ 92.46 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 92.46) ดงันั้น บริษทัย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 

จาํกดั (มหาชน) ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 

ก) รายได้จากการขาย/ให้บริการและอ่ืน ๆ 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

รายได้ค่าบริหารงาน     

บริษทัยอ่ย - - 12,000 15,600 

บริษทัร่วม 30 - 30 - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 40 - 

การดาํเนินงานร่วมกนั 12 - - - 

การร่วมคา้ 840 720 840 720 

 882 720 12,910 16,320 
     

รายได้จากการขายและให้บริการ     

บริษทัใหญ่ 36,320 50,806 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,764 18,574 - - 

การดาํเนินงานร่วมกนั 1,413 - - - 

การร่วมคา้ 2,801 8,900 - - 

 50,298 78,280 - - 
     

รายได้ค่าโฆษณา     

บริษทัใหญ่ 370 - - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,390 74,000 3,450 - 

การดาํเนินงานร่วมกนั 1,035 - - - 

การร่วมคา้ - 885 - - 

 41,795 74,885 3,450 - 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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30 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ก) รายได้จากการขาย/ให้บริการและอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

รายได้ค่าเช่าพ้ืนท่ีและบริการ     

บริษทัยอ่ย - - - 1,691 
     

รายได้ดอกเบีย้รับ     

บริษทัยอ่ย - - - 18,138 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 11,832 - 

การดาํเนินงานร่วมกนั - - 138 - 

การร่วมคา้ 150 183 - 183 

 150 183 11,970 18,321 
     

รายได้อ่ืน     

บริษทัร่วม 1,233 - - - 

การดาํเนินงานร่วมกนั 929 - - - 

 2,162 - - - 

 

ข) การซ้ือสินค้า/บริการและอ่ืน ๆ  

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

การซ้ือสินค้าและบริการ     

บริษทัใหญ่ - 388 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 122 - - 

การร่วมคา้ 161 18,869 - - 

 161 19,379 - - 
     

ค่าโฆษณา     

บริษทัใหญ่ 878 2,482 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12 277 - - 

การร่วมคา้ - 463 - - 

 890 3,222 - - 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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30 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ข) การซ้ือสินค้า/บริการและอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ค่าเช่าและค่าบริการ     

บริษทัใหญ่ 564 2,292 564 2,292 

     

ค่าใช้จ่ายอ่ืน     

บริษทัใหญ่ - 266 - 157 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 24 - 24 

 - 290 - 181 

 

ในปี พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษัทได้รับการสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ไทยจากบริษัทใหญ่ขั้นสุดท้ายรวมเป็นจาํนวนเงิน  

39.50 ลา้นบาท โดยภาพยนตร์ไทยดงักล่าวไดมี้การฉายในโรงภาพยนตร์แลว้ในระหว่างงวดและแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ

ตน้ทุนการผลิตและการจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 

 

นโยบายการคิดราคาระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

 

 นโยบายการคิดราคา 
  

ค่าโฆษณา ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีกาํหนดในสัญญา 

ค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีกาํหนดในสัญญา 

การเช่าพ้ืนท่ีและบริการ ราคาท่ีตกลงกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

ดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียท่ีตกลงกนัร้อยละ 1.00 ต่อปี ถึงร้อยละ 4.60 ต่อปี 

ค่าบริหารจดัการ  ราคาท่ีตกลงกนัตามท่ีกาํหนดในสัญญา 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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30 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกดิจากการซ้ือขายสินค้าและบริการและอ่ืน ๆ 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ลูกหนี้การค้า     

   (รวมอยูใ่น “ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน”)     

บริษทัใหญ่ 125 564 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20 161 - - 

การดาํเนินงานร่วมกนั 295 - - - 

การร่วมคา้ 2,788 1,892 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 3,228 2,617 - - 

     

รายได้ค้างรับ     

บริษทัใหญ่ 6,125 783 - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,246 571 - - 

การดาํเนินงานร่วมกนั 599 - - - 

การร่วมคา้ 1,167 1,527 - - 

รวมรายไดค้า้งรับ 9,137 2,881 - - 
     

รวมลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ 12,365 5,498 - - 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และรายไดค้า้งรับ - สุทธิ 12,365 5,498 - - 

     

ลูกหนี้กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั     

บริษทัใหญ่ 12 - - - 

บริษทัยอ่ย - - 7,673 1,030 

การร่วมคา้ 3,347 3,279 20 15 

รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,359 3,279 7,693 1,045 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (7,348) - 

รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 3,359 3,279 345 1,045 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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30 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกดิจากการซ้ือขายสินค้าและบริการและอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

เงินประกนัจ่ายสําหรับค่าเช่าและค่าบริการ     

   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน”)     

บริษทัใหญ่ 1,253 1,253 1,253 1,253 

     

เจ้าหนี้การค้า     

   (รวมอยูใ่น “เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน”)     

บริษทัใหญ่ 1,992 - - - 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 68 - - - 

การร่วมคา้ 5,620 19,013 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 7,680 19,013 - - 

     

เจ้าหนีบุ้คคลและกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     

บริษทัใหญ่ 24,305 51 56 51 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 110 - - 

การดาํเนินงานร่วมกนั 840 - - - 

การร่วมคา้ 6,248 - - - 

กรรมการ 1,071 549 1,071 549 

รวมเจา้หน้ีบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,464 710 1,127 600 

     

เงินประกนัรับสําหรับค่าเช่าและค่าบริการ     

   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     

บริษทัยอ่ย - - - 747 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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30 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

บริษัทย่อย     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - สุทธิ - - 542,000 780,100 

เงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปี - - 65,000 240,800 

รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปี - - (91,000) (478,900) 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจาก     

            เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย - - (325,000) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม - สุทธิ - - 191,000 542,000 

     

การร่วมค้า     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,000 8,000 5,000 8,000 

เงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปี 10,804 2,000 5,804 2,000 

รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวา่งปี (14,500) (5,000) (9,500) (5,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,304 5,000 1,304 5,000 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่     

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,304 5,000 192,304 547,000 

 

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ท่ีไม่มีหลกัประกันและมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี และ ร้อยละ 4.10 ต่อปี  

(พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 2.00 ต่อปี และ ร้อยละ 4.10 ต่อปี) และมีกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

 

บริษทัมีเงินให้กูย้มืแก่การร่วมคา้เป็นเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัประกนัและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.60 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 2.98 ต่อปี 

และ ร้อยละ 4.12 ต่อปี) และมีกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

 

ในปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดท้าํการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย 

ท่ีเต็มจาํนวนรวม 332.35 ลา้นบาท (รวมดอกเบ้ียเป็นเงิน 7.35 ลา้นบาท) 
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30 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 

รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 

 

จ) ค่าผลตอบแทนผู้บริหารสําคัญของกจิการ 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญัของกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม เป็นดงัน้ี 

 

 หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 7,695 12,496 1,448 1,236 

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายตุามกฎหมาย 369 299 224 - 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 56 - 50 - 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 14 - - - 

 8,134 12,795 1,722 1,236 

 

31 ภาระผูกพนัและหนี้สินท่ีอาจจะเกดิขึน้  

 

ก) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - กรณีกลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 

 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวกับกิจการท่ี เก่ียวข้องกัน 

และบุคคลภายนอก เก่ียวกบัการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีอาคารและสัญญาบริการ โดยมียอดรวมของจาํนวนเงินค่าเช่าและค่าบริการขั้นตํ่า

ภายใตสั้ญญาท่ีไม่สามารถยกเลิกไดด้งัน้ี 

 

 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
     

ไม่เกิน 1 ปี 0.46 1.21 0.08 0.24 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.05 0.48 - 0.08 

รวมภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 0.51 1.69 0.08 0.32 

 

ข) ภาระผูกพนัในการซ้ือลขิสิทธ์ิภาพยนตร์ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในการซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ท่ีตอ้งจ่ายชาํระภายใน 2 ปี เป็นจาํนวนเงิน 

0.78 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2560 : 1.07 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ 1.21 ลา้นบาท) 
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31 ภาระผูกพนัและหนี้สินท่ีอาจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 

ค) ภาระผูกพนัในการผลติภาพยนตร์ 

 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาว่าจ้างผลิตภาพยนตร์และว่าจ้างค่าโฆษณา 

และประชาสัมพนัธ์ท่ีทาํไวก้ับผูก้าํกับภาพยนตร์ และบริษัทอ่ืนหลายแห่ง โดยบริษทัตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนตามจาํนวน 

ท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวน 68.36 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 69.94 ลา้นบาท) 

 

ง) ภาระผูกพนัในการลงทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัตามสัญญาผูถื้อหุ้นและสัญญาร่วมลงทุนท่ีทาํไวก้ับผูร่้วมลงทุน 

รายอ่ืน โดยบริษัทตกลงจะจ่ายชาํระเงินลงทุนตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจาํนวน 3.50 ลา้นบาท และ  

0.11 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

 

32 เหตุการณ์ภายหลงัวันท่ีในรายงาน 

 

เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ได้มีมติอนุมติัการโอนทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 

3,813,156 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 321,368,975 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมและอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ

หุ้นสามัญท่ีตราไว้เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซ่ึงจะส่งผลให ้

ทุนจดทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 1,313,117,176 บาท เป็น 656,558,588 บาท และทุนชาํระแลว้ของบริษทัลดลงจาก 1,300,119,176 บาท 

เป็น 650,059,588 บาท 
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	5 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)
	5.1 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และข้อสมมติฐาน (ต่อ)
	ข) การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
	ค) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ
	ง) มูลค่าภาพยนตร์ระหว่างผลิต
	กลุ่มกิจการการบันทึกต้นทุนภาพยนตร์ระหว่างผลิตตามต้นทุนที่เกิดขึ้น เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่าต้นทุน กลุ่มกิจการจะทดสอบและรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของภาพยนตร์ในแต่ละเรื่อง ถ้ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ไม่คุ้มกับต้นทุนภาพยนตร์ใน...
	จ) อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	5 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)
	5.1 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐาน (ต่อ)
	ฉ) ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม
	5 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)
	5.1 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐาน (ต่อ)
	ฉ) ประมาณการการด้อยค่าของค่าความนิยม (ต่อ)
	ช) ค่าเผื่อสินค้ารับคืน
	ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืนสำหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดีที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต  ผู้บริหารประมาณการสัดส่วนร้อยละที่คาดว่าจะรับคืน โดยพิจารณาจากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีตล่าสุด รวมถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
	ซ) รายได้/การตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
	5 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)
	5.1 ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐาน (ต่อ)
	ฌ) ภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
	มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประ...
	กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกำหนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสม กลุ่มกิจการพิจารณาใช้อัตราผลตอบแ...
	ข้อสมมติฐานหลักอื่น ๆ สำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในหมายเหตุ 21
	6 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
	วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ กลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุน ที่เหมาะสม เพื่อลดต้น...
	ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน
	7 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
	7 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
	8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
	9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ (ต่อ)
	11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
	12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
	12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ (ต่อ)
	ปี พ.ศ. 2561
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด และ เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด เต็มจำนวน ในงบกำไรขาดทุน จำนวน 322.50 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยหลักที่มีผลต่อการรับรู้ขาดทุนดังกล่าว เกิดจาก การลดลงของรายได้ที่เคยคาด...
	บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด
	เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บริษัท ทาเลนต์วัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เป็น “บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด”
	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นของบริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จำกัด  จากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จำนวน 39,998 หุ้น เป็นเงิน 40 บาท ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงจากเดิมในอัตรา ร้อยละ 90.00 เป็นร้อยละ ...
	ปี พ.ศ. 2560
	เอ็ม วี ดี จำกัด
	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีมติให้เพิ่มทุน จดทะเบียนของ บริษัท เอ็ม วี ดี จำกัด จาก หุ้นสามัญจำนวน 19,999,995 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 52,2...
	12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ (ต่อ)
	บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อย ที่ถือโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ
	ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
	ข) รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ต่อ)
	บริษัทร่วมข้างต้นถือว่าไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย
	ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ
	ข) เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ)
	เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญ
	14 การร่วมการงาน (ต่อ)
	14 การร่วมการงาน (ต่อ)
	14 การร่วมการงาน (ต่อ)
	15 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
	16 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
	บริษัทมีสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่ารวมแสดงในรายการข้างต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
	17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
	17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ)
	การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
	การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนด...
	วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
	การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุตามกฎหมาย และผลประโยชน์หลังออกจากงาน ที่ไม่มีการคิดลด:
	22 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	ก) สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
	ข) ความเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีดังนี้
	22 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
	22 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
	23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
	25 ทุนสำรองตามกฎหมาย

	26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	27 ต้นทุนทางการเงิน
	29 (ขาดทุน)กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
	31 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
	31 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ)





