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บริษทั เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์จ ากดั (มหาชน) 
 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 



 



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวฒิุ โดยไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ด าเนินการสอบทาน
ข้อมูล และแผนงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรายงานทางการเงิน และรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิด           
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กบับริษทั รวมถึงให้ค  าแนะน าในเร่ืองการบริหารความเส่ียง และระบบควบคุมภายใน         
ต่อผูบ้ริหารพร้อมทั้งประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหบ้ริษทัฯมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง มีฝ่ายบริหารระดบัสูง หัวหน้าหน่วย งานตรวจสอบ
ภายใน และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเขา้ร่วมประชุม และประชุม 1 คร้ัง มีวาระท่ีเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
โดยไม่มีฝ่ายบริหารระดบัสูงร่วมประชุมดว้ย  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานของบริษทั และดูแลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัและ    
ไดเ้สนอแนะให้ด าเนินการและปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งครบถว้น ไดส้อบทานการบริหาร
ความเส่ียงท่ีส าคญัและสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัทุกคร้ังท่ีมีการประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบไดติ้ดตามการบริหารของบริษทัในประเด็นต่างๆ ท่ีพบจากการสอบทาน ทั้งจากรายงานของ
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต และผูต้รวจสอบภายใน สรุปการแก้ไขและแถลงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ             
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษทัและไม่ขดักบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่     
ผูถื้อหุน้และเกิดความเช่ือถือแก่ทุกๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์จ ากดั (มหาชน) มีการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ และท าใหม้ัน่ใจไดว้า่สินทรัพยข์องบริษทัฯ มีการป้องกนัและรักษาเป็นอยา่งดี การบนัทึกรายการทางบญัชี
มีความเหมาะสมและถูกตอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั ให้แต่งตั้งนายไพบูล ตนักูล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4298 นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3445 และนายพิสิฐ ทางธนกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4095 และในนาม บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดัเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ ต่อไป ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี ข้ึนอยูก่บัการ
อนุมติัของผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีท่ีจะมีข้ึนในวนัท่ี 20 เมษายน 2559 

 
      
 
            คุณธนะชยั สนัติชยักลู 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
             9 กมุภาพนัธ์ 2558 



 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 
คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ท่ีรับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยและสารสนเทศทางการเงิน

ปรากฎในรายงานประจ าปี ซ่ึงงบการเงินดังกล่าวได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีได้มาตรฐานรับรองทั่วไปใน  

ประเทศไทย โดยท่ีคณะกรรมการได้เลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีมีความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท                    

ซ่ึงคณะกรรมการไดติ้ดตามการปฏิบติังานดา้นการบริหารจดัการทางบญัชีและการเงินของบริษทัอยา่งใกลชิ้ด ควบคุมให้มี

การปฏิบติัตามนโยบายและมาตรฐานการบญัชีอยา่งเคร่งครัด นอกจากน้ีคณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ความสามารถและไม่เป็นผูบ้ริหารคอยตรวจสอบพร้อมควบคุมคุณภาพของงบการเงิน

สม ่าเสมอ รวมทั้งให้ความเห็นพร้อมก ากบัให้รายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์มีการปฏิบติั

ตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้งและจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเกิดความเช่ือมัน่วา่ขอ้มูลและการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง โปร่งใส ครบถว้น และเพียงพอ  

 คณะกรรมการเห็นวา่ระบบควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถ

สร้างความเช่ือมัน่ต่อความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

   

                                                                                                    
 
 

 (นายถิรชยั วฒิุธรรม)                   (นายธนกร ปุลิเวคินทร์) 
                 ประธานกรรมการ                                                                             ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ  ากัด (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และของเฉพาะของบริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งบก าไรขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะบริษทั และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ข้าพเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพ่ือให้ได้
ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกับจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายใน 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์  
แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน 
ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมิน 
การน าเสนองบการเงินโดยรวม 
 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
 



ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นน้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท  
เอม็ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะของบริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษทั และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
 
 

 
 
 

ไพบูล  ตนักลู 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 



งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
หมายเหตุ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 89,719,895 82,970,360 55,858,253 4,512,406
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8 311,434,826 472,966,508 25,885,135 37,934,842
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 28 ง) - - 842,300,000 882,500,000
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 60,416,223 77,828,273 - -
ภาพยนตร์ระหวา่งการผลิต 138,425,918 127,981,520 - -
ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพิ่ม 11,820,377 15,400,782 - -
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 48,000,672 50,352,721 5,185,857 15,509,619
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 10 3,669,982 9,513,739 81,964 296,717

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 663,487,893 837,013,903 929,311,209 940,753,584

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 11 - - 237,660,567 237,660,567
เงินลงทุนในการร่วมคา้ - สุทธิ 12 49,840,108 40,738,937 40,810,069 49,994,743
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 13 - - - -
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 18,108,128 18,389,150 7,681,524 6,766,499
ค่าความนิยม - สุทธิ 15 139,142,506 139,142,506 - -
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 15 1,707,092 1,879,516 617,945 793,155
ลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ - สุทธิ 15 71,925,420 153,343,855 - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20 13,896,429 19,471,817 4,329,636 489,575
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 16 2,198,563 2,560,536 1,263,815 1,263,815

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 296,818,246 375,526,317 292,363,556 296,968,354

รวมสินทรัพย์ 960,306,139 1,212,540,220 1,221,674,765 1,237,721,938
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กรรมการ  ____________________________________       กรรมการ  ___________________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท
หน่วย : บาท



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
หมายเหตุ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 18 9,504,622 50,000,000 - -

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 147,857,204 222,790,223 15,168,353 17,939,802
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 - - - -

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 190,886 139,714 190,886 139,714

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28 จ) - - - -
ภาษีขายไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,392,174 5,835,617 111,299 173,571
ประมาณการสินคา้รับคืน 17,381,425 44,424,860 - -
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 2,204,702 8,549,847 156,922 1,265,856

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 179,531,013 331,740,261 15,627,460 19,518,943

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 18 - - - -
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 504,592 - 504,592 -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 3,638,182 3,820,179 1,502,149 2,237,252
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - - 747,000 747,000

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,142,774 3,820,179 2,753,741 2,984,252

รวมหนีสิ้น 183,673,787 335,560,440 18,381,201 22,503,195
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หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
หมายเหตุ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน 21
หุน้สามญั 1,315.33 ลา้นหุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2557 : 1,322.07 ลา้นหุน้) 1,315,337,205 1,322,072,456 1,315,337,205 1,322,072,456

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
หุน้สามญั 1,300.11 ลา้นหุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท
(พ.ศ. 2557 : 1,299.79 ลา้นหุน้) 1,300,119,176 1,299,797,315 1,300,119,176 1,299,797,315

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 21 453,981,276 453,750,824 453,981,276 453,750,824
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั (20,106,431) (20,106,431) - -

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฏหมาย 23 3,813,156 3,813,156 3,813,156 3,813,156
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (949,077,673) (849,469,241) (558,490,948) (544,324,148)
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,362,675) (3,030,665) 3,870,904 2,181,596

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 787,366,829 884,754,958 1,203,293,564 1,215,218,743
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (10,734,477) (7,775,178) - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 776,632,352 876,979,780 1,203,293,564 1,215,218,743

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 960,306,139 1,212,540,220 1,221,674,765 1,237,721,938

5
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
รายได้

รายไดจ้ากการขายวซีีดีและดีวดีี 283,879,484 379,669,354 - -
รายไดจ้ากการผลิตและการจาํหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 229,956,394 380,134,904 - 8,530,000
รายไดจ้ากการขายหนงัสือพอ็คเกต็บุค๊ส์ 8,184,039 9,170,219 - -
รายไดค่้าบริหารงาน 200,000 7,002,007 17,000,000 16,800,000
รายไดค่้าโฆษณา 19,207,730 62,229,367 - -

รวมรายได้ 541,427,647 838,205,851 17,000,000 25,330,000

ต้นทุนขายและการให้บริการ

ตน้ทุนขายวซีีดีและดีวดีี 243,629,052 347,787,819 - -
ตน้ทุนการผลิตและการขายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 155,105,996 280,250,445 - -
ตน้ทุนการขายหนงัสือพอ็กเกต็บุก๊ส์ 8,288,732 4,930,361 - -
ตน้ทุนโฆษณา 809,654 - - -

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ 407,833,434 632,968,625 - -

กาํไรขั้นต้น 133,594,213 205,237,226 17,000,000 25,330,000
รายไดอ่ื้น 8,890,636 11,450,044 36,079,644 18,278,895
ค่าใชจ่้ายในการขาย (97,159,492) (172,855,330) (200,000) (208,825)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (137,260,193) (230,751,112) (34,741,384) (32,663,015)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 4, 15 - (3,704,675) - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - - (97,444,800)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 - - (35,960,000) -
ตน้ทุนทางการเงิน 25 (566,503) (25,453,041) (45,690) (13,219,570)
ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 (3,966,920) 7,354,573 - -

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (96,468,259) (208,722,315) (17,867,430) (99,927,315)
ภาษีเงินได้ 26 (6,589,801) 19,460,571 2,831,838 489,575

ขาดทุนสุทธิสําหรับปี (103,058,060) (189,261,744) (15,035,592) (99,437,740)

การแบ่งปันขาดทุน

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (100,098,761) (183,264,178) (15,035,592) (99,437,740)
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,959,299) (5,997,566) - -

(103,058,060) (189,261,744) (15,035,592) (99,437,740)

ขาดทุนต่อหุ้น 27

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (0.08) (0.21) (0.01) (0.11)
ขาดทุนต่อหุน้ปรับลด (0.08) (0.21) (0.01) (0.11)
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หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

ขาดทุนสุทธิสําหรับปี (103,058,060)   (189,261,744)   (15,035,592)     (99,437,740)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
หลงัออกจากงาน 887,283 1,248,183 1,085,990 669,796

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ (185,947) - - -
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั (211,007) - (217,198) -

รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั 490,329 1,248,183 868,792 669,796

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (21,318) - - -
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั - - - -

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั (21,318) - - -

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี (102,589,049) (188,013,561) (14,166,800) (98,767,944)

การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (99,629,750)     (182,015,995)   (14,166,800)     (98,767,944)     
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,959,299)       (5,997,566)       - -

(102,589,049) (188,013,561) (14,166,800) (98,767,944)
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หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

การเปลีย่นแปลง รวม
ทุนที่ออก ส่วนเกนิทุนจาก ใบสําคญั สัดส่วนของ องค์ประกอบอืน่ รวมส่วน
และชําระ ส่วนเกนิ การรวมธุรกจิภายใต้ ทุนสํารอง ขาดทุนสะสม แสดงสิทธิซื้อ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของส่วนของ ของผู้ถือหุ้นของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้น การควบคุมเดยีวกนั ตามกฎหมาย ที่ยงัไม่ได้จัดสรร หุ้นสามญั ในบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ อาํนาจควบคุม รวม

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 657,829,978 132,612,302 (20,106,431) 3,813,156 (667,453,246) 451,956 (5,212,261) (4,760,305) 101,935,454 (1,777,612) 100,157,842
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
การเพิ่มหุน้สามญั 21 641,537,187 320,768,593 - - - - - - 962,305,780 - 962,305,780
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั 430,150 369,929 - - - (266,693) - (266,693) 533,386 - 533,386
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - (182,015,995) - - - (182,015,995) (5,997,566) (188,013,561)
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22 - - - - - 1,996,333 - 1,996,333 1,996,333 - 1,996,333

ยอดคงเหลอืสิ้นปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 1,299,797,315 453,750,824 (20,106,431) 3,813,156 (849,469,241) 2,181,596 (5,212,261) (3,030,665) 884,754,958 (7,775,178) 876,979,780

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 84 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษทั เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

การเปลีย่นแปลง ส่วนแบ่งกาํไร รวม
ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิทุนจาก ใบสําคญั สัดส่วนของ (ขาดทุน) องค์ประกอบอืน่ รวมส่วนของ
และชําระ ส่วนเกนิ การรวมธุรกจิภายใต้ ทุนสํารอง ขาดทุนสะสม แสดงสิทธิซื้อ ผู้ถอืหุ้นใหญ่ เบด็เสร็จอืน่ ของส่วนของ ผู้ถอืหุ้นของ ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้น การควบคุมเดยีวกนั ตามกฎหมาย ทีย่งัไม่ได้จัดสรร หุ้นสามญั ในบริษทัย่อย จากการร่วมค้า ผู้ถอืหุ้น บริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม รวม

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 1,299,797,315 453,750,824 (20,106,431) 3,813,156 (849,469,241) 2,181,596 (5,212,261) - (3,030,665) 884,754,958 (7,775,178) 876,979,780
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นสําหรับปี
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั 321,861 230,452 - - - (154,815) - - (154,815) 397,498 - 397,498
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - - (99,608,432) - - (21,318) (21,318) (99,629,750) (2,959,299) (102,589,049)
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22 - - - - - 1,844,123 - - 1,844,123 1,844,123 - 1,844,123

ยอดคงเหลอืสิ้นปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,300,119,176 453,981,276 (20,106,431) 3,813,156 (949,077,673) 3,870,904 (5,212,261) (21,318) (1,362,675) 787,366,829 (10,734,477) 776,632,352

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 84 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

งบการเงนิรวม (ต่อ)
ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ทุนที่ออกและ ส่วนเกนิ ทุนสํารอง กาํไร(ขาดทุน)สะสม องค์ประกอบอืน่
หมายเหตุ ชําระเต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ที่ยงัไม่ได้จัดสรร ของส่วนของผู้ถือหุ้น รวม

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 657,829,978 132,612,302 3,813,156 (445,556,204) 451,956 349,151,188
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
การเพิ่มหุน้สามญั 21 641,537,187 320,768,593 - - - 962,305,780
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั 430,150 369,929 - - (266,693) 533,386
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (98,767,944) - (98,767,944)
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22 - - - - 1,996,333 1,996,333

ยอดคงเหลอืสิ้นปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 1,299,797,315 453,750,824 3,813,156 (544,324,148) 2,181,596 1,215,218,743

ยอดยกมาต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 1,299,797,315 453,750,824 3,813,156 (544,324,148) 2,181,596 1,215,218,743
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี
การใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิซื้อหุน้สามญั 321,861 230,452 - - (154,815) 397,498
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - (14,166,800) - (14,166,800)
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22 - - - - 1,844,123 1,844,123

ยอดคงเหลอืสิ้นปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,300,119,176 453,981,276 3,813,156 (558,490,948) 3,870,904 1,203,293,564

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 84 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

งบการเงนิเฉพาะบริษัท



บริษทั เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (96,468,259) (208,722,315) (17,867,430) (99,927,315)
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 14, 15 314,292,544 442,439,255 2,003,623 1,378,015
ดอกเบ้ียรับ (1,845,810) (156,548) (19,608,330) (15,308,536)
ดอกเบ้ียจ่าย 566,503 25,453,041 45,690 13,219,570
หน้ีสูญและ(กลบัรายการ)หน้ีสงสยัจะสูญ 24 4,482,509 98,653,867 - 16,767
(กลบัรายการ)สาํรองมูลค่าสินคา้รับคืน (27,043,435) 14,272,220 - -
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัและค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 24 2,450,000 283,096 - -
(กาํไร)ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย
    อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,770,496 (4,667) 111,962 19,333
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - - 97,444,800
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 - - 35,960,000 -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 15 - 3,704,675 - -
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 15 (16,767,305) 16,903,613 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 841,286 1,351,007 486,887 474,129
สาํรองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 22 1,844,123 1,996,333 1,844,123 1,996,333
ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 12 3,966,920 (7,354,573) - -
รายไดเ้งินปันผล - - (13,499,970) -
ตดัจาํหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 24,468 - - -

การเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
(ไม่รวมผลกระทบของการซ้ือและจาํหน่ายบริษทัยอ่ย)
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 163,515,933 (89,828,293) 11,261,507 80,279,768
- สินคา้คงเหลือ 14,962,050 12,591,282 - -
- ภาพยนตร์ระหวา่งการผลิต (10,444,398) (60,341,292) - -
- เงินทดรองจ่ายพนกังานเพ่ือผลิตภาพยนตร์ (10,142,848) (1,782,481) - -
- ลูกหน้ีภาษีมูลค่าเพ่ิม 3,580,405 4,821,599 - 159,808
- สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,891,487 (886,815) 214,753 663,081
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 361,973 (601,832) - (269,780)
-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (85,856,250) 57,833,621 (2,771,449) (7,257,887)
-  ภาษีขายไม่ถึงกาํหนดชาํระ (3,443,443) (5,065,055) (62,272) (1,983,650)
-  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,345,145) 4,450,620 (1,108,934) (387,042)

(136,000) - (136,000) -

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 262,057,804 310,010,358 (3,125,840) 70,517,394
บวก ดอกเบ้ียรับ 5,474,168 139,781 20,396,530 14,578,905
หกั ดอกเบ้ียจ่าย (566,503) (26,235,959) (45,690) (15,256,762)

ภาษีเงินไดรั้บ 16,442,407 - 10,563,922 -
ภาษีเงินไดจ่้าย (15,340,247) (26,313,190) (1,465,581) (4,945,697)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 268,067,629 257,600,990 26,323,341 64,893,840

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

-  จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

      



บริษทั เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (5,069,636) (6,200,962) (2,222,732) (2,466,446)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 77,570 24,000 60,048 -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 (35,900) (313,480) - (313,480)
เงินสดจ่ายค่าลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ 15 (202,779,941) (315,567,146) - -
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 28 ง) - - (325,900,000) (1,196,500,000)
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 28 ง) - - 366,100,000 518,600,000
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัใหญ่ 28 ง) (75,000,000) - (75,000,000) -
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัใหญ่ 28 ง) 75,000,000 - 75,000,000 -
เงินสดรับจากเงินปันผล 13,499,970 8,999,980 13,499,970 8,999,980
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในการร่วมคา้ (26,775,326) (25,000,000) (26,775,326) (25,000,000)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (221,083,262) (338,057,608) 24,761,960 (696,679,946)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินเบิกเกินบญัชี 9,504,622 (59,715,012) - (9,472,507)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45,000,000 510,600,000 - -
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (95,000,000) (1,094,110,000) - (35,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 28 จ) - - - 75,900,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 28 จ) - - - (180,400,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ 28 จ) - 115,000,000 - 115,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัใหญ่ 28 จ) - (170,000,000) - (155,000,000)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 49,400,000 - 49,400,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (189,777,502) - (189,225,463)
เงินสดรับจากการเพ่ิมหุน้สามญั - 962,305,780 - 962,305,780
เงินสดรับจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญั 397,498 533,386 397,498 533,386
จ่ายคืนหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (136,952) (225,130) (136,952) (225,130)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (40,234,832) 124,011,522 260,546 633,816,066

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 6,749,535 43,554,904 51,345,847 2,029,960
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 82,970,360 39,415,456 4,512,406 2,482,446

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 89,719,895 82,970,360 55,858,253 4,512,406

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12

งบการเงนิเฉพาะบริษทั
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

      



บริษทั เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

การซ้ืออุปกรณ์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 692,716 153,200 692,716 -
การซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัมิไดช้าํระเงิน - 125,184 - 125,184
การซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตร์โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 40,202,434 29,279,203 - -

13
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 14 ถึง 84 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

      



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและมีท่ีอยู่
ตำมท่ีไดจ้ดทะเบียนดงัน้ี 
 
234 อำคำรซูซูกิ อเวนิว (รัชโยธิน) ชั้น 13 ถนนรัชดำภิเษก แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรรำยงำนขอ้มูลจึงรวมเรียกบริษทัและ
บริษทัยอ่ยวำ่ “กลุ่มบริษทั” 
 
บริษทัเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) (“เมเจอร์”)  
 
บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรใหบ้ริกำรเก่ียวกบัส่ือโฆษณำ กำรตลำด จดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 
จ ำหน่ำยแผน่วซีีดี ดีวดีี และบลูเรย ์กำรจ ำหน่ำยหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คส์ และกำรผลิตภำพยนตร์ 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัที่ 10 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2559 
  

2 นโยบำยกำรบัญชี 
 
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัไดจ้ดัท ำข้ึนตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภำยใตพ้ระรำชบญัญติักำรบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใตพ้ระรำชบญัญติัวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก ำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดท ำและน ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทได้จัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของ 
งบกำรเงิน  
 
กำรจดัท ำงบกำรเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก ำหนดให้ใชป้ระมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 
และกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรซ่ึงจัดท ำข้ึนตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบติั และ
ตอ้งเปิดเผยเร่ืองกำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร หรือควำมซับซ้อนหรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรท่ีมีนัยส ำคญั
ต่องบกำรเงินรวมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 4 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษทัฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง 
 
2.2.1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
 

ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัไดแ้ก่กำรเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดให้กิจกำรจดักลุ่ม
รำยกำรท่ีแสดงอยูใ่น “ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์ำ่รำยกำรนั้นสำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไว้
ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงัไดห้รือไม่ มำตรฐำนท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุว่ำรำยกำรใดจะแสดงอยู่ในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัไดแ้ก่ (ก) ผลก ำไรและขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั เปล่ียนช่ือเป็น “กำรวดัมูลค่ำใหม่” และต้องรับรู้ใน “ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ” ทนัที ผลก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัจะไม่สำมำรถรับรู้ตำมวิธี
ขอบเขตหรือรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะรับรู้ในงวดท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงโครงกำร 
ผลประโยชน์ท่ียงัไม่เป็นสิทธิขำดจะไม่สำมำรถทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลำกำรให้บริกำรในอนำคตได ้มำตรฐำน
ดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบกบังบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้ก ำหนดส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้ก ำหนดส ำหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ซ่ึงตอ้งใช้
วธีิส่วนไดเ้สีย 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั คือ ก ำหนดกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงำน
ด ำเนินงำน โดยให้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัตวัวดัมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมส ำหรับเฉพำะส่วนงำนท่ีรำยงำน หำก
โดยปกติมีกำรน ำเสนอขอ้มลูจ ำนวนเงินดงักล่ำวต่อผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรปฏิบติักำร และถำ้มีกำรเปล่ียนแปลง
ท่ีมีสำระส ำคญัจำกจ ำนวนเงินท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินประจ ำปีล่ำสุดส ำหรับส่วนงำนท่ีรำยงำนนั้น 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 ไดมี้กำรก ำหนดค ำนิยำมของค ำวำ่ “ควบคุม” ซ่ึงถูกน ำมำใชแ้ทนหลกักำร
ของกำรควบคุมและกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 27 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร มำตรฐำนน้ีไดก้ ำหนดว่ำเม่ือใดกิจกำรควรจดัท ำงบกำรเงินรวม ให้นิยำมหลกักำรของกำรควบคุม อธิบำย
หลกักำรของกำรน ำหลกักำรของกำรควบคุมไปใช ้รวมถึงอธิบำยถึงขอ้ก ำหนดในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม หลกักำร
ส ำคญัของมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่น้ี คือหำกมีอ ำนำจควบคุม จะตอ้งมีกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมเฉพำะ
ในกรณีท่ีผูล้งทุนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงอ ำนำจกำรควบคุมท่ีเหนือกว่ำผูถู้กลงทุน ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีผนัแปรจำก
กำรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในผูถู้กลงทุน และมีควำมสำมำรถในกำรใชอ้  ำนำจในผูถู้กลงทุน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน
ท่ีกิจกำรจะไดรั้บ มำตรฐำนดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบกบังบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 ไดก้ ำหนดค ำนิยำมของสัญญำร่วมกำรงำนว่ำเป็นสัญญำท่ีผูร่้วมทุนตั้งแต่
สองรำยข้ึนไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมท่ีจดัตั้งข้ึน กำรตดัสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบ
โดยผูค้วบคุมร่วมอยำ่งเป็นเอกฉนัทจึ์งจะถือว่ำเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของค ำนิยำมว่ำกำรควบคุมร่วม กำรร่วมกำรงำน
สำมำรถอยูใ่นรูปแบบของกำรด ำเนินงำนร่วมกนัหรือกำรร่วมคำ้ กำรจดัประเภทข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีแสดงออกมำซ่ึงสัมพนัธ์
กบัขอ้ตกลงท่ีจดัท ำข้ึน หำกในขอ้ก ำหนดผูร่้วมทุนไดรั้บเพียงสินทรัพยสุ์ทธิ กำรร่วมงำนดงักล่ำวถือเป็นกำรร่วมคำ้ 
ส่วนกำรด ำเนินงำนร่วมกนัจะมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภำระในหน้ีสิน กำรด ำเนินงำนร่วมกนัจะบนัทึกบญัชีสิทธิใน
สินทรัพยแ์ละภำระในหน้ีสิน กำรร่วมคำ้จะบนัทึกส่วนไดเ้สียโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย มำตรฐำนดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบ
กบังบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 ก ำหนดกำรเปิดเผยขอ้มลูเพ่ือช่วยให้ผูใ้ชง้บกำรเงินสำมำรถประเมินควำมเส่ียง
และผลกระทบทำงดำ้นกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียท่ีกิจกำรมีกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม กำรร่วมกำรงำน และ
กิจกำรซ่ึงมีโครงสร้ำงเฉพำะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบกำรเงินรวม มำตรฐำนดงักล่ำวไม่ส่งผลกระทบกับงบกำรเงิน 
ของกลุ่มบริษทั 
 

ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งไม่มีสำระส ำคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี 
    และขอ้ผดิพลำด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รำยได ้
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยขอ้มลู 
    เก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ 
    ต่ำงประเทศ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์ 
    เม่ือออกจำกงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ  วนัท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งไม่มีสำระส ำคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์          
    ท่ีอำจเกิดข้ึน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5    เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและ 
   (ปรับปรุง 2557)    กำรด ำเนินงำนยกเลิก 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมลูค่ำยติุธรรม 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10     เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้ง    
   (ปรับปรุง 2557)    อยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25  เร่ือง ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร 
   (ปรับปรุง 2557)    หรือผูถื้อหุน้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท  ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งไม่มีสำระส ำคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอนกำรบูรณะ  
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557)    และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรประเมินวำ่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะ  
    ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557)     และกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557)    (ปรับปรุง 2557) เร่ืองกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
    ในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  เร่ือง ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนด 
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2557)    เงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี  
    ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ 
    ของพนกังำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ฉบบัท่ี 20  

เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผวิดิน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำร

ปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ ำมำใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

ก) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ไดมี้กำรก ำหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
กำรเปิดเผยข้อมูลในกรณีท่ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่ำโดยใช้วิธีมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุน 
ในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรเปิดเผยดงักล่ำวรวมถึง 1) ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 2) กรณีท่ีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมอยู่ใน
ล ำดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีกำรเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยติุธรรม และขอ้สมมติฐำนส ำคญัท่ีใช ้
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ไดก้ ำหนดค ำนิยำมให้
ชดัเจนข้ึน ส ำหรับ “เง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธ์ิ” และ ก ำหนดค ำนิยำมแยกกนัระหว่ำง “เง่ือนไขผลงำน” และ “เง่ือนไข 
กำรบริกำร” 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองกำรรวมธุรกิจ ไดก้ ำหนดให้ชัดเจนข้ึนในเร่ือง  
ก) ภำระผกูพนัท่ีกิจกำรตอ้งจ่ำยช ำระส่ิงตอบแทนท่ีอำจจะเกิดข้ึนท่ีเขำ้ค ำนิยำมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ว่ำเป็นหน้ีสิน
ทำงกำรเงินหรือส่วนของเจำ้ของตำมค ำนิยำมของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ืองกำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน (เม่ือมีกำรประกำศใช)้ หรือตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และไดก้ ำหนดใหว้ดัมลูค่ำ
ส่ิงตอบแทนท่ีอำจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ไดถู้กจดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของดว้ยมูลค่ำยุติธรรมและรับรู้กำรเปล่ียนแปลงใน
มลูค่ำยติุธรรมในก ำไรหรือขำดทุนทุกส้ินรอบระยะเวลำกำรรำยงำน และ ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 
ไม่ไดถื้อปฏิบติักบักำรบญัชีส ำหรับกำรจดัตั้งกำรร่วมคำ้ท่ีอยูภ่ำยใตม้ำตรฐำนกำรกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงำนด ำเนินงำน ไดก้ ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกับดุลยพินิจของผูบ้ริหำรในกำรรวมส่วนงำนเขำ้ดว้ยกนั และก ำหนดให้น ำเสนอกำรกระทบยอดสินทรัพยข์อง
ส่วนงำนกับสินทรัพยข์องกิจกำรเม่ือกิจกำรรำยงำนขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงำนให้กับผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด 
ดำ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง 

ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ ำมำใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งไม่มีสำระส ำคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 
 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชี 
    และขอ้ผดิพลำด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รำยได ้
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผย 
    ขอ้มลูเก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียน

เงินตรำต่ำงประเทศ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์ 
    เม่ือออกจำกงำน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน  
    และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 

2.2.2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ ำมำใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งไม่มีสำระส ำคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เกษตรกรรม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4  เร่ือง สัญญำประกนั 
   (ปรับปรุง 2558)  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 5  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและ 
   (ปรับปรุง 2558)    กำรด ำเนินงำน  ท่ียกเลิก 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 6  เร่ือง กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 
   (ปรับปรุง 2558)  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10    เร่ือง งบกำรเงินรวม 
   (ปรับปรุง 2558)  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11  เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 
   (ปรับปรุง 2558)  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12     เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
   (ปรับปรุง 2558)  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13     เร่ือง กำรวดัมลูค่ำยติุธรรม 
   (ปรับปรุง 2558)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 10  เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้ง 
   (ปรับปรุง 2558)    อยำ่งเฉพำะเจำะจงกบักิจกรรมด ำเนินงำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
   (ปรับปรุง 2558)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 25  เร่ือง ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษี 
   (ปรับปรุง 2558)    ของกิจกำรหรือผูถื้อหุน้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27  เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท  ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 
   (ปรับปรุง 2558)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29  เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
   (ปรับปรุง 2558)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
   (ปรับปรุง 2558)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32  เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
   (ปรับปรุง 2558)  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง (ต่อ) 
 
2.2.2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรปรับปรุง และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรปรับปรุง 

ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้ ำมำใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งไม่มีสำระส ำคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน  
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)    กำรบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    เร่ือง กำรประเมินวำ่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและ 
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558)    กำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)    (ปรับปรุง 2557) เร่ืองกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
    ในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    เร่ือง ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนด 
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558)    เงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสัมพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี  
    ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ 
    ของพนกังำน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 
   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผวิดิน 
   ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ 
   ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ 

 
(ก) บริษัทย่อย 

 
บริษทัย่อยหมำยถึงกิจกำร(ซ่ึงรวมถึงกิจกำรเฉพำะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม กลุ่มบริษทัควบคุมกิจกำรเม่ือกลุ่มบริษทั 
มีกำรเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเก่ียวขอ้งกับผูไ้ดรั้บกำรลงทุนและมีควำมสำมำรถท ำให้เกิด 
ผลกระทบต่อผลตอบแทนจำกกำรใชอ้  ำนำจเหนือผูไ้ดรั้บกำรควบคุม กลุ่มบริษทัรวมงบกำรเงินของบริษทัย่อยไวใ้น 
งบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ  ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัจะไม่น ำงบกำรเงินของบริษทัย่อย 
มำรวมไวใ้นงบกำรเงินรวมนบัจำกวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ ำนำจควบคุม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีกำรรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตำมวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส ำหรับกำรซ้ือบริษทัย่อย ตอ้งวดั
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่ำยช ำระให้แก่เจ้ำของเดิมของผูถู้กซ้ือและ 
ส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคำดว่ำจะตอ้ง
จ่ำยช ำระ  ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่ำเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ี
ระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนในกำรรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง 
กลุ่มบริษทัวดัมลูค่ำของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำยุติธรรม หรือ มูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสัดส่วนของหุน้ท่ีถือ 
 
ในกำรรวมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรส ำเร็จจำกกำรทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่ำส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือก่อนหน้ำกำร
รวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่นั้นในก ำไร
หรือขำดทุน 
  
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยโดยกลุ่มบริษทั รับรู้ดว้ยมลูค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยท่ีรับรู้ภำยหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ผลก ำไรขำดทุน 
ท่ีเกิดข้ึนในก ำไรหรือขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะต้องจ่ำยซ่ึงจัดประเภทเป็น 
ส่วนของผูถื้อหุน้ตอ้งไม่มีกำรวดัมลูค่ำใหม่ และใหบ้นัทึกกำรจ่ำยช ำระในภำยหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
กรณีท่ีมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่ำส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ำยุติธรรม  
ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนกำรวมธุรกิจ มำกกว่ำมูลค่ำสุทธิ  
ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์ได้มำท่ีระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมำ ผูซ้ื้อต้องรับรู้ค่ำควำมนิยม (หมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงินขอ้ท่ี 2.11 อธิบำยนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกับค่ำควำมนิยม) หำกมูลค่ำของมูลค่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และ
มลูค่ำส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมลูค่ำยติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้น
ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนกำรรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยเน่ืองจำกมีกำร
ต่อรองรำคำซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยงังบก ำไรขำดทุน 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ก) บริษัทย่อย (ต่อ) 

 
กิจกำรจะตดัรำยกำรบญัชีระหว่ำงกิจกำร ยอดคงเหลือ และรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่ำง
กลุ่มบริษทั นโยบำยกำรบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ ตน้ทุนจะมี 
กำรปรับเพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจำกส่ิงตอบแทนท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ  ตน้ทุนนั้นจะรวม
ส่วนแบ่งตน้ทุนทำงตรง 
 
รำยช่ือของบริษทัยอ่ยหลกัของกลุ่มบริษทัและผลกระทบทำงกำรเงินจำกกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 11 

 
(ข) รำยกำรและส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

 
กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรำยกำรกับส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นกลุ่มบริษัท 
ส ำหรับกำรซ้ือส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีจ่ำยให้และหุ้นท่ีได้มำของมูลค่ำ 
ตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมำในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และก ำไรหรือขำดทุน
จำกกำรขำยในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

(ค) กำรร่วมกำรงำน 
 
กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำนมำปฏิบัติเม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม  
พ.ศ. 2558  ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำนเงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะ
ถูกจดัประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั หรือกำรร่วมคำ้ โดยข้ึนอยูก่บัสิทธิและภำระผกูพนัตำมสัญญำของผูล้งทุน
แต่ละรำย กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินลกัษณะของกำรร่วมกำรงำนท่ีมีและพิจำรณำว่ำเป็น กำรร่วมคำ้ ซ่ึงกำรร่วมคำ้รับรู้
เงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
ตำมวธีิส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยรำคำทุนและปรับปรุงมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน
เพ่ือรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทุนและกำรเปล่ียนแปลงในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของผูไ้ดรั้บกำรลงทุนตำม
สัดส่วนท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สีย หำกส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มบริษทัในกำรร่วมคำ้มีจ ำนวนเท่ำกบัหรือสูงกว่ำ
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกำรร่วมคำ้นั้น(ซ่ึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยำวใดๆซ่ึงโดยเน้ือหำแลว้ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มบริษทัในกำรร่วมคำ้นั้น) กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขำดทุนท่ีเกินกว่ำส่วนไดเ้สีย
ของตนในกำรร่วมคำ้นั้น นอกจำกวำ่กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนั หรือไดจ่้ำยเงินเพ่ือช ำระภำระผกูพนัแทนกำรร่วมคำ้
ไปแลว้ 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในกจิกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
(ค) กำรร่วมกำรงำน (ต่อ) 

 
รำยกำรก ำไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวำ่งกลุ่มบริษทักบักำรร่วมคำ้จะตดับญัชีเท่ำท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกำร
ร่วมคำ้นั้ นรำยกำรขำดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท ำนองเดียวกัน เวน้แต่รำยกำรนั้นมีหลักฐำนว่ำ
สินทรัพยท่ี์โอนระหวำ่งกนัเกิดกำรดอ้ยค่ำ กำรร่วมคำ้จะเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีเท่ำท่ีจ  ำเป็น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
นโยบำยกำรบญัชีของกลุ่มบริษทั กำรเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชี ถือปฏิบติัตั้งแต่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 
 
ส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้แสดงในงบกำรเงินเฉพำะบริษทัโดยแสดงดว้ยรำคำทุน 
 
รำยช่ือของกิจกำรร่วมคำ้รวมถึงผลกระทบทำงกำรเงินจำกกำรไดม้ำและจ ำหน่ำยกิจกำรร่วมคำ้ออกไปได ้เปิดเผยไว้
ในหมำยเหตุ 12 
 

2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 
(ก) สกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงิน 
 

รำยกำรท่ีรวมในงบกำรเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวดัมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินของสภำพแวดล้อม 
ทำงเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัด ำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน) งบกำรเงินรวมแสดงในสกุลเงินบำท  
ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงินที่ใชน้ ำเสนองบกำรเงินของบริษทั 

 
(ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 

รำยกำรท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำรหรือวนัท่ีตีรำคำหำกรำยกำรนั้นถูกวดัมูลค่ำใหม่ รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรับ 
หรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน  
 
เม่ือมีกำรรับรู้รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน องค์ประกอบ 
ของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทำงตรงขำ้ม
กำรรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องค์ประกอบของอตัรำแลกเปล่ียน
ทั้งหมดของก ำไรหรือขำดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (ต่อ) 

 
(ค) กลุ่มบริษัท 
 

กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษทัในกลุ่มบริษทั (ท่ีมิใช่สกุลเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะ 
เงินเฟ้อรุนแรง) ซ่ึงมีสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงินไดถู้กแปลงค่ำ 
เป็นสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินดงัน้ี 
 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแต่ละงวดแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัท่ีของแต่ละ 

งบแสดงฐำนะกำรเงินนั้น 
 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ และงบก ำไรขำดทุนแปลงค่ำดว้ยอตัรำถวัเฉล่ีย และ 
 ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนทั้งหมดรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ค่ำควำมนิยมและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดจำกกำรซ้ือหน่วยงำนในต่ำงประเทศถือเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ของหน่วยงำนในต่ำงประเทศนั้นและแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด 

 
2.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะบริษัท เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำมและเงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงซ่ึงมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำก
วนัท่ีไดม้ำ ไม่รวมเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ 
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 

2.6 ลูกหนี้กำรค้ำ 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมลูค่ำตำมใบแจง้หน้ี และจะวดัมลูค่ำต่อมำดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ซ่ึงประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของลูกหน้ี
กำรคำ้เปรียบเทียบกบัมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกลูกหน้ีกำรคำ้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบก ำไรขำดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึง
ของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 
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2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.7 สินค้ำคงเหลอื 

 
สินคำ้คงเหลือแสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนของสินคำ้ค ำนวณโดยวิธี 
ถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก ต้นทุนของกำรซ้ือประกอบด้วยรำคำซ้ือ และค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับกำรซ้ือสินค้ำนั้ น เช่น  
ค่ำอำกรขำเขำ้และค่ำขนส่ง หักดว้ยส่วนลดและเงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ มูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประมำณจำก
รำคำปกติท่ีคำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยท่ีจ  ำเป็นเพ่ือให้สินค้ำนั้ นส ำเร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำของสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรือเส่ือมคุณภำพเท่ำท่ีจ  ำเป็น 
 

2.8 ภำพยนตร์ระหว่ำงผลติ 
 
ภำพยนตร์ระหว่ำงผลิต แสดงถึงต้นทุนของกำรผลิตและถ่ำยท ำภำพยนตร์ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรผลิตและจะตัดจ ำหน่ำย 
เป็นตน้ทุนเม่ือมีกำรจ ำหน่ำยหรือจดัฉำยภำพยนตร์ โดยตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำส่วนของรำยไดท่ี้คำดว่ำจะไดรั้บจำกช่องทำง
กำรตลำดต่ำง ๆ ดงัรำยละเอียดในหมำยเหตุ 2.12 ตน้ทุนกำรผลิตภำพยนตร์ประกอบดว้ยค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง
กบักำรผลิตและถ่ำยท ำภำพยนตร์ และแสดงดว้ยรำคำทุน 
 

2.9 เงินลงทุน  
 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ เป็นเงินลงทุนทัว่ไป กำรจดัประเภท
ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็นผูก้  ำหนดกำรจดัประเภทท่ีเหมำะสมส ำหรับเงินลงทุน ณ เวลำลงทุนและ
ทบทวนกำรจดัประเภทเป็นระยะ  
 
เงินลงทุนทัว่ไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่มีตลำดซ้ือขำยคล่องรองรับ เงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหักดว้ย 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำ 
 
กลุ่มบริษทัจะทดสอบค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีค่ำเผื่อกำรลดลงของ 
มลูค่ำเกิดข้ึน หำกรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อ
กำรลดลงของมลูค่ำรวมไวใ้นงบก ำไรขำดทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยเม่ือเปรียบเทียบกับ
รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในก ำไรหรือขำดทุน กรณีท่ีจ ำหน่ำยเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตรำสำรหน้ีหรือ 
ตรำสำรทุนชนิดเดียวกันออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนท่ีจ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก 
ดว้ยรำคำตำมบญัชีจำกจ ำนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2.10 อำคำรและอุปกรณ์ 

 
อำคำรและอุปกรณ์วดัมูลค่ำ ดว้ยรำคำทุนหักดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรซ้ือสินทรัพยน์ั้น  
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตำมควำมเหมำะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคำดวำ่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่มบริษทัและตน้ทุนดงักล่ำวสำมำรถวดัมูลค่ำ
ไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ และจะตดัมูลค่ำตำมบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก ส ำหรับค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอ่ืน ๆ 
บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยค์  ำนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงเพ่ือลดรำคำทุนแต่ละชนิดตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ีประมำณกำรไว้
ของสินทรัพยห์รืออำยสัุญญำเช่ำในกรณีท่ีอำยสัุญญำเช่ำส้ันกวำ่ดงัต่อไปน้ี 
 
อำคำร 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 3, 5 ปี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 3, 5 ปี 
ยำนพำหนะ (รวมยำนพำหนะภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน) 5 ปี 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกลุ่มบริษทัจะมีกำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
ใหเ้หมำะสม 
 
ในกรณีท่ีมลูค่ำตำมบญัชีสูงกวำ่มลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน มลูค่ำตำมบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
ทนัที  
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยอำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำก 
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยก์บัมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก ำไรหรือขำดทุนอ่ืนสุทธิในงบก ำไรขำดทุน 
 
ดอกเบ้ียจำกกำรกู้ยืมเงินมำใช้ในกำรได้มำซ่ึง อำคำรและอุปกรณ์ ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพยน์ั้ น 
ตลอดช่วงเวลำกำรก่อสร้ำงและเตรียมสินทรัพย์นั้ นให้อยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมประสงค์ ต้นทุนกำรกู้ยืม
ประกอบดว้ยดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกเงินกู้ยืมทั้ งระยะส้ันและระยะยำวรวมทั้งภำษีท่ีเก่ียวข้อง ต้นทุนกำรกู้ยืมอ่ืนจะบันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน 
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2.11 ค่ำควำมนิยม 
 

ค่ำควำมนิยมคือส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้
และหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนของบริษทัย่อย ณ วนัที่ไดม้ำซ่ึงบริษทัย่อยนั้น ค่ำควำมนิยมที่เกิดจำกกำรไดม้ำซ่ึงบริษทัย่อยจะ
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
 

ค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้จะตอ้งถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำทุกปี และแสดงดว้ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมท่ีรับรู้แลว้จะไม่มีกำรกลบัรำยกำร ทั้งน้ีมลูค่ำคงเหลือตำมบญัชีของค่ำควำมนิยมจะถูกรวมค ำนวณในก ำไร
หรือขำดทุนเม่ือมีกำรขำยกิจกำร 
 

ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ค่ำควำมนิยมจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยท่ีก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยท่ีหน่วยนั้น
อำจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลำยหน่วยรวมกันซ่ึงคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกกำรรวมธุรกิจ ซ่ึงค่ำควำมนิยมเกิดข้ึนจำก
ส่วนงำนปฏิบติักำรท่ีระบุได ้
 

2.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ค่ำลขิสิทธ์ิภำพยนตร์ 
 

ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ บนัทึกตำมรำคำทุนท่ีรำคำซ้ือและค่ำใชจ่้ำยทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งในกำรซ้ือลิขสิทธ์ิ ตน้ทุนลิขสิทธ์ิตดัจ ำหน่ำย
เป็นตน้ทุนโดยตรงของกำรแสดงภำพยนตร์ วซีีดีและดีวดีี และกำรถ่ำยทอดทำงเคเบิลทีวหีรือทำงโทรทศัน์ ตำมอตัรำส่วนของ
รำยไดท่ี้คำดวำ่จะไดรั้บจำกช่องทำงเหล่ำนั้นตลอดระยะเวลำของลิขสิทธ์ิ ซ่ึงโดยทัว่ไปอยู่ระหว่ำง 2 ปี ถึง 10 ปี ในกรณีท่ีคำดว่ำ
มีกำรขำดทุนเกิดข้ึนในแต่ละลิขสิทธ์ิ กลุ่มบริษทัจะตดัจ่ำยขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนออกจำกมูลค่ำทำงบญัชีของลิขสิทธ์ินั้น ๆ 
เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนทนัที 
 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
 

สิทธิกำรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมำมีลกัษณะเฉพำะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยค ำนวณจำกตน้ทุนในกำรไดม้ำและ
กำรด ำเนินกำรใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสำมำรถน ำมำใชง้ำนไดต้ำมประสงค ์โดยจะตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำร
ใหป้ระโยชน์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี 
 

ตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรพฒันำและบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนโดยตรงในกำร
จดัท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูดู้แลและมีลกัษณะเฉพำะเจำะจงซ่ึงอำจให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมำกกว่ำ
ตน้ทุนเป็นเวลำเกินกว่ำหน่ึงปีจึงจะบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตน้ทุนโดยตรงรวมถึงตน้ทุนพนักงำนท่ีท ำงำนในทีม
พฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งในจ ำนวนเงินที่เหมำะสม 
 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำประสิทธิภำพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สูงข้ึนกว่ำเม่ือไดม้ำให้บนัทึกเป็นตน้ทุนเพ่ือกำรพฒันำ
และบวกรวมไวใ้นตน้ทุนเม่ือไดม้ำซ่ึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ตน้ทุนในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็น
สินทรัพยแ์ละตดัจ ำหน่ำยโดยใชว้ธีิเส้นตรง ตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ตำมประมำณกำรแต่ไม่เกิน 10 ปี 
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2.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพยท่ี์มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่จ ำกดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซ่ึงไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรดอ้ยค่ำเป็นประจ ำ
ทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยจะมีกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งช้ีว่ำรำคำตำมบญัชี 
อำจสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะรับรู้เม่ือรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำ 
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมำยถึงจ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสำมำรถแยกออกมำไดเ้พ่ือวตัถุประสงคข์องกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ สินทรัพย ์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยม ซ่ึงรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแลว้ จะถูกประเมิน 
ควำมเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

2.14 สัญญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ 
 
สัญญำระยะยำวเพ่ือเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำนั้น
ถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน เงินท่ีตอ้งจ่ำยภำยใตสั้ญญำเช่ำดงักล่ำว (สุทธิจำกส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจำกผูใ้ห้เช่ำ) จะบนัทึก 
ในงบก ำไรขำดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำนั้น  
 
กลุ่มบริษทัไดท้  ำกำรเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์บำงรำยกำร สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ซ่ึงผูเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียง
และผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้ งหมดถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมสุทธิของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมลูค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ 
 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยดงักล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหน้ีสินและค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัรำดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 
คงคำ้งอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญญำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ เพ่ือท ำให้อตัรำดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี
ส ำหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุของกำรใช้
งำนทรัพยสิ์นท่ีเช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะนอ้ยกวำ่ 
 

2.15 เงินกู้ยืม 
 
เงินกู้ยืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหักต้นทุนกำรจัดท ำรำยกำรท่ีเกิดข้ึน เงินกู้ยืมวดัมูลค่ำ 
ในเวลำต่อมำดว้ยวธีิรำคำทุน 
 
เงินกูย้ืมจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปรำศจำกเง่ือนไขให้เล่ือนช ำระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลำ
ไม่นอ้ยกวำ่ 12 เดือน นบัจำกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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2.16 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ย ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับรำยกำรท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำยกำรท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ภำษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น
ตำมล ำดบั 
 
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะ 
มีผลบังคับใช้ภำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนในประเทศท่ีบริษทัและบริษัทย่อย และกำรร่วมคำ้ของกลุ่มบริษทัได้
ด  ำเนินงำนอยูแ่ละเกิดรำยไดท้ำงภำษี ผูบ้ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ โดยค ำนึงถึง
สถำนกำรณ์ท่ีสำมำรถน ำกฎหมำยภำษีอำกรไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยู่กบักำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีอำกร 
หำกคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำษีแก่หน่วยงำนจดัเก็บ 
 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีรับรู้ตำมวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และรำคำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก
ของรำยกำรสินทรัพยห์รือรำยกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร รำยกำรนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก ำไรหรือขำดทุนทั้งทำงบญัชีหรือทำงภำษี ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีค ำนวณจำกอตัรำภำษี (และกฎหมำย
ภำษีอำกร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ท่ีคำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน และคำดว่ำ
อตัรำภำษีดงักล่ำวจะน ำไปใชเ้ม่ือสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดั
บญัชีไดมี้กำรจ่ำยช ำระ 
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชั่วครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษทัไดต้ั้งภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยพิจำรณำจำกผลต่ำงชั่วครำวของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียในกิจกำรร่วมคำ้ท่ีตอ้งเสียภำษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสำมำรถควบคุมจงัหวะ
เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกิดข้ึนได้
ภำยในระยะเวลำท่ีคำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต  
 
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิ 
ตำมกฎหมำยท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกับหน้ีสินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทั้ งสินทรัพย ์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีเก่ียวขอ้งกับภำษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บ 
ภำษีหน่วยงำนเดียวกนัโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ำยหน้ีสินและสินทรัพย์
ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.17 ผลประโยชน์พนักงำน 

 
2.17.1 ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ 

 
บริษัทได้ก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุในหลำยรูปแบบ บริษัทมีทั้งโครงกำรสมทบเงินและ
โครงกำรผลประโยชน์ 
  
ส ำหรับโครงกำรสมทบเงินบริษัทจะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจ ำนวนเงินท่ีคงท่ี บริษัทไม่มีภำระผูกพัน 
ทำงกฎหมำยหรือภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำนท่ีจะตอ้งจ่ำยเงินเพ่ิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ำย
ใหพ้นกังำนทั้งหมดส ำหรับกำรใหบ้ริกำรจำกพนกังำนทั้งในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ำยสมทบให้กบักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนภำยนอกตำมเกณฑ์และขอ้ก ำหนดของ พระรำชบญัญติักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภำระผกูพนัท่ีจะจ่ำยเงินเพ่ิมอีกเม่ือไดจ่้ำยเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะ
ถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเม่ือถึงก ำหนดช ำระ ส ำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหน้ำจะถูกรับรู้เป็น
สินทรัพยจ์นกวำ่จะมีกำรไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบก ำหนดจ่ำย 
 
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์คือโครงกำรบ ำเหน็จบ ำนำญท่ีไม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซ่ึงจะก ำหนดจ ำนวนเงิน
ผลประโยชน์ท่ีพนักงำนจะได้รับเม่ือเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น อำยุ จ  ำนวนปีท่ี
ใหบ้ริกำร และ ค่ำตอบแทน 
 
หน้ีสินส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั ณ วนัท่ี
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนหักดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงกำร ภำระผูกพนัน้ีค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์
ประกนัภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงมูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะ
ประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบตัรรัฐบำล ซ่ึงเป็น
สกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะจ่ำยภำระผกูพนั และวนัครบก ำหนดของหุ้นกูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลำท่ีตอ้งช ำระภำระ
ผกูพนักองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์
หรือกำรเปล่ียนแปลงในข้อสมมติฐำนจะตอ้งรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงวด 
ท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
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2.17 ผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

2.17.2 ผลประโยชน์เมื่อเลกิจ้ำง 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้งจะจ่ำยเม่ือกลุ่มบริษัทยกเลิกกำรจ้ำงงำนก่อนวนัเกษียณตำมปกติ หรือเสนอท่ีจะให้
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้ง เพ่ือสนับสนุนกำรออกจำกงำนดว้ยควำมสมคัรใจของพนักงำน กลุ่มบริษทัจะรับรู้
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้ำงเฉพำะเม่ือกลุ่มบริษทัมีโครงกำรท่ีเป็นทำงกำรอย่ำงละเอียดส ำหรับกำรเลิกจำ้งและ 
ไม่สำมำรถยกเลิกโครงกำรนั้นได ้ในส่วนของกำรเสนอท่ีจะให้ผลประโยชน์เม่ือเลิกจำ้งดว้ยควำมสมคัรใจนั้น 
จะค ำนวณจำกจ ำนวนพนักงำนท่ีคำดว่ำจะยอมรับข้อเสนอ ผลประโยชน์ท่ีมีก ำหนดช ำระเกินกว่ำ 12 เดือน
ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำนตอ้งคิดลดเป็นมลูค่ำปัจจุบนั 
 

2.17.3 โครงกำรแบ่งก ำไรและโครงกำรโบนัส 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินและค่ำใชจ่้ำยส ำหรับโบนัสและกำรแบ่งก ำไรโดยอำ้งอิงจำกสูตรกำรค ำนวณโดยค ำนึงถึง
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของเจำ้ของหลงัหักรำยกำรปรับปรุงบำงรำยกำร บริษทัรับรู้ประมำณกำรผลประโยชน์เม่ือมี 
ภำระผกูพนัตำมกฎหมำยหรือตำมประเพณีปฏิบติัในอดีตซ่ึงก่อใหเ้กิดภำระผกูพนัจำกกำรอนุมำน 
 

2.18 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
กลุ่มบริษทัด ำเนินโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระดว้ยตรำสำรทุน โดยท่ีกิจกำรไดรั้บบริกำร 
จำกพนักงำน เป็นส่ิงตอบแทนส ำหรับตรำสำรทุน (สิทธิซ้ือหุ้น)ท่ีกิจกำรออกให้ มูลค่ำยุติธรรมของบริกำรของพนักงำน 
เพ่ือแลกเปล่ียนกับกำรให้สิทธิซ้ือหุ้นจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนรวมท่ีบนัทึกตดัเป็นค่ำใช้จ่ำยจะอำ้งอิงจำกมูลค่ำของ
ยติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ท่ีออกใหโ้ดย 
 
 รวมเง่ือนไขทำงกำรตลำด 
 ไม่รวมผลกระทบของกำรบริกำรและเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขกำรตลำด (ตวัอย่ำงเช่นควำมสำมำรถท ำ

ก ำไร กำรเติบโตของก ำไรตำมท่ีก ำหนดไว ้และ พนกังำนจะยงัเป็นพนกังำนของกิจกำรในช่วงเวลำท่ีก ำหนด) และ 
 รวมผลกระทบของเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขกำรบริกำรหรือผลงำน 
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2.18 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ต่อ) 

 
เง่ือนไขผลงำนและบริกำรท่ีไม่ใช่เง่ือนไขทำงตลำดจะรวมอยู่ในขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัจ ำนวนของสิทธิซ้ือหุ้นท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บสิทธิ ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดจะรับรู้ตลอดระยะเวลำไดรั้บสิทธิ ซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิท่ีก ำหนดไว ้กลุ่มบริษทัจะ
ทบทวนกำรประเมินจ ำนวนของสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บสิทธิ ซ่ึงข้ึนกบัเง่ือนไขกำรไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขกำรตลำด 
และจะรับรู้ผลกระทบของกำรปรับปรุงประมำณกำรเร่ิมแรกในก ำไรหรือขำดทุนพร้อมกบักำรปรับปรุงรำยกำรไปยงัส่วน
ของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลำกำรรำยงำน 
 
เม่ือมีกำรใช้สิทธิ บริษัทจะออกหุ้นใหม่ ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บสุทธิดว้ยต้นทุนในกำรท ำรำยกำรทำงตรงจะบนัทึกไปยงั 
ทุนเรือนหุน้(มลูค่ำตำมบญัชี) และส่วนเกินมลูค่ำหุน้ 
 
กรณีท่ีบริษัทให้สิทธิซ้ือตรำสำรทุนแก่พนักงำนของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท จะปฏิบัติเหมือนกำรเพิ่มทุนอย่ำงหน่ึง  
กลุ่มกิจกำรตอ้งวดัมลูค่ำยติุธรรมของบริกำรของพนกังำน โดยอำ้งอิงกบัมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนท่ีออกให้ มูลค่ำของ
ตรำสำรทุนเหล่ำนั้นตอ้งวดั ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิ ซ่ึงจะรับรู้ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บสิทธิ ในงบเฉพำะของบริษทัจะบนัทึกเสมือนกบั
เป็นกำรเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเพ่ิมส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

2.19 ประมำณกำรหนี้สิน 
 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสิน ซ่ึงไม่รวมถึงประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลตอบแทนพนกังำนอนัเป็นภำระผกูพนั
ในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือตำมขอ้ตกลงท่ีจดัท ำไว ้อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต ซ่ึงกำรช ำระภำระผูกพนันั้น 
มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บริษทัต้องสูญเสียทรัพยำกรออกไป และตำมประมำณกำรท่ีน่ำเช่ือถือของ
จ ำนวนท่ีต้องจ่ำย ในกรณีท่ีบริษัทคำดว่ำประมำณกำรหน้ีสินเป็นรำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บคืน บริษทัจะบนัทึกเป็นสินทรัพย ์
แยกต่ำงหำกก็ต่อเม่ือคำดวำ่น่ำจะไดรั้บรำยจ่ำยนั้นคืนอยำ่งแน่นอน 
 

2.20 ประมำณกำรค่ำเผื่อสินค้ำรับคืน 
 
ประมำณกำรค่ำเผื่อสินคำ้รับคืนส ำหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดี ประมำณข้ึนโดยพิจำรณำจำกขอ้มูลในอดีตท่ีเกิดข้ึนและปัจจยั
กำรตลำดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ประมำณกำรค่ำเผื่อสินคำ้รับคืนค ำนวณจำกก ำไรขั้นตน้และแสดงในงบก ำไรขำดทุนดว้ยยอดสุทธิ
โดยหกัจำกยอดขำยรวมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.21 กำรรับรู้รำยได้  
 

รำยไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ำยุติธรรมท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินคำ้และบริกำรซ่ึงเกิดข้ึนจำกกิจกรรมตำมปกติของกลุ่มบริษทั 
รำยได้จะแสดงดว้ยจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มบริษทัส ำหรับ 
งบกำรเงินรวม รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของ
สินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือมีกำรใหบ้ริกำรตำมท่ีตกลงกบัลูกคำ้ 
 

รำยไดค่้ำบริหำรงำน และรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้รับรู้เม่ือมีกำรให้บริกำรแลว้เสร็จ 
 

รำยไดจ้ำกกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ รำยไดค่้ำโฆษณำและรับจำ้งผลิตงำนดำ้นบนัเทิง รับรู้ดงัต่อไปน้ี 
 

 รำยไดส่้วนแบ่งจำกโรงภำพยนตร์เป็นรำยไดจ้ำกค่ำผ่ำนประตูเขำ้ชมภำพยนตร์ซ่ึงแบ่งระหว่ำงเจำ้ของโรงภำพยนตร์
กบับริษทั/บริษทัยอ่ยผูผ้ลิตภำพยนตร์ ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดต้ำมวนัที่ฉำยภำพยนตร์ 

 รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย วีซีดี และดีวีดี และรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย 
พอ็กเก็ตบุ๊คส์ แสดงดว้ยมูลค่ำตำมใบส่งสินคำ้ของลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ท่ีขำยเป็นจ ำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย เงินคืน 
และส่วนลด และรับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสำระส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ 

 รำยไดจ้ำกกำรให้ใชสิ้ทธ์ิในภำพยนตร์รวมถึงสิทธ์ิท่ีเกิดจำกภำพยนตร์ท่ีผลิตเองท่ีคิดค่ำธรรมเนียมเป็นจ ำนวนคงท่ี  
และผูใ้ช้สิทธ์ิไม่สำมำรถเรียกคืนค่ำธรรมเนียมและผูใ้ห้สิทธ์ิไม่มีข้อผูกพนัภำยหลังกำรให้สิทธ์ิจะถือเป็นรำยได ้
ทั้งจ  ำนวนเม่ือผูใ้ชสิ้ทธ์ิสำมำรถใชสิ้ทธ์ิไดต้ำมสัญญำ 

 รำยไดค่้ำโฆษณำรับรู้เม่ือปรำกฏตำมส่ือ 
 รำยไดจ้ำกกำรรับจำ้งผลิตงำนดำ้นบนัเทิงทุกรูปแบบรับรู้เม่ือมีกำรใหบ้ริกำรแลว้เสร็จตำมระยะเวลำท่ีตกลงกบัลูกคำ้ 
 

รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำโดยพิจำรณำจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงของช่วงเวลำจนถึงวนัครบอำย ุ 
และพิจำรณำจำกจ ำนวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีส ำหรับกำรบนัทึกคำ้งรับของกลุ่มบริษทั 
 

2.22 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีจ่ำยไปยงัผูถื้อหุ้นของบริษัทบันทึกในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทในรอบระยะเวลำบัญชี  
ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้นุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 
 

2.23 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีส ำคัญท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อยและแก่บริษทัอ่ืน หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีแสดงอยู่ใน 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
เงินกูย้มืระยะยำวและหน้ีสินภำยใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน ซ่ึงนโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส ำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำรไดเ้ปิดเผยแยกไว้
ในแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

37 

 
2 นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ) 

 
2.24 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกับรำยงำนภำยในท่ีน ำเสนอให้ผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำน 
กำรด ำเนินงำน ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนหมำยถึงบุคคลท่ีมีหน้ำท่ีในกำรจดัสรรทรัพยำกรและประเมินผล
กำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำน ซ่ึงพิจำรณำวำ่คือ คณะกรรมกำรผูบ้ริหำรที่ท  ำกำรตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัยอ่มมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีหลำกหลำยซ่ึงไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกตลำด (รวมถึงควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน และควำมเส่ียงดำ้นมูลค่ำยุติธรรมและดำ้นกระแสเงินสดอันเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำดอกเบ้ียและ 
ควำมเส่ียงดำ้นรำคำ) ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ และควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง แผนกำรจดักำรควำมเส่ียงโดยรวมของ
กลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้ควำมผนัผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบท่ีท ำให้เสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำน
ทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่ำท่ีเป็นไปได ้ 
 
3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด ซ่ึงอำจจะส่งผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท อย่ำงไรก็ตำม รำยได้และกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนของ 
กลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกับกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมของกลุ่มบริษทั
บำงส่วนเป็นอตัรำลอยตวั กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดำ้นอตัรำดอกเบ้ียเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวน
ของอตัรำดอกเบ้ียดงักล่ำว 
 

3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ จำกกำรซ้ือลิขสิทธ์ิภำพยนตร์
จำกต่ำงประเทศท่ีเป็นสกุลเงินท่ีหลำกหลำย กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ทำงกำรเงินเพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก 
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ  
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3 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1 ปัจจัยควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

 
กลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงทำงดำ้นสินเช่ือ กลุ่มบริษทัมีนโยบำยท่ีเหมำะสมเพื่อท ำให้
เช่ือมัน่ไดว้ำ่ไดข้ำยสินคำ้และใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยูใ่นระดบัเหมำะสม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั
เช่ือวำ่มลูค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงคือมลูค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้หกัดว้ยค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตำมท่ีแสดงไวใ้น
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
 

3.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินลงทุนแสดงให้เห็นไดจ้ำกกำรท่ีมีวงเงินอ ำนวยควำมสะดวกในกำรกู้ยืมท่ีไดมี้กำร 
ตกลงไวแ้ลว้อย่ำงเพียงพอ ส่วนงำนบริหำรเงินของกลุ่มบริษทัไดต้ั้งเป้ำหมำยว่ำจะใชค้วำมยืดหยุ่น โดยกำรรักษำ
วงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้หเ้พียงพอภำยใตล้กัษณะธรรมชำติของธุรกิจของกลุ่มบริษทัมีพลวตัของกำรเปล่ียนแปลงได ้

 
3.2 มูลค่ำยุติธรรม 

 
มลูค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอำยคุงเหลือต ่ำกวำ่หน่ึงปี มีค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำทำงบญัชี 
นอกจำกน้ีเงินกู้ยืมกับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกับอตัรำดอกเบ้ียในตลำด ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจึงเช่ือว่ำ 
มลูค่ำตำมบญัชีของเงินกูย้มืดงักล่ำวมีมลูค่ำใกลเ้คียงกบัมลูค่ำยติุธรรม 
 

4 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพนิิจ 
 
ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและทบทวนอย่ำงต่อเน่ืองในเร่ืองของกำรประมำณกำร ขอ้สมมติฐำน และกำรใชดุ้ลยพินิจ  
โดยกำรประเมินอยู่บนพ้ืนฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีผูบ้ริหำร 
เช่ือวำ่กระท ำอยำ่งมีเหตุผลภำยใตส้ถำนกำรณ์ในขณะนั้น 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 
4.1 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ และข้อสมมติฐำน 

 
กลุ่มบริษทัมีกำรประมำณกำรทำงบญัชี และใชข้อ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชี
อำจไม่ตรงกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญและข้อสมมติฐำนท่ีมีควำมเส่ียงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ 
ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลำบญัชีหนำ้ มีดงัน้ี 
 
ก) กำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำ 

 
กลุ่มบริษทัตั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงกำรดอ้ยค่ำลงของลูกหน้ีกำรคำ้โดยประมำณกำรขำดทุนท่ีอำจ
เกิดจำกกำรท่ีลูกค้ำไม่สำมำรถช ำระหน้ีได้ กลุ่มบริษทัประเมินค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจำกกำรคำดกำรณ์กระแส 
เงินสดรับในอนำคต ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตในกำรรับช ำระหน้ี และกรณีของกำรผิดช ำระหน้ี 
ท่ีเกิดข้ึน และกำรพิจำรณำแนวโนม้ของตลำด 
 

ข) ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัยหรือเส่ือมคุณภำพ 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้เก่ำ ลำ้สมยัหรือเส่ือมคุณภำพโดยประมำณกำรมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ  
ซ่ึงค ำนวณจำกรำคำปกติท่ีคำดว่ำจะขำยได้ของธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยท่ีจ  ำเป็นเพ่ือให้สินค้ำนั้ นส ำเร็จรูป และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย กำรค ำนวณดงักล่ำวตอ้งอำศัยกำรประมำณของผูบ้ริหำร โดยพิจำรณำจำกข้อมูลในอดีต 
ประสบกำรณ์ของผูบ้ริหำรในธุรกิจ และแนวโนม้ของตลำด 
 

ค) มูลค่ำภำพยนตร์ระหว่ำงผลติ 
 
กำรบนัทึกตน้ทุนภำพยนตร์ระหว่ำงผลิตตำมตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีขอ้บ่งช้ีและหำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำ
ตน้ทุน กลุ่มบริษทัจะทดสอบและรับรู้ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของภำพยนตร์ในแต่ละเร่ือง ถำ้มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนไม่คุม้
กับต้นทุนภำพยนตร์ในแต่ละเร่ือง โดยกำรพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต้องใช้กำรค ำนวณและอำศัย 
กำรประมำณกำรจำกผูบ้ริหำร 
 

ง) อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรอำยุกำรใช้งำน และมูลค่ำคงเหลือ ส ำหรับอำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย ์
ไม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั โดยฝ่ำยบริหำรจะทบทวนค่ำเส่ือมรำคำเม่ืออำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ 
มีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรในงวดก่อน หรือมีกำรตัดจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภำพหรือไม่ได้ใช้งำน
เน่ืองจำกกำรขำยหรือเลิกใช ้
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 

4.1 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ และข้อสมมติฐำน (ต่อ) 
 

จ) ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม 
 

ในแต่ละปีกลุ่มบริษทัจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปีว่ำเกิดกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ตำมนโยบำยบญัชีท่ีเปิดเผย 
ไวใ้นหมำยเหตุ 2.11 โดยบริษทัจะเปรียบเทียบมูลค่ำตำมบญัชีของค่ำควำมนิยมกบัมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ
หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงพิจำรณำจำกกำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมหักดว้ยตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพย ์ 
และเน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนในอนำคตซ่ึงอำจส่งผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบต่อมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน 
กลุ่มบริษทัไดมี้กำรว่ำจำ้งท่ีปรึกษำทำงกำรเงินโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินไดมี้กำรค ำนึงถึงควำมน่ำจะเป็นในกำร
ค ำนวณมลูค่ำดงักล่ำวดว้ยโดยถวัเฉล่ียมลูค่ำยติุธรรมหกัดว้ยตน้ทุนขำยโดยให้น ้ ำหนักกบัสถำนกำรณ์ปกติมำกท่ีสุด
ท่ีอตัรำร้อยละ 64 และใหน้ ้ ำหนกักบัสถำนกำรณ์เชิงบวกและลบท่ีเท่ำกนัในอตัรำร้อยละ 18 ซ่ึงอตัรำควำมน่ำจะเป็น
ดงักล่ำวมีท่ีมำจำกกำรน ำรำยไดจ้ำกกำรขำยเฉล่ียในระยะเวลำยอ้นหลงั 3 ปีและเทียบเคียงกบัประมำณกำรรำยได้
จำกกำรขำยในปี พ.ศ. 2559 มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 จำกกำรลงทุนในบริษทั 
เอ็ม พิคเจอร์ส จ ำกัด คิดเป็นจ ำนวนเงิน 422 ลำ้นบำท ในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์สินทรัพยจ์ะถูก 
จดัประเภทไปยงัระดบัท่ีเลก็สุดเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณกระแสเงินสด (หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด) กลุ่มบริษทั
ไดว้่ำจำ้งบริษทัท่ีปรึกษำทำงกำรเงินแห่งหน่ึงเพ่ือท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินได้
ประมำณกำรกระแสเงินสดก่อนภำษีอำ้งอิงจำกกำรประมำณกำรทำงกำรเงิน โดยคิดลดครอบคลุมระยะเวลำ 10 ปี โดย
อำ้งอิงจำกแผนกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของหน่วยสินทรัพย ์ซ่ึงไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูบ้ริหำรและใชป้ระมำณกำร
กระแสเงินสดคิดลดท่ีประมำณบนสมมติฐำนของอตัรำกำรเติบโต ซ่ึงไม่สูงกว่ำอตัรำกำรเติบโตเฉล่ียของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้นเคยท ำไดใ้นอดีต 
 

ขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนเป็นดงัต่อไปน้ี 
 

อตัรำกำรเติบโต ร้อยละ 2.2 
อตัรำกำรคิดลดและควำมน่ำจะเป็น 
 

บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส จ ำกดั หน่วย : ล้ำนบำท 
สถำนกำรณ์ อตัรำคิดลด จ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับคืน ควำมน่ำจะเป็น 

สถำนกำรณ์ในเชิงลบ ร้อยละ 8.3 343 ร้อยละ 18 
สถำนกำรณ์ปกติ ร้อยละ 7.3 416 ร้อยละ 64 
สถำนกำรณ์ในเชิงบวก ร้อยละ 6.3 524 ร้อยละ 18 

 

แหล่งขอ้มลู: รำยงำนกำรประเมินมลูค่ำกิจกำร ลงวนัท่ี 29 มกรำคม พ.ศ. 2559 
 

ปัจจยัแวดลอ้มท่ีอำจส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์ในเชิงบวกและลบต่อประมำณกำร เช่น กำรท่ีบริษทัเป็นผูร่้วมลงทุน
ซ้ือลิขสิทธ์ิภำพยนตร์กับผูซ้ื้อรำยอ่ืน (เพื่อลดต้นทุนและควำมเส่ียง) และมีโครงสร้ำงกำรตกลงส่วนแบ่งรำยได ้
จำกกำรจดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์กับบริษทัอ่ืน กำรเพ่ิมข้ึนของจ ำนวนโรงภำพยนตร์ในต่ำงจงัหวดัและประเทศ
เพ่ือนบำ้นท่ีมีก ำลงัซ้ือ กำรชุมนุมเรียกร้องทำงกำรเมือง และกำรนัดหยุดงำนของผูเ้ขียนบทในต่ำงประเทศ ท่ีปรึกษำ
ทำงกำรเงินแนะน ำใหใ้ชม้ลูค่ำยติุธรรมหลงัหกัตน้ทุนในกำรขำยดว้ยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของควำมน่ำจะเป็น 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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4 ประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 

 

4.1 ประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญและข้อสมมติฐำน (ต่อ) 
 

จ) ประมำณกำรกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยม (ต่อ) 
 

กำรวิเครำะห์กำรเคล่ือนไหวได้กระท ำในข้อสมมุติฐำนหลักโดยรวมถึงอัตรำคิดลดหำกอัตรำคิดลดท่ี ใช้ใน 
กำรค ำนวณกระแสเงินสดคิดลดสูงข้ึนอตัรำร้อยละ 1 จำกอัตรำท่ีท่ีปรึกษำทำงกำรเงินประมำณไว ้(ร้อยละ 8.3 
แทนท่ีจะเป็นอตัรำร้อยละ 6.3) จ  ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนจะมียอดลดลง อย่ำงไรก็ตำมในกำรจดัท ำประมำณกำร
ทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรอำ้งอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตท่ีผ่ำนมำประกอบกบักำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำด 
โดยอตัรำกำรเติบโตท่ีใช้สอดคลอ้งกบัขอ้มูลในอดีต อตัรำคิดลดเป็นอตัรำท่ีประมำณจำกตน้ทุนเงินทุนถวัเฉล่ีย 
ถ่วงน ้ำหนกัของแต่ละหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและควำมน่ำจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึน ดงันั้นผูบ้ริหำรของบริษทั
เช่ือมัน่วำ่ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำท่ีบริษทับนัทึกไวมี้ควำมเพียงพอและเหมำะสมแลว้ภำยในสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั 
 

ฉ) ค่ำเผื่อสินค้ำรับคืน 
 

ฝ่ำยบริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรค่ำเผือ่สินคำ้รับคืนส ำหรับแผ่นวีซีดีและดีวีดีท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนในอนำคต ผูบ้ริหำร
ประมำณกำรสัดส่วนร้อยละท่ีคำดว่ำจะรับคืน โดยพิจำรณำจำกขอ้มูลและประสบกำรณ์ในอดีต รวมถึงรูปแบบ 
กำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั 
 

ช) รำยได้/กำรตัดจ ำหน่ำยลขิสิทธ์ิภำพยนตร์ 
 

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์และบนัทึกเป็นตน้ทุนจ่ำยตำมอตัรำส่วนของรำยไดท่ี้คำดว่ำจะไดรั้บใน 
แต่ละช่องทำงตลำด และระยะเวลำของลิขสิทธ์ิ ซ่ึงกำรประมำณกำรรำยไดท่ี้คำดว่ำจะไดรั้บในแต่ละช่องทำง 
เพ่ือน ำมำใชค้  ำนวณอตัรำส่วนน้ีผูบ้ริหำรเป็นผูป้ระมำณกำรโดยพิจำรณำจำกขอ้มลูและประสบกำรณ์ในอดีต 

 

ซ) ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

มลูค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนับ ำเหน็จบ ำนำญข้ึนอยูก่บัหลำยปัจจยัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั
โดยมีขอ้สมมติฐำนหลำยตวั รวมถึงขอ้สมมติฐำนเก่ียวกับอตัรำคิดลด กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐำนเหล่ำน้ี 
จะส่งผลกระทบต่อมลูค่ำของภำระผกูพนับ ำเหน็จบ ำนำญ 
 

กลุ่มบริษทัไดพิ้จำรณำอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัรำดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำ
ปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยภำระผกูพนับ ำเหน็จบ ำนำญ ในกำรพิจำรณำอตัรำคิดลด 
ท่ีเหมำะสม กลุ่มบริษทัพิจำรณำใชอ้ตัรำผลตอบแทนในตลำดของหุ้นกู้ภำคเอกชนท่ีไดรั้บกำรจดัอนัดบัอยู่ในระดบัดี 
ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ และมีอำยุครบก ำหนดใกล้เคียงกับ
ระยะเวลำท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำระผกูพนับ ำเหน็จบ ำนำญท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ขอ้สมมติฐำนหลกัอื่น ๆ ส ำหรับภำระผกูพนับ ำเหน็จบ ำนำญอำ้งอิงกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัในตลำด ขอ้มูลเพิ่มเติม
เปิดเผยในหมำยเหตุ 19 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

42 

 
5 กำรจัดกำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 

 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในกำรบริหำรทุนของบริษทันั้นเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองของ 
กลุ่มบริษทัเพ่ือสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม 
เพื่อลดตน้ทุนทำงกำรเงินของทุน 
 
ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มบริษทัอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น กำรคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
กำรออกหุน้ใหม่หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพ่ือลดภำระหน้ีสิน 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี  

 งบกำรเงินรวม                                                                                   หน่วย : บำท 

 
 

กำรจ ำหน่ำยลขิสิทธ์ิ
ภำพยนตร์ 

ธุรกจิจ ำหน่ำย 
วีซีดแีละดวีีดี 

 
ธุรกจิผลิตภำพยนตร์ 

 
ธุรกจิอืน่ 

 
รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558      
รำยได ้      
   รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกิจรวม 179,334,981 288,625,890 89,400,363 8,384,039 565,745,273 

   รำยกำรระหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ (22,791,219) 173,593 (1,700,000) - (24,317,626) 

รำยไดสุ้ทธิจำกบุคคลภำยนอก 156,543,762 288,799,483 87,700,363 8,384,039 541,427,647 
      

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 50,398,275 (38,644,978) (83,081,313) (59,998) (71,388,014) 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้     (29,437,458) 
รำยไดอ่ื้น     8,890,636 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน     (566,503) 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้     (3,966,920) 

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้     (96,468,259) 

ภำษีเงินได ้     (6,589,801) 

ขำดทุนสุทธิส ำหรับปี     (103,058,060) 

      



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
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6 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 

 
ขอ้มลูทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 งบกำรเงินรวม                                                                                   หน่วย : บำท 

 
 

กำรจ ำหน่ำยลขิสิทธ์ิ
ภำพยนตร์ 

ธุรกจิจ ำหน่ำย 
วีซีดแีละดวีีดี 

 
ธุรกจิผลิตภำพยนตร์ 

 
ธุรกจิอืน่ 

 
รวม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557      
รำยได ้      
   รำยไดต้ำมส่วนงำนธุรกิจรวม 415,456,136 382,857,751 75,641,043 9,170,219 883,125,149 

   รำยกำรระหวำ่งส่วนงำนธุรกิจ (36,130,900) (488,398) (8,300,000) - (44,919,298) 

รำยไดสุ้ทธิจำกบุคคลภำยนอก 379,325,236 382,369,353 67,341,043 9,170,219 838,205,851 
      

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 121,809,226 (132,074,496) (164,669,633) 4,668,404 (170,266,499) 
ตน้ทุนท่ีไม่สำมำรถปันส่วนได ้     (31,807,392) 
รำยไดอ่ื้น     11,450,044 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน     (25,453,041) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้     7,354,573 

ขำดทุนก่อนภำษีเงินได ้     (208,722,315) 

ภำษีเงินได ้     19,460,571 

ขำดทุนสุทธิส ำหรับปี     (189,261,744) 

      
 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

เงินสด 750,491 367,427 35,224 31,846 
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 88,959,583 82,593,237 55,813,209 4,470,864 

เงินฝำกธนำคำรประเภทฝำกประจ ำ 9,821 9,696 9,820 9,696 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 89,719,895 82,970,360 55,858,253 4,512,406 

 
เงินฝำกธนำคำรประเภทฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียอยูท่ี่ร้อยละ 1.40 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 1.40 ต่อปี) 
 

8 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ลูกหน้ีกำรคำ้     
- บุคคลภำยนอก 263,215,896 268,969,626 - - 

- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28) 13,042,521 47,628,994 1,583,600 1,915,300 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 276,258,417 316,598,620 1,583,600 1,915,300 

รำยไดค้ำ้งรับ     
- บุคคลภำยนอก 11,882,463 14,800,228 - - 

- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28) 1,643,773 4,719,683 - - 

รวมรำยไดค้ำ้งรับ 13,526,236 19,519,911 - - 
     

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ 289,784,653 336,118,531 1,583,600 1,915,300 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ - สุทธิ 289,784,653 336,118,531 1,583,600 1,915,300 
ลูกหน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28) 167,894 116,949,409 23,900,636 35,882,207 
ลูกหน้ีอ่ืน 3,208,767 5,836,375 181,292 23,982 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีอ่ืน - - - - 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 4,254,560 10,186,089 219,607 113,353 

เงินทดรองจ่ำยพนกังำนส ำหรับผลิตภำพยนตร์ 14,018,952 3,876,104 - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 311,434,826 472,966,508 25,885,135 37,934,842 
 

ในปี พ.ศ. 2558 และปี พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัไดต้ดัจ ำหน่ำยลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีคำ้งช ำระนำน โดยกลุ่มบริษทัไดมี้กำรตั้งค่ำเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญเตม็จ ำนวนแลว้ ทั้งน้ีกำรตดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรแลว้ 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 

46 

 
8 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ (ต่อ) 

 
ลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ลูกหน้ีกำรคำ้     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 189,267,297 154,549,410 1,540,800 1,915,300 
คำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือน 51,696,718 76,449,267 42,800 - 
เกินกวำ่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 10,493,367 26,636,847 - - 
เกินกวำ่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 10,815,265 30,228,367 - - 

เกินกวำ่ 12 เดือน  13,985,770 28,734,729 - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 276,258,417 316,598,620 1,583,600 1,915,300 

รำยไดค้ำ้งรับ 13,526,236 19,519,911 - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ 289,784,653 336,118,531 1,583,600 1,915,300 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ - สุทธิ 289,784,653 336,118,531 1,583,600 1,915,300 

 
9 สินค้ำคงเหลอื - สุทธิ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

สินคำ้ส ำเร็จรูป 88,429,750 103,497,880 - - 
หกั  ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยั (4,780,960) (3,235,277) - - 

       ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำ (25,257,107) (24,352,790) - - 

สินคำ้ส ำเร็จรูป - สุทธิ 58,391,683 75,909,813 - - 

สินคำ้ระหวำ่งทำง 2,024,540 1,918,460 - - 

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 60,416,223 77,828,273 - - 

 
กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกรำยกำรผลขำดทุนจำกสินคำ้ลำ้สมยัและค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้ในงบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรับปี เป็นจ ำนวน  
2.45 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2557 : 0.28 ลำ้นบำท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 สินค้ำคงเหลือมูลค่ำ 48.24 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2557 : 51.64 ลำ้นบำท) แสดงดว้ยมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำ 
จะไดรั้บคืนซ่ึงต ่ำกวำ่ทุน 
 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
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10 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ 

 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 3,032,560 8,417,779 81,964 296,717 

อ่ืนๆ 637,422 1,095,960 - - 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น - สุทธิ 3,669,982 9,513,739 81,964 296,717 

 
11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 965,925,367 965,925,367 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน - - (728,264,800) (728,264,800) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ - - 237,660,567 237,660,567 

 
ก) กำรเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
   

เงินลงทุนในบริษัทย่อย   
รำคำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี 237,660,567 335,105,367 
ซ้ือเงินลงทุนเพ่ิม - - 

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำในเงินลงทุน - (97,444,800) 

รำคำสุทธิตำมบญัชีส้ินปี 237,660,567 237,660,567 

 
ในระหวำ่งปี พ.ศ. 2557 บริษทัมีกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อกำร
รับรู้ขำดทุนดงักล่ำวเกิดจำกกำรลดลงของรำยไดท่ี้เคยคำดกำรณ์ไวอ้ยำ่งมีสำระส ำคญั ซ่ึงเป็นผลมำจำกปัจจยัภำยนอกต่ำง ๆ 
ตลอดจนภำวะกำรณ์โดยรวม นอกจำกน้ีบริษทัยอ่ยน้ีมีผลประกอบขำดทุนอยำ่งต่อเน่ืองจนท ำใหข้ำดทุนสะสมเกินทุน 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ (ต่อ) 
 

ข) รำยละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
    สัดส่วนของกำรถือหุ้น หน่วย : บำท 

    ร้อยละ วิธีรำคำทุน 

  ลักษณะ จัดตั้งขึน้     

บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ควำมสัมพนัธ์ ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
        
บริษทั ทีว ีฟอรัม จ ำกดั ส่ือและโฆษณำทำงโทรทศัน์ ถือหุ้นโดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 99,999,300 99,999,300 

บริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส จ ำกดั 

 

 

 

จดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 

   เพื่อฉำยในโรงภำพยนตร์เพื่อ 

   จดัท ำวซีีดี และดีวดีี และ เพื่อ 

   ถ่ำยทอดทำงโทรทศัน์ 

ถือหุ้นโดยตรง 

 

 

 

ประเทศไทย 99.99         

 

 

 

99.99         

 

 

 

369,997,760 

 

 

 

369,997,760 

 

 

 

บริษทั เอ็ม ว ีดี จ  ำกดั  

 

จ ำหน่ำยแผน่วซีีดี ดีวีดี  

   บลูเรย ์และลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 

ถือหุ้นโดยตรง 

 

ประเทศไทย 99.99      

 

99.99      

 

398,483,507 

 

398,483,507 

 

บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ีไนน์ จ ำกดั ผลิตภำพยนตร์ ถือหุ้นโดยตรง ประเทศไทย 99.99 99.99 75,000,000 75,000,000 

บริษทั ทำเลนต ์วนั จ  ำกดั 

 

 

ผลิตภำพยนตร์ รับจำ้งผลิตงำน   

   ดำ้นบนัเทิงทุกรูปแบบและ 

   จ ำหน่ำยพอ็คเก็ตบุค๊ส์ 

ถือหุ้นโดยตรง 

 

 

ประเทศไทย 90.00 

 

 

90.00 

 

 

22,444,800 

 

 

22,444,800 

 

 

     965,925,367 965,925,367 

หัก  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน      (728,264,800) (728,264,800) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ      237,660,567 237,660,567 

        

บริษัทย่อยภำยใต้ 

   บริษัท เอ็ม วี ดี จ ำกัด 

       

บริษทั แปซิฟิค มีเดีย เซลส์ จ ำกดั จ ำหน่ำยซีดี วซีีดีและดีวดีี ถือหุ้นโดยออ้ม ประเทศไทย 99.40 99.40   

 
บริษทัยอ่ยเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย เงินลงทุนทั้งหมดเป็นกำรลงทุนในหุน้สำมญั 
 
บริษทัยอ่ยดงักล่ำวขำ้งตน้ไดร้วมอยูใ่นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั สัดส่วนของสิทธิในกำรออกเสียงในบริษทั
ยอ่ยท่ีถือโดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่ำงจำกสัดส่วนท่ีถือหุน้สำมญั 
 
กำรเลกิบริษัทย่อย 
 
ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 ของบริษทั ทีวี ฟอรัม จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ไดมี้มติให้เลิกกิจกำร
ของบริษทั ทีวี ฟอรัม จ ำกดั และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพำณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 
พ.ศ. 2558 อน่ึง เงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวไดมี้กำรตั้งค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยน้ีเตม็จ ำนวนแลว้ 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
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12 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ - สุทธิ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 49,840,108 40,738,937 76,770,069 49,994,743 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน - - (35,960,000) - 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ - สุทธิ 49,840,108 40,738,937 40,810,069 49,994,743 
 

ก) กำรเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ     
รำคำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี 40,738,937 8,384,364 49,994,743 24,994,743 
ซ้ือเงินลงทุนเพ่ิม 26,775,326 25,000,000 26,775,326 25,000,000 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุน     
   ในกำรร่วมคำ้ (3,966,920) 7,354,573 - - 
ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกกำร     
   เปล่ียนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน (185,947) - - - 
ผลแตกต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (21,318) -  - 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน - - (35,960,000) - 

เงินปันผลรับ (13,499,970) - - - 

รำคำสุทธิตำมบญัชีส้ินปี 49,840,108 40,738,937 40,810,069 49,994,743 
 

กำรลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

ปี พ.ศ. 2558  
 

บริษัท ทรำนส์ฟอร์เมช่ัน ฟิล์ม จ ำกดั 
 

บริษทัมีกำรรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ของกิจกำรร่วมคำ้แห่งน้ี จ  ำนวน 35.96 ลำ้นบำท จำกมูลค่ำ
เงินลงทุนทั้งหมดจ ำนวน 50 ลำ้นบำท ซ่ึงปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อกำรรับรู้ขำดทุนดงักล่ำว เกิดจำกกำรลดลงของรำยไดท่ี้เคย
คำดกำรณ์ไวอ้ยำ่งมีสำระส ำคญั ซ่ึงเป็นผลมำจำกปัจจยัภำยนอกต่ำง ๆ ตลอดจนภำวกำรณ์และแนวโน้มของตลำดโดยรวม 
นอกจำกน้ีบริษทัน้ีมีผลประกอบกำรขำดทุนอยำ่งต่อเน่ือง 
 

นอกเหนือจำกขำ้งตน้ บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ไดจ่้ำยค่ำหุ้นจ ำนวน 25.0 ลำ้นบำท ในบริษทั 
ทรำนส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จ ำกัด ซ่ึงเป็นกำรร่วมค้ำในเดือนกุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 และไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนแล้วเสร็จ 
เม่ือวนัที่ 29 กนัยำยน พ.ศ. 2558 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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12 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ก) กำรเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 
บริษัท เอม็วีพ ีเอม็พคิเจอร์ส ฟิล์ม ดสิทริบิวช่ัน (ลำว) จ ำกดั 
 
เม่ือวนัท่ี 24 สิงหำคม พ.ศ. 2558 บริษทั เอม็พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ลงทุนในบริษทั เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส 
ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลำว) จ  ำกัด จ ำนวน 40,000 หุ้น เป็นเงิน 1,775,326 บำท เงินลงทุนในบริษทั เอ็มวีพี เอ็มพิคเจอร์ส  
ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลำว) จ  ำกัด ดังกล่ำวถือเป็นกำรร่วมค้ำของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  
40.00 ของทุนจดทะเบียน วธีิส่วนไดเ้สียไดใ้ชใ้นกำรบนัทึกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวม 
 
เงินปันผลรับ 
 
เม่ือวนัที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั เมเจอร์ กนัตนำ บรอดแคสต้ิง จ ำกดั ไดมี้มติอนุมติั
จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 7.5 บำท บริษทัจะไดรั้บเงินปันผลรับเป็นจ ำนวน 13.50 ลำ้นบำท ในวนัที่ 18 มีนำคม 
พ.ศ. 2558 ซ่ึงแสดงไวใ้น “รำยไดอ่ื้น” ในงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษทั 
 
ปี พ.ศ. 2557 
 
เม่ือวนัท่ี 22 สิงหำคม พ.ศ. 2557 บริษทั เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ จ  ำกดั (มหำชน) ลงทุนในบริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชั่น 
ฟิล์ม จ ำกัด จ ำนวน 500,000 หุ้น เงินลงทุนในบริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชั่น จ ำกัด ดงักล่ำวถือเป็นกำรร่วมคำ้ของกลุ่มบริษทั 
กลุ่มบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.57 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแล้ว วิธีส่วนได้เสียได้ใช้ในกำรบันทึก 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวม 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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12 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ข) รำยละเอยีดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
     หน่วย : บำท 

    สัดส่วนของกำรถือหุ้น  

    ร้อยละ วธีิรำคำทุน 

  
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ์ 
 

จัดตั้งขึน้     
กำรร่วมค้ำ ประเภทธุรกจิ ถือหุ้นโดยตรง ในประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

        

บริษทั เมเจอร์  
   กนัตนำ  
   บรอดแคสติ้ง 
   จ ำกดั 

ใหบ้ริกำรแพร่ภำพผำ่น
สญัญำณดำวเทียม และ
จดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิ

ภำพยนตร์ 

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

        

บริษทั ทรำนส์ฟอร์ 
   เมชัน่ ฟิลม์ จ ำกดั 

ผลิตภำพยนตร์ 
โฆษณำ รำยกำร 
โทรทศัน ์รวมถึง 
งำนดำ้นบนัเทิง 
ทุกรูปแบบ 

ถือหุน้โดยตรง ประเทศไทย 28.57 28.57 50,000,000 25,000,000 

        

บริษทั เอม็วีพี เอม็พิค
เจอร์ส ฟิลม ์ดิสทริบิวชัน่ 
(ลำว) จ ำกดั 

จดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิ
ภำพยนตร์เพื่อฉำยในโรง
ภำพยนตร์เพื่อจดัท ำวีซีดี 

และดีวดีี และเพื่อ
ถ่ำยทอดทำงโทรทศัน ์

ถือหุน้โดยตรง ลำว 40.00 - 1,775,326 - 

      76,770,069 49,994,743 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ        
   ของเงินลงทุน      (35,960,000) - 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้        
   - สุทธิ      40,810,069 49,994,743 

 
เงินลงทุนทั้งหมดเป็นกำรลงทุนในหุน้สำมญั 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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12 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

ข) รำยละเอยีดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจเกดิขึน้ซ่ึงเกีย่วข้องกบักำรร่วมค้ำ 
 

กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรร่วมคำ้ดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ภำระผกูพนัในกำรส่งมอบเงินทุนเม่ือมีกำร 
   เรียกช ำระรำคำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี     

   บริษทั ทรำนส์ฟอร์เมชัน่ จ  ำกดั - 25,000,000 - 25,000,000 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกำรร่วมคำ้   
 

ขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับกำรร่วมคำ้ซ่ึงปฏิบติัตำมวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรุป 

 หน่วย : บำท 

 

บริษทั ทรำนส์ฟอร์เมช่ัน 
จ ำกดั 

บริษทั เมเจอร์ กนัตนำ บรอด
แคสติง้ (จ ำกดั) รวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ส่วนที่หมุนเวยีน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 32,156,771 76,925,194 50,694,017 41,440,082 82,850,788 118,365,276 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน        
   (ไม่รวมเงินสด)   27,671,763 85,866,261 174,250,622 187,419,387 201,922,385 273,285,648 
สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 59,828,534 162,791,455 224,944,639 228,859,469 284,773,173 391,650,924 
หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวียน       
   (ไม่รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้) - - - - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน       
   (รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้) 3,212,818 127,947,351 194,545,364 191,141,196 197,758,182 319,088,547 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 3,212,818 127,947,351 194,545,364 191,141,196 197,758,182 319,088,547 
       
ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน       
สินทรัพย ์ 2,438,181 5,163,301 40,621,304 28,058,660 43,059,485 33,221,961 
หน้ีสินทำงกำรเงิน - - 196,303 - 196,303 - 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 67,571 - 1,224,365 646,074 1,291,936 646,074 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 67,571 - 1,420,668 646,074 1,488,239 646,074 
       

สินทรัพย์สุทธิ 58,986,326 40,007,405 69,599,911 65,130,859 128,586,237 105,138,264 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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12 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 

ข) รำยละเอยีดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 
 

ขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปส ำหรับกำรร่วมคำ้ซ่ึงปฏิบติัตำมวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 

 หน่วย : บำท 

 

บริษทั ทรำนส์ฟอร์เมช่ัน 
จ ำกดั 

บริษทั เมเจอร์ กนัตนำ บรอด
แคสติง้ (จ ำกดั) รวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
       

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 55,266,312 14,458,363 314,897,406 307,481,785 370,163,718 321,940,148 
ตน้ทุน (62,474,111) (25,291,020) (210,378,662) (188,252,578) (272,852,773) (213,543,598) 
รำยไดอ่ื้น 50,000 - 4,599,359 5,821,313 4,649,359 5,821,313 
ส่วนแบ่งรำยไดจ้ำกเงินลงทุน       
    ในบริษทัร่วม - - (6,549,599) (2,736,375) (6,549,599) (2,736,375) 
รำยไดด้อกเบ้ีย 231,839 142,895 1,028,175 537,773 1,260,014 680,668 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร (59,732,277) (32,936,291) (57,377,222) (62,958,251) (117,109,499) (95,894,542) 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย (742,322) (238,182) (1,920,045) (1,532,530) (2,662,367) (1,770,712) 

ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย (1,120,520) (3,628,360) (25,976) (11,534) (1,146,496) (3,639,894) 

ก ำไรหรือขำดทุน       

   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (68,521,079) (47,492,595) 44,273,436 58,349,603 (24,247,643) 10,857,008 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ - - 9,391,167 11,181,275 9,391,167 11,181,275 

ก ำไรหรือขำดทุนหลังภำษี       

   จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (68,521,079) (47,492,595) 34,882,269 47,168,328 (33,638,810) (324,267) 

ก ำไรหลังภำษจีำก       

   กำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ - - - - - - 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ - - (413,217) - (413,217) - 
       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (68,521,079) (47,492,595) 34,469,052 47,168,328 (34,052,027) (324,267) 

 
ขอ้มลูขำ้งตน้เป็นจ ำนวนท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินของกำรร่วมคำ้ท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบ (ซ่ึงตวัเลขท่ีเก่ียวขอ้งไม่ใช่เป็นเพียงแค่
จ ำนวนส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว) และปรับปรุงเก่ียวกบัควำมแตกต่ำงของนโยบำยกำรบญัชีของกลุ่ม
บริษทัและกำรร่วมคำ้ 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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12 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ข) รำยละเอยีดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป 
 
กำรกระทบยอดรำยกำรระหวำ่งขอ้มลูทำงกำรเงินโดยสรุปกบัมลูค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในกำรร่วมคำ้ 
 
 หน่วย : บำท 

 

บริษทั ทรำนส์ฟอร์เมช่ัน 
จ ำกดั 

บริษทั เมเจอร์ กนัตนำ บรอด
แคสติง้ (จ ำกดั) รวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
       

ข้อมูลทำงกำรเงนิโดยสรุป       
สินทรัพย์สุทธิ       
   ณ วนัที่ 1 มกรำคม 40,007,405 - 65,130,859 17,962,531 105,138,264 17,962,531 
เงินปันผล - - (30,000,000) - (30,000,000) - 
เพ่ิมทุนระหวำ่งงวด 87,500,000 87,500,000 - - 87,500,000 87,500,000 
ก ำไร(ขำดทุน)ในระหวำ่งงวด (68,521,079) (47,492,595) 34,882,269 47,168,328 (33,638,810) (324,267) 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - (413,217) - (413,217) - 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัส้ินปี 58,986,326 40,007,405 69,599,911 65,130,859 128,586,237 105,138,264 
       

ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้       
   ( ร้อยละ 28.57 และ 44.99) 16,852,393 11,430,116 31,319,890 29,308,821 48,172,283 40,738,937 

ค่ำควำมนิยม - - - - - - 

มูลค่ำตำมบัญชี 16,852,393 11,430,116 31,319,890 29,308,821 48,172,283 40,738,937 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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12 เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
ข) รำยละเอยีดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (ต่อ) 

 
กำรร่วมค้ำที่แต่ละรำยไม่มีสำระส ำคัญ 
 
นอกเหนือจำกส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มบริษัทยงัมีส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำท่ีแต่ละรำยท่ีไม่มี
สำระส ำคญัจ ำนวน 1 รำย ซ่ึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 

 หน่วย : บำท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
   

มลูค่ำตำมบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ซ่ึงกิจกำรบนัทึกบญัชี   
   ตำมวธีิส่วนไดเ้สียแต่ละรำยท่ีไม่มีสำระสำคญั 1,667,825 - 
จ ำนวนรวมของส่วนแบ่งในกำรร่วมคำ้:   
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (86,184) - 
ก ำไรหรือขำดทุนหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (21,318) - 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม (107,502) - 

 
13 เงินลงทุนระยะยำวอืน่ - สุทธิ 

  

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
       

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - บริษทั ฟิวเจอร์ บิซ จ ำกดั 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 

หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (8,500,000) (8,500,000) (8,500,000) (8,500,000) 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ - - - - 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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14 อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงนิรวม 

 อำคำรและ อุปกรณ์  งำนระหว่ำง  

 ส่วนปรับปรุง ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557      
รำคำทุน 18,706,350 31,858,214 1,602,860 - 52,167,424 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (8,212,325) (24,147,407) (640,616) - (33,000,348) 

 ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ  (24,284) (669,714) - - (693,998) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 10,469,741 7,041,093 962,244 - 18,473,078 
      

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 10,469,741 7,041,093 962,244 - 18,473,078 
ซ้ือสินทรัพย ์ 753,761 2,658,749 - 2,004,000 5,416,510 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (1) - - (1) 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ - (19,332) - - (19,332) 

ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 24) (1,709,439) (3,451,795) (319,871) - (5,481,105) 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 9,514,063 6,228,714 642,373 2,004,000 18,389,150 
      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557      
รำคำทุน 19,460,111 33,716,149 1,602,860 2,004,000 56,783,120 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (9,921,764) (26,817,721) (960,487) - (37,699,972) 

 ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ  (24,284) (669,714) - - (693,998) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 9,514,063 6,228,714 642,373 2,004,000 18,389,150 
      

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558      
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,514,063 6,228,714 642,373 2,004,000 18,389,150 
ซ้ือสินทรัพย ์ 65,415 3,086,062 - 2,610,875 5,762,352 
รับโอน(โอนออก) - สุทธิ - 4,168,000  (4,168,000) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (15,025) - - (15,025) 
ตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ (1) (167,839) - - (167,840) 

ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 24) (1,677,635) (3,863,003) (319,871) - (5,860,509) 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 7,901,842 9,436,909 322,502 446,875 18,108,128 
      

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558      
รำคำทุน 19,475,522 34,061,620 1,602,860 446,875 55,586,877 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (11,573,680) (24,330,682) (1,280,358) - (37,184,720) 

 ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ  - (294,029) - - (294,029) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 7,901,842 9,436,909 322,502 446,875 18,108,128 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้น ำอำคำรชุดท่ีมีรำคำทุน 8.97 ล้ำนบำท ไปจดจ ำนองเป็นหลักทรัพยค์  ้ ำประกัน 
วงเงินสินเช่ือเงินกูท่ี้ไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึง และไดมี้กำรไถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่ำวใน พ.ศ. 2558 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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14 อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 อำคำรและ อุปกรณ์ งำนระหว่ำง  

 ส่วนปรับปรุง ส ำนักงำน ก่อสร้ำง รวม 

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557     
รำคำทุน 10,187,779 5,565,688 - 15,753,467 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (6,423,425) (3,811,626) - (10,235,051) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 3,764,354 1,754,062 - 5,518,416 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,764,354 1,754,062 - 5,518,416 
ซ้ือสินทรัพย ์ 371,946 90,500 2,004,000 2,466,446 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (19,333) - (19,333) 

ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 24) (612,165) (586,865) - (1,199,030) 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 3,524,135 1,238,364 2,004,000 6,766,499 
     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557     
รำคำทุน 10,559,725 5,626,688 2,004,000 18,190,413 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (7,035,590) (4,388,324) - (11,423,914) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 3,524,135 1,238,364 2,004,000 6,766,499 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 3,524,135 1,238,364 2,004,000 6,766,499 
ซ้ือสินทรัพย ์ 13,065 738,383 2,164,000 2,915,448 
รับโอน(โอนออก) - สุทธิ - 4,168,000 (4,168,000) - 
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (4,172) - (4,172) 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - (167,838) - (167,838) 

ค่ำเส่ือมรำคำ (หมำยเหตุ 24) (573,556) (1,254,857) - (1,828,413) 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 2,963,644 4,717,880 - 7,681,524 
     

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำทุน 10,572,790 8,957,245 - 19,530,035 

หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (7,609,146) (4,239,365) - (11,848,511) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 2,963,644 4,717,880 - 7,681,524 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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14 อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
บริษทัมีสินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกนักำรเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรโดยท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูเ้ช่ำรวมแสดงในรำยกำร
ขำ้งตน้ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

รำคำทุนของสินทรัพยต์ำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 748,450 963,210 748,450 963,210 

หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (112,780) (679,312) (112,780) (679,312) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 635,670 283,898 635,670 283,898 

 
15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 

  โปรแกรม ลขิสิทธิ์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 ค่ำควำมนิยม คอมพวิเตอร์ ภำพยนตร์ และลขิสิทธิ์ภำพยนตร์ 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557     
รำคำทุน 439,069,516 7,656,772 1,512,529,783 16,206,649 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - (4,513,365) (1,184,675,781) (14,151,745) 

 ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ (296,222,335) (1,316,008) (38,611,169) (1,396,244) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 142,847,181 1,827,399 289,242,833 658,660 

     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 142,847,181 1,827,399 289,242,833 658,660 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 313,480 317,701,422 313,480 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 24) - (261,363) (436,696,787) (178,985) 

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(หมำยเหตุ 24) (3,704,675) - (16,903,613) - 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 139,142,506 1,879,516 153,343,855 793,155 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557     
รำคำทุน 439,069,516 7,970,252 1,685,938,283 16,520,129 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - (4,774,728) (1,479,374,912) (14,330,730) 

 ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ (299,927,010) (1,316,008) (53,219,516) (1,396,244) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 139,142,506 1,879,516 153,343,855 793,155 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะบริษัท 

  โปรแกรม ลขิสิทธิ์ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 ค่ำควำมนิยม คอมพวิเตอร์ ภำพยนตร์ และลขิสิทธิ์ภำพยนตร์ 
     

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำตำมบญัชีตน้ปี - สุทธิ 139,142,506 1,879,516 153,343,855 793,155 
ซ้ือสินทรัพย ์ - 35,900 213,703,172 - 
ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย ์- สุทธิ - - (3,665,201) - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 24) - (208,324) (308,223,711) (175,210) 

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(หมำยเหตุ 24) - - 16,767,305 - 

รำคำตำมบญัชีส้ินปี - สุทธิ 139,142,506 1,707,092 71,925,420 617,945 
     

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558     
รำคำทุน 439,069,516 8,006,152 1,810,010,822 16,520,129 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม - (4,983,052) (1,705,739,348) (14,505,940) 

 ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ (299,927,010) (1,316,008) (32,346,054) (1,396,244) 

รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 139,142,506 1,707,092 71,925,420 617,945 

 
กลุ่มบริษัทปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนงำนลงให้เท่ำกับมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนโดยกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ 
ค่ำควำมนิยม ขำดทุนดงักล่ำวไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนขำยในก ำไรหรือขำดทุน 
 
ค่ำควำมนิยมไดถู้กปันส่วนใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (CGUs) ท่ีถูกก ำหนดตำมส่วนงำน 
 
กำรปันส่วนของค่ำควำมนิยมใหแ้ก่หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บริษัท เอ็ม บริษัท  บริษัท ทำเลนต์  บริษัท เอ็ม บริษัท  บริษัท ทำเลนต์  
 พคิเจอร์ส จ ำกัด เอ็ม วี ดี จ ำกัด วัน จ ำกัด รวม พคิเจอร์ส จ ำกัด เอ็ม วี ดี จ ำกัด วัน จ ำกัด รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         

กำรปันส่วนค่ำควำมนิยม         
รำคำทุน 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  ค่ำเผือ่จำกกำรดอ้ยค่ำ (26,825,271) (269,397,064) (3,704,675) (299,927,010) (26,825,271) (269,397,064) (3,704,675) (299,927,010) 

ค่ำควำมนิยม - สุทธิ 139,142,506 - - 139,142,506 139,142,506 - - 139,142,506 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

เงินประกนัค่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำนและอ่ืน ๆ 2,198,563 2,560,536 1,263,815 1,263,815 

อ่ืน ๆ - - - - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 2,198,563 2,560,536 1,263,815 1,263,815 

 
17 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อืน่ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 85,049,620 90,483,839 - - 
เจำ้หน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 28) 801,111 21,536,132 12,310,277 15,147,936 
เจำ้หน้ีอ่ืน 9,898,963 22,912,643 619,480 1,448,914 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 32,583,971 38,315,282 - - 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 19,523,539 49,542,327 2,238,596 1,342,952 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 147,857,204 222,790,223 15,168,353 17,939,802 

 
18 เงินกู้ยืม 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

รำยกำรหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 9,504,622 - - - 

เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - 50,000,000 - - 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน     

   จำกสถำบนักำรเงิน 9,504,622 50,000,000 - - 
     

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน     

   ส่วนท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - - - 
     

รำยกำรไม่หมุนเวียน     

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - - 
     

รวมเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 9,504,622 50,000,000 - - 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมและเงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ยอดรวมเงินกูย้มื     
   - ณ อตัรำคงท่ี - 50,000,000 - - 

   - ณ อตัรำลอยตวั 9,504,622 - - - 

รวมเงินกูย้มื 9,504,622 50,000,000 - - 

 
อตัรำดอกเบ้ีย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

- เงินเบิกเกินบญัชี ร้อยละ 7.175 - - - 
 ถึงร้อยละ 7.500     
- เงินกูย้มืจำกธนำคำร - - - - 
- ตัว๋เงินกูย้มืจำกธนำคำร - ร้อยละ 3.400 - - 
  ถึงร้อยละ 6.750   
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (ไม่รวมเงินเบิกเกินบญัชี) สำมำรถวิเครำะห์ไดด้งัน้ี 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 50,000,000 773,887,502 - 174,825,463 
กูย้มืในระหวำ่งปี 45,000,000 560,000,000 - 49,400,000 

จ่ำยคืนเงินกูใ้นระหวำ่งปี (95,000,000) (1,283,887,502) - (224,225,463) 

ยอดคงเหลือส้ินปี - 50,000,000 - - 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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18 เงินกู้ยืม (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้มืระยะส้ันเป็นตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ีอยูใ่นสกุลเงินบำทเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 50 ลำ้นบำท  
 
วงเงินกู้ยืม 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือคงเหลือ จ ำนวนทั้งส้ิน 1,069.16 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2557 : 1,439.50 ลำ้นบำท) 
วงเงินสินเช่ือส่วนใหญ่มีไวใ้ชส้ ำหรับกำรซ้ือลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ สร้ำงภำพยนตร์และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 
 

19 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 3,638,182 3,820,179 1,502,149 2,237,252 
     

ก ำไรหรือขำดทุนท่ีรวมอยูใ่นก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน     
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 705,286 1,351,007 350,887 474,129 
     

กำรวดัมลูค่ำใหม่ส ำหรับ:     
   ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ (887,283) (1,248,183) (1,085,990) (669,796) 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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19 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษียณอำยุ ตำมอัตรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำยซ่ึงให้ผลประโยชน์แก่สมำชิกในรูปกำรประกันระดับ 
เงินเกษียณอำยุท่ีจะไดรั้บ โดยผลประโยชน์ท่ีให้จะข้ึนอยู่กับระยะเวลำกำรท ำงำนและเงินเดือนในปีสุดทำ้ยของสมำชิกก่อนท่ีจะ
เกษียณอำย ุ
 
รำยกำรเคล่ือนไหวของโครงกำรผลประโยชน์ระหวำ่งปีมีดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 3,820,179 3,717,355 2,237,252 2,432,919 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 689,798 1,227,131 400,300 401,842 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 151,488 123,876 86,587 72,287 
จ่ำยผลประโยชน ์ (136,000) - (136,000) - 
กำรวดัมลูค่ำใหม่     
ผลตอบแทนจำกสินทรัพยโ์ครงกำร ซ่ึงไม่รวมจ ำนวน
ท่ีรวมไวอ้ยูใ่นดอกเบ้ียจ่ำย - - - - 

ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง 
ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ 40,321 - 4,958 - 

ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง 
ขอ้สมมติทำงกำรเงิน 362,241 - 62,761 - 

ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกประสบกำรณ์ (1,289,845) (1,248,183) (1,153,709) (669,796) 
กำรเปล่ียนแปลงในผลกระทบของเพดำนของ
สินทรัพย ์ซ่ึงไม่รวมจ ำนวนท่ีรวมอยูใ่นดอกเบ้ียจ่ำย - - - - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 3,638,182 3,820,179 1,502,149 2,237,252 

 
ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

อตัรำคิดลด ร้อยละ 2.8 ร้อยละ 4.1 ร้อยละ 2.8 ร้อยละ 4.1 
อตัรำเงินเฟ้อ ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 3.0 ร้อยละ 3.0 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ ร้อยละ 3.0 ถึง ร้อยละ 3.0 ถึง ร้อยละ 3.0 ถึง ร้อยละ 3.0 ถึง 
 ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 9.0 ร้อยละ 9.0 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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19 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 

 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 

 ผลกระทบต่อภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ 

 กำรเปลีย่นแปลง 
ในข้อสมมติ 

กำรเพิม่ขึน้ 
ของข้อสมมติ 

กำรลดลง 
ของข้อสมมติ 

    

อตัรำคิดลด ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 8 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ ร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9 ลดลง ร้อยละ 8 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ ร้อยละ 20 ลดลง ร้อยละ 14 เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของกำรตำย ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 0 ลดลง ร้อยละ 0 
 
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้น้ีอำ้งอิงจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทำงปฏิบติัสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวยำกท่ีจะเกิดข้ึน และกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของ
ภำระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวท่ี้มีต่อกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ช้วิธีเดียวกับ (มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวค้  ำนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) ณวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน)ในกำรค ำนวณหน้ีสินบ ำเหน็จบ ำนำญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 

วธีิกำรและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจำกปีก่อน 
 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ และผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลหลงัออกจำกงำน 
ท่ีไม่มีกำรคิดลด: 
 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ  
1 ปี 

ระหว่ำง  
1-2 ปี 

ระหว่ำง  
2-5 ปี 

เกนิกว่ำ  
5 ปี รวม 

      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 609,258 183,885 2,046,142 13,058,738 15,898,023 
      

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 น้อยกว่ำ  
1 ปี 

ระหว่ำง  
1-2 ปี 

ระหว่ำง  
2-5 ปี 

เกนิกว่ำ  
5 ปี รวม 

      

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำย ุ 609,258 183,885 1,418,117 1,121,844 3,333,104 

 
 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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20 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 
ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภำยใน 12 เดือน 2,763,080 15,096,221 830,141 42,125 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     

   ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวำ่ 12 เดือน 11,133,349 4,375,596 3,499,495 447,450 

 13,896,429 19,471,817 4,329,636 489,575 
     

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     
   ท่ีจะจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดือน - - - - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี     

   ท่ีจะจ่ำยช ำระเกินกวำ่ 12 เดือน - - - - 

 
- - - - 

     

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 13,896,429 19,471,817 4,329,636 489,575 

 
ข) ควำมเคล่ือนไหวของภำษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 19,471,817 (3,692,481) 489,575 - 
รำยกำรตดับญัชีในก ำไรหรือขำดทุน (5,364,381) 23,164,298 4,057,259 489,575 

ภำษีเพ่ิม(ลด)ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (211,007) - (217,198) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 13,896,429 19,471,817 4,329,636 489,575 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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20 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 

ค) รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม 

  รำยได้   
  (ค่ำใช้จ่ำย)   
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ก ำไร(ขำดทุน) 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2558 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ พ.ศ. 2558 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     
   ในบริษทัยอ่ย - 4,000,000 - 4,000,000 
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนปรับปรุงอำคำร 3,766 26,376 - 30,142 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 18,995,739 (9,467,207) - 9,528,532 

ผลประโยชน์พนกังำน 472,312 76,450 (211,007) 337,755 

รวม 19,471,817 (5,364,381) (211,007) 13,896,429 
     

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 19,471,817 (5,364,381) (211,007) 13,896,429 

 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

  รำยได้   
  (ค่ำใช้จ่ำย)   
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือ ก ำไร(ขำดทุน) 31 ธันวำคม 

 พ.ศ. 2558 ขำดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ พ.ศ. 2558 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน     
   ในบริษทัยอ่ย - 4,000,000 - 4,000,000 
ค่ำเส่ือมรำคำส่วนปรับปรุงอำคำร 3,766 26,376 - 30,142 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ 38,359 (38,359) - - 
ผลประโยชน์พนกังำน 447,450 69,242 (217,198) 299,494 

รวม 489,575 4,057,259 (217,198) 4,329,636 
     

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 489,575 4,057,259 (217,198) 4,329,636 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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20 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

 
ค) รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี (ต่อ) 

 
งบแสดงฐำนะกำรเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีแสดงยอดคงเหลือดงัน้ี 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 13,896,429 19,471,817 4,329,636 489,575 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - - - - 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 13,896,429 19,471,817 4,329,636 489,575 

 
กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีของบริษทัย่อยบำงบริษทัท่ีเกิดจำกผลต่ำงชัว่ครำวซ่ึงเกิดจำกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ค่ำเผื่อสินคำ้ลำ้สมยัและเคล่ือนไหวช้ำ ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้ ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ ภำระผกูพนัผลประโยชน์
พนักงำน กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และขำดทุนสะสมทำงภำษี เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัประเมินโดยใช้หลกัของควำม
ระมัดระวงัและคำดกำรณ์ว่ำบริษัทย่อยบำงบริษัทนั้นไม่น่ำท่ีจะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำผลต่ำงชั่วครำวดังกล่ำวมำใช้
ประโยชน์ได ้ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดจำกขำดทุนสะสมจ ำนวน 
122.28 ลำ้นบำท ซ่ึงเกิดจำกขำดทุนสะสมทำงภำษีจ ำนวน 611.39 ลำ้นบำท แยกตำมปีท่ีจะหมดประโยชน์ทำงภำษีไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท 

ปีที่หมดประโยชน์ทำงภำษี   
พ.ศ. 2559 23.15 - 
พ.ศ. 2560 57.54 - 
พ.ศ. 2561 104.70 - 
พ.ศ. 2562 243.82 - 

พ.ศ. 2563 182.18 - 

 611.39 - 

 
ขำดทุนสะสมทำงภำษีดงักล่ำว ส่วนใหญ่เกิดจำกบริษทั เอม็ ว ีดี จ  ำกดั บริษทั เอ็ม เทอร์ต้ีไนน์ จ  ำกดั และบริษทั ทำเลนต ์วนั จ  ำกดั 
โดยทำงผูบ้ริหำรกลุ่มบริษทัไม่คำดวำ่จะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอเพ่ือใชป้ระโยชน์ทำงภำษีจำกขำดทุนดงักล่ำวในอนำคตอนัใกล ้



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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21 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

  ออกและช ำระแล้วเต็มมูลค่ำ 

 จ ำนวนหุ้น จ ำนวน  ส่วนเกนิ 
 จดทะเบียน หุ้นสำมัญ หุ้นสำมัญ มูลค่ำหุ้น 

 หุ้น หุ้น บำท บำท 
     

ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 675,902,500 657,829,978 657,829,978 132,612,302 
กำรลดทุน (11,660,022) - - - 
กำรเพ่ิมทุน 657,829,978 641,537,187 641,537,187 320,768,593 

กำรใชใ้บส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ - 430,150 430,150 369,929 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 1,322,072,456 1,299,797,315 1,299,797,315 453,750,824 
กำรลดทุน (19,733,251) - - - 
กำรเพ่ิมทุน 12,998,000 - - - 

กำรใชใ้บส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้ - 321,861 321,861 230,452 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 1,315,337,205 1,300,119,176 1,300,119,176 453,981,276 

 
หุ้นสำมญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจ ำนวน 1,315.33 ลำ้นหุ้น (พ.ศ. 2557 : 1,322.07 ลำ้นหุ้น) ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท (พ.ศ. 2557 :  
1 บำทต่อหุ้น) 
 
ปี พ.ศ. 2558 
 
เม่ือวนัที่ 21 เมษำยน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2558 มีมติอนุมติัดงัน้ี 
 
1. อนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำกจ ำนวน 1,322,072,456 บำท เป็น 1,302,339,205 บำท โดยกำรยกเลิกหุ้นสำมญัท่ียงั

ไม่ไดจ้  ำหน่ำยจำกกำรเสนอขำยให้ผูถื้อหุ้นตำมสัดส่วนเดิม จ ำนวน 19,733,251 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียน 
ลดทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน พ.ศ. 2558 

 
2. อนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำก 1,302,339,205 บำท เป็น 1,315,337,205 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่

จ ำนวน 12,998,000 หุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ่ึงจะ
เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทัฯตำมโครงกำร ESOP คร้ังท่ี 2 (MPIC-ESOP#2) ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิม
ทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2558 

 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจ ำนวน 321,861 หน่วย เป็นจ ำนวนเงิน 397,498 บำท 
โดยมีส่วนเกินมลูค่ำหุน้จ ำนวน 230,452 บำท 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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21 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น (ต่อ) 

 
ปี พ.ศ. 2557 
 
ในท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2557 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน พ.ศ. 2557 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้
ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 11,660,022 หุ้น (ยกเวน้หุ้นสำมญัจ ำนวน 6,412,500 หุ้นท่ีส ำรองไวเ้พื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส ำคญัแสดง
สิทธิ คร้ังท่ี 1 (MPIC-ESOP#1)) มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท ท ำให้บริษทัเหลือทุนจดทะเบียนเท่ำกบัจ ำนวน 664,242,478 บำท โดยมีมูลค่ำ 
หุน้ละ 1 บำท 
 
ในท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน จ ำนวน 
657,829,978 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญั 657,829,978 หุ้น ท่ีมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท และเสนอขำยให้ผูถื้อหุ้นตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้นเดิมในรำคำหุ้นละ 1.50 บำท เพื่อใชใ้นกำรปรับปรุงโครงสร้ำงเงินทุนของบริษทัในกำรรองรับธุรกิจใหม่ รวมถึงขยำย
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ เพ่ือรองรับทีวีดิจิตอลท ำให้บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,322,072,456 บำท และ
ส่วนเกินทุนจ ำนวน 453,750,824 บำท โดยมีมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท บริษทัไดเ้รียกและรับช ำระค่ำหุ้นบำงส่วนจ ำนวน 1,299,367,165 บำท 
บริษทัไดด้  ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 กนัยำยน พ.ศ. 2557 
 
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2557 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจ ำนวน 430,150 หน่วย เป็นจ ำนวนเงิน 533,386 บำท 
โดยมีส่วนเกินมลูค่ำหุน้จ ำนวน 369,929 บำท 
 

22 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 
แผนสิทธิซ้ือหุ้น (Option) 
 
บริษทัไดมี้กำรออกแผนกำรให้สิทธิซ้ือหุ้น (Option) ซ่ึงเป็นแผนประเภทช ำระดว้ยตรำสำรทุน อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัและ
รำคำใชสิ้ทธิมีรำยละเอียดดงัน้ี 
 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัและรำคำกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีออกสิทธิมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  จ ำนวน อตัรำ รำคำ  

  ที่ออก กำรใช้สิทธิ กำรใช้สิทธิ ก ำหนดเวลำกำรใช้สิทธิ 

 วนัที่ออก ล้ำนหน่วย หน่วย/หุ้น บำท/หน่วย เร่ิม ส้ินสุด 
       

MPIC-ESOP#1 24 เมษำยน พ.ศ. 2555 4.42 1 : 1.00 1.59 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 23 เมษำยน พ.ศ. 2560 
MPIC-ESOP#2 24 เมษำยน พ.ศ. 2558 13.00 1 : 1.00 1.84 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560 23 เมษำยน พ.ศ. 2563 
 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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22 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ต่อ) 

 
แผนสิทธิซ้ือหุ้น (Option) (ต่อ) 
 
บริษทัไดมี้กำรออกแผนกำรให้สิทธิซ้ือหุ้น (Option) ซ่ึงเป็นแผนประเภทช ำระดว้ยตรำสำรทุน อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัและ
รำคำใชสิ้ทธิมีรำยละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัและรำคำกำรใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ีมีกำรปรับสิทธิ มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
     
  จ ำนวนที่ออก อตัรำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใช้สิทธิ 

 วนัที่ปรับสิทธิ ล้ำนหน่วย หน่วย/หุ้น บำท/หน่วย 
     

MPIC-ESOP#1 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 4.42 1 : 1.29 1.24 
 
บริษทัได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั (ESOP#1) ท่ีจดัสรรให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อย  
โดยเป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สำมำรถโอนใหบุ้คคลอ่ืนได ้ไม่มีรำคำเสนอขำยและมีอำยุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีออก 
(วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั วนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2555) ในจ ำนวนไม่เกิน 4,424,625 หน่วย รำคำกำรใชสิ้ทธิต่อหุ้น
จ ำนวน 1.59 บำท อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมญั โดยสำมำรถใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดเ้ม่ือครบระยะเวลำ 2 ปี 
นับจำกวนัท่ีบริษทัออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ กลุ่มบริษทัไม่มีภำระผูกพนัทำงกฎหมำยในกำรซ้ือสิทธิกลบัคืนมำหรือ 
จ่ำยช ำระเป็นเงินสด 
 
บริษทัได้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั (ESOP#2) ท่ีจดัสรรให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัท และบริษัทย่อย  
โดยเป็นใบส ำคญัแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สำมำรถโอนใหบุ้คคลอ่ืนได ้ไม่มีรำคำเสนอขำยและมีอำยุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วนัท่ีออก 
(วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สำมญั วนัท่ี 24 เมษำยน พ.ศ. 2558) ในจ ำนวนไม่เกิน 12,998,000 หน่วย รำคำกำรใชสิ้ทธิต่อหุ้น
จ ำนวน 1.84 บำท อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสำมญั โดยสำมำรถใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดเ้ม่ือครบระยะเวลำ 2 ปี 
นับจำกวนัท่ีบริษทัออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ กลุ่มบริษทัไม่มีภำระผูกพนัทำงกฎหมำยในกำรซ้ือสิทธิกลบัคืนมำหรือ 
จ่ำยช ำระเป็นเงินสด 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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22 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ต่อ) 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวของจ ำนวนสิทธิซ้ือหุน้ท่ีคงเหลือ และรำคำใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 รำคำใช้สิทธิ  รำคำใช้สิทธิ  
 ถัวเฉลีย่  ถัวเฉลีย่  
 ถ่วงน ้ำหนัก  ถ่วงน ้ำหนัก  

 บำทต่อหุ้น จ ำนวนสิทธิ บำทต่อหุ้น จ ำนวนสิทธิ 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 1.59 2,308,500 1.59 2,308,500 
สิทธิเลือกท่ีออกให ้ - - - - 
สิทธิเลือกท่ีถูกริบ - - - - 
สิทธิเลือกท่ีมีกำรใชสิ้ทธิ - (333,450) - (333,450) 

สิทธิเลือกท่ีหมดอำย ุ - - - - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 1.24 1,975,050 1.24 1,975,050 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 
- MPIC-ESOP#1 1.24 1,975,050 1.24 1,975,050 
สิทธิเลือกท่ีออกให ้
- MPIC-ESOP#2 1.84 12,998,000 1.84 12,998,000 
สิทธิเลือกท่ีถูกริบ 
- MPIC-ESOP#1 - (333,450) - (333,450) 
- MPIC-ESOP#2 - (2,079,680) - (2,079,680) 
สิทธิเลือกท่ีมีกำรใชสิ้ทธ์ิ 
- MPIC-ESOP#1 - (250,088) - (250,088) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 1.77 12,309,832 1.77 12,309,832 
 

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2558 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิ ESOP#1 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัจ ำนวน 250,088 สิทธิ ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินเป็น
จ ำนวน 397,498 บำท และมีสิทธิเลือกท่ีถูกริบเป็นจ ำนวน 333,450 สิทธิ (พ.ศ. 2557 : ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัจ ำนวน 333,450 สิทธิ 
ซ่ึงบริษทัไดรั้บเงินเป็นจ ำนวน 533,386 บำท) (หมำยเหตุ 21) 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 บริษทัมีสิทธิซ้ือหุน้คงเหลือจ ำนวน 12,309,832 สิทธิ (พ.ศ. 2557 : 1,975,050 สิทธิ)  



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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22 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ต่อ) 

 

สิทธิซ้ือหุน้คงเหลือ ณ วนัส้ินงวดแยกแสดงตำมวนัท่ีหมดอำยกุำรใชสิ้ทธิ และมีรำคำใชสิ้ทธิดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 รำคำใช้สิทธิ  รำคำใช้สิทธิ  
 ถัวเฉลีย่  ถัวเฉลีย่  

 บำทต่อหุ้น หุ้น บำทต่อหุ้น หุ้น 
     

MPIC-ESOP#1 วนัหมดอำยกุำรใชสิ้ทธิ  
    วนัที ่23 เมษำยน พ.ศ. 2560     
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2557 1.24 1,975,050 1.24 1,975,050 
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 1.24 1,391,512 1.24 1,391,512 
     

MPIC-ESOP#2 วนัหมดอำยกุำรใชสิ้ทธิ  
   วนัที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2563     
   ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 1.84 10,918,320 1.84 10,918,320 

 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ไม่มีกำรเปล่ียนเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ (MPIC-ESOP#1 และ MPIC-ESOP#2) ขอ้สมมติฐำนที่ใชใ้นกำรค ำนวณเป็นดงัน้ี  
 

เงื่อนไขกำรปรับสิทธิ MPIC-ESOP#1 MPIC-ESOP#2 
รำคำใชสิ้ทธิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (บำทต่อหุน้) 1.24 1.84 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ (1ใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สำมญั) 1 : 1.29 1 : 1.00 
ตัวแปรในกำรค ำนวณ   
มลูค่ำของใบส ำคญัแสดงสิทธิ (บำทต่อสิทธิ) 1.17 - 1.34 0.80 
ค่ำควำมผนัผวน (ร้อยละ) 39.72 - 63.80 50.45 
ผลตอบแทนของเงินปันผล (ร้อยละ) 1.23 0.96 
รำคำหุน้ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ณ วนัใหสิ้ทธิ (บำทต่อหุน้) 2.40 1.82 
ประมำณกำรอำยขุองสิทธิ (ปี) 0.18 - 1.93 5.00 
อตัรำดอกเบ้ียปรำศจำกควำมเส่ียง (ร้อยละ) 2.00 - 2.38 2.18 

 

ควำมผนัผวนของรำคำหุ้น MPIC ยอ้นหลัง โดยอิงจำกช่วงระยะเวลำตำมอำยุคงเหลือของ MPIC-ESOP#1 และ MPIC-ESOP#2  
โดยมลูค่ำของ MPIC-ESOP#1 และ MPIC-ESOP#2 จะมีมลูค่ำเพ่ิมข้ึน หำกควำมผนัผวนของรำคำหุน้ MPIC สูงข้ึน 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดรั้บรู้ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกับใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บสิทธิ 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกับใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญั ไดบ้นัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนรวมและงบก ำไรขำดทุนเฉพำะบริษทั  
และส่วนของผูถื้อหุน้รวมและส่วนของผูถื้อหุน้เฉพำะบริษทั เป็นจ ำนวน 1,844,123 บำท (พ.ศ. 2557 : 1,996,333 บำท) 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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23 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 3,813,156 3,813,156 3,813,156 3,813,156 
จดัสรรระหวำ่งปี - - - - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 3,813,156 3,813,156 3,813,156 3,813,156 
 

ตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิหลงัจำก 
หกัขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ำรองตำมกฎหมำย
ไม่สำมำรถจดัสรรได ้
 

24 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

ค่ำใชจ่้ำยเฉพำะท่ีส ำคญัตำมลกัษณะของรำยกำรแสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัพนกังำน 73,924,890 82,370,670 17,284,803 16,006,720 
ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 14) 5,860,509 5,481,105 1,828,413 1,199,030 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     

- ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ (หมำยเหตุ 15) 308,223,711 436,696,787 - - 
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมำยเหตุ 15) 208,324 261,363 175,210 178,985 

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(กำรกลบัรำยกำร)     
- ลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ (หมำยเหตุ 15) (16,767,305) 16,903,613 - - 

หน้ีสูญและ(กลบัรำยกำร)หน้ีสงสัยจะสูญ 4,482,509 98,653,867 - 16,767 
ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำของสินคำ้คงเหลือ 2,450,000 283,096 - - 

 

25 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ต้นทุนทำงกำรเงิน     
เงินกูย้มืจำกธนำคำร 520,813 24,473,373 - 7,058,147 
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 956,986 - 6,138,741 
สัญญำเช่ำกำรเงิน 45,690 22,682 45,690 22,682 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินอ่ืนๆ - - - - 

รวม 566,503 25,453,041 45,690 13,219,570 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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26 ภำษีเงินได้ 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

ส ำหรับปีสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 1,225,420 3,703,727 1,225,421 - 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :     

รำยกำรท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว 5,364,381 (23,164,298) (4,057,259) (489,575) 

ภำษีเงินได ้ 6,589,801 (19,460,571) (2,831,838) (489,575) 

 
ภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรก่อนหักภำษีของกลุ่มบริษทัมียอดจ ำนวนเงินท่ีแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณก ำไรทำงบัญชีคูณกับภำษีของ
ประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู ่โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี : 
 

 หน่วย : บำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ขำดทุนก่อนภำษี (96,468,259) (208,722,315) (17,867,430) (99,927,315) 
     

ภำษีค ำนวณจำกอตัรำภำษีร้อยละ 20 (19,293,652) (41,744,463) (3,573,486) (19,985,463) 
   (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 20)     
ผลกระทบ :     
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้     
   สุทธิจำกภำษี 793,384 (1,470,915) - - 
รำยไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภำษี - - (2,699,994) - 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถหกัภำษี 2,639,633 794,113 34,236 26,282 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์     
   ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 7,747,977 33,293,651 7,547,176 19,865,877 
กำรใชข้ำดทุนทำงภำษีท่ีผำ่นมำซ่ึงยงัไม่รับรู้ (21,951,851) (37,604,272) (4,139,770) (536,041) 
(ก ำไร)ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น     
   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 35,780,091 29,500,087 - 139,770 
(ก ำไร)ขำดทุนท่ียงัไม่รับรู้ซ่ึงเกิดจำกรำยกำร     

   ระหวำ่งกนั 874,219 (2,228,772) - - 

ภำษีเงินได ้ 6,589,801 (19,460,571) (2,831,838) (489,575) 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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27 ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

 

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรขำดทุนสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก 
ท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ในระหวำ่งปี 
 

กำรค ำนวณขำดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน แสดงไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

ขำดทุน (บำท)     
ส่วนแบ่งขำดทุนส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ (100,098,761) (183,264,178) (15,035,592) (99,437,740) 
     

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     

   ท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น) 1,299,960,450 882,915,824 1,299,960,450 882,915,824 
     

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) (0.08) (0.21) (0.01) (0.11) 
 

ส ำหรับขำดทุนต่อหุน้ปรับลด ค ำนวณโดยดูจำกจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในระหว่ำงปีปรับปรุงดว้ยจ ำนวน 
หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติว่ำหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสำมญัทั้ งหมด บริษทัมีหุ้นสำมญัเทียบเท่ำ 
ปรับลดอยูป่ระเภทเดียว คือ สิทธิเลือกซ้ือหุน้ท่ีใหแ้ก่พนกังำน ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรับลด หุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดมำจำก
สิทธิเลือกซ้ือหุ้น บริษทัค ำนวณจ ำนวนหุ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงข้ึนอยู่กับมูลค่ำท่ีเป็นตวัเงินของ 
รำคำตำมสิทธิซ้ือหุน้ท่ีมำพร้อมกบัสิทธิเลือกซ้ือหุน้ (ก ำหนดจำกรำคำถวัเฉล่ียของหุ้นสำมญัของบริษทัในระหว่ำงปี) กำรค ำนวณน้ี
ท ำข้ึนเพ่ือก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกบัหุน้สำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มี
กำรปรับปรุงก ำไรสุทธิแต่อยำ่งใด 
 

กำรค ำนวณขำดทุนต่อหุ้นปรับลด แสดงไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

 บำท บำท บำท บำท 

ขำดทุน (บำท) 
ส่วนแบ่งขำดทุนส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ (100,098,761) (183,264,178) (15,035,592) (99,437,740) 
     

จ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก     
   ท่ีถือโดยผู้ถือหุ้น (หุ้น) 1,299,960,450 882,915,824 1,299,960,450 882,915,824 
กำรปรับปรุง :     

ผลกระทบของหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลด 472,280 1,154,250 472,280 1,154,250 
      

จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีใช ้     

   ค  ำนวณขำดทุนต่อหุน้ปรับลด 1,300,432,730 884,070,074 1,300,432,730 884,070,074 
     

ขำดทุนต่อหุ้นปรับลด (บำทต่อหุ้น) (0.08) (0.21) (0.01) (0.11) 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
กิจกำรและบุคคลท่ีควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกับบริษัททั้ งทำงตรงหรือทำงออ้ม  
ไม่ว่ำจะโดยทอดเดียวหรือหลำยทอด กิจกำรและบุคคลดงักล่ำวเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัย่อยและบริษทัย่อย
ล ำดบัถดัไป บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจำ้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือกิจกำร 
ผูบ้ริหำรส ำคญัรวมทั้งกรรมกำรและพนกังำนของบริษทั ตลอดจนสมำชิกในครอบครัวที่ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่ำนั้น กิจกำรและบุคคล
ทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันซ่ึงอำจมีข้ึนไดต้อ้งค ำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพนัธ์
มำกกวำ่รูปแบบควำมสัมพนัธ์ตำมกฎหมำย 
 
บริษทั เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงถือหุ้น
ในบริษทัร้อยละ 92.46 (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 92.49) ดงันั้น บริษทัย่อยและบริษทัร่วมทั้งหมดของบริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 
จ ำกดั (มหำชน) ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 
ก) รำยได้จำกกำรขำย/ให้บริกำรและอืน่ ๆ 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 

รำยได้ค่ำบริหำรงำน     
บริษทัยอ่ย - - 16,800 16,800 

กำรร่วมคำ้ 292 7,002 200 - 

 292 7,002 17,000 16,800 
     

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร     
บริษทัใหญ่ 47,533 100,306 - - 
บริษทัยอ่ย - - - 8,530 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,411 34,887 5 - 

กำรร่วมคำ้ 6,503 7,440 - - 

 72,447 142,633 5 8,530 
     

รำยได้ค่ำโฆษณำ     
บริษทัใหญ่ 4,920 - - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,869 60,400 - - 

กำรร่วมคำ้ 5 - - - 

 11,794 60,400 - - 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำย/ให้บริกำรและอืน่ ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
รำยได้ค่ำเช่ำพืน้ที่และบริกำร     

บริษทัยอ่ย - - 2,910 2,910 

 - - 2,910 2,910 
     

รำยได้ดอกเบีย้รับ     
บริษทัใหญ่ 108 - 108 - 
บริษทัยอ่ย - - 19,163 15,263 

กำรร่วมคำ้ 4,277 3,628 - - 

 4,385 3,628 19,271 15,263 

 
ข) กำรซ้ือสินค้ำ/บริกำรและอืน่ ๆ  

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร     
บริษทัใหญ่ 3,130 7,680 - - 
บริษทัยอ่ย - - 3 - 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 738 2,183 - - 

 3,868 9,863 3 - 
     

ค่ำโฆษณำ     
บริษทัใหญ่ 1,843 2,499 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,866 202 - - 

กำรร่วมคำ้ 1,200 1,360 - - 

 7,909 4,061 - - 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ข) กำรซ้ือสินค้ำ/บริกำรและอืน่ ๆ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     

บริษทัใหญ่ 4,323 4,338 4,323 4,338 
     

ดอกเบีย้จ่ำย     
บริษทัใหญ่ - 957 - 773 

บริษทัยอ่ย - - - 5,366 

 - 957 - 6,139 
     

ค่ำใช้จ่ำยอืน่     
บริษทัใหญ่ 288 406 288 391 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 165 19 96 

 307 571 307 487 

 
นโยบำยกำรคิดรำคำระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 นโยบำยกำรคิดรำคำ 
  

ค่ำโฆษณำ รำคำท่ีตกลงกนัตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ 
ค่ำลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ รำคำท่ีตกลงกนัตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ 
กำรเช่ำพ้ืนท่ีและบริกำร รำคำท่ีตกลงกนัซ่ึงใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 
ดอกเบ้ีย อตัรำดอกเบ้ียท่ีตกลงกนัระหวำ่งร้อยละ 2.00 ถึง 3.50 ต่อปี 
ค่ำบริหำรจดักำร  รำคำท่ีตกลงกนัตำมท่ีก ำหนดในสัญญำ 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลอืที่เกดิจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอืน่ ๆ 

 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ลูกหนี้กำรค้ำ     
   (รวมอยูใ่น “ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน”)     
บริษทัใหญ่ 10,227 6,354 - - 
บริษทัยอ่ย - - 1,498 1,915 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,652 10,093 - - 

กำรร่วมคำ้ 164 31,182 86 - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 13,043 47,629 1,584 1,915 
     

รำยได้ค้ำงรับ     
บริษทัใหญ่ 835 3,635 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 309 1,085 - - 

กำรร่วมคำ้ 500 - - - 

รวมรำยไดค้ำ้งรับ 1,644 4,720 - - 
     

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ 14,687 52,349 1,584 1,915 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดค้ำ้งรับ - สุทธิ 14,687 52,349 1,584 1,915 
     

ลูกหนี้กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั     
บริษทัใหญ่ 61 - 20 - 
บริษทัยอ่ย - - 23,881 35,882 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 107 230 - - 

กำรร่วมคำ้ - 116,719 - - 

รวมลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 168 116,949 23,901 35,882 

หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - - 

รวมลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 168 116,949 23,901 35,882 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 

ค) ยอดคงเหลอืที่เกดิจำกกำรซ้ือขำยสินค้ำและบริกำรและอืน่ ๆ (ต่อ) 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

เงินประกนัจ่ำยส ำหรับค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   (รวมอยูใ่น “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน”)     

บริษทัใหญ่ 1,253 1,264 1,253 1,264 
     

เจ้ำหนี้กำรค้ำ     
   (รวมอยูใ่น “เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน”)     
บริษทัใหญ่ 4,188 6,342 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 773 1,400 - - 

กำรร่วมคำ้ - 535 - - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ 4,961 8,277 - - 
     

เจ้ำหนี้บุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัใหญ่ 293 50 51 50 
บริษทัยอ่ย - - 11,776 14,773 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25 47 - - 
กำรร่วมคำ้ - 21,114 - - 

กรรมกำร 483 325 483 325 

รวมเจำ้หน้ีบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 801 21,536 12,310 15,148 
     

เงินประกนัรับส ำหรับค่ำเช่ำและค่ำบริกำร     
   (รวมอยูใ่น “หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน”)     

บริษทัยอ่ย - - 747 747 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั- กิจกำรร่วมคำ้ จ  ำนวน 116.60 ลำ้นบำท เป็นเงินจ่ำยล่วงหน้ำ 
ค่ำผลิตภำพยนตร์และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลิตภำพยนตร์ 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ง) เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

บริษัทย่อย     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม - - 882,500 204,600 
เงินใหกู้ย้มืในระหวำ่งปี - - 325,900 1,196,500 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวำ่งปี - - (366,100) (518,600) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม - - 842,300 882,500 
     

บริษัทใหญ่     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม - - - - 
เงินใหกู้ย้มืในระหวำ่งปี 75,000 - 75,000 - 
รับคืนเงินใหกู้ย้มืในระหวำ่งปี (75,000) - (75,000) - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม - - - - 
     

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ัน     

   แก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - - 842,300 882,500 

 
บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ท่ีไม่มีหลักประกันและมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 และร้อยละ 3.50 ต่อปี  
(พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 3.50 ร้อยละ 4.25และร้อยละ 7.00 ต่อปี) และมีก ำหนดจ่ำยคืนเม่ือทวงถำม 
 
บริษทัมีเงินให้กูย้ ืมแก่บริษทัใหญ่เป็นเงินกูที้่ไม่มีหลกัประกนัและมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี (31 ธันวำคม  
พ.ศ. 2557 : ไม่มี) และมีก ำหนดจ่ำยเม่ือทวงถำม 
 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
จ) เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 
กำรเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืระยะส้ันจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถวเิครำะห์ไดด้งัน้ี : 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

บริษัทย่อย     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม - - - 104,500 
เงินกูย้มืในปี - - - 75,900 
จ่ำยคืนเงินกูย้มืระหวำ่งปี - - - (180,400) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม - - - - 
     

บริษัทใหญ่     
ณ วนัที่ 1 มกรำคม - 55,000 - 40,000 
เงินกูย้มืในปี - 115,000 - 115,000 

จ่ำยคืนเงินกูย้มืในปี - (170,000) - (155,000) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม - - - - 
     

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำร     

   ที่เกีย่วข้องกนั - - - - 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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28 รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 

 
รำยกำรต่อไปน้ีเป็นรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ฉ) ค่ำผลตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญของกจิกำร 

 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรส ำคญัของกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม เป็นดงัน้ี 
 

 หน่วย : พนับำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 11,513 10,672 11,513 10,672 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 91 85 91 85 

 11,604 10,757 11,604 10,757 

 
29 ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจจะเกดิขึน้  

 
ก) หนังสือค ำ้ประกนัของธนำคำร  

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค ้ ำประกันท่ีออกโดยธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงเพ่ือค ้ ำประกันกำร 
ซ้ือลิขสิทธ์ิภำพยนตร์จ ำนวน 26.33 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2557 : จ  ำนวน 25.00 ลำ้นบำท) 

 
ข) ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่ำ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำระยะยำวกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันและ
บุคคลภำยนอก เก่ียวกับกำรเช่ำท่ีดิน พ้ืนท่ีอำคำรและสัญญำบริกำร โดยมียอดรวมของจ ำนวนเงินค่ำเช่ำและค่ำบริกำรขั้นต ่ำ
ภำยใตสั้ญญำท่ีไม่สำมำรถยกเลิกไดด้งัน้ี 
 

 หน่วย : ล้ำนบำท 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท 

 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 
     

ไม่เกิน 1 ปี 2.24 2.93 3.99 3.90 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2.21 5.22 0.55 3.76 

รวมภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 4.45 8.15 4.54 7.66 

 



บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท  
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 
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29 ภำระผูกพนัและหนี้สินท่ีอำจจะเกดิขึน้ (ต่อ) 

 
ค) ภำระผูกพนัในกำรซ้ือลขิสิทธ์ิภำพยนตร์ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัในกำรซ้ือลิขสิทธ์ิภำพยนตร์ท่ีตอ้งจ่ำยช ำระภำยใน 2 ปี เป็นจ ำนวนเงิน    
1.96 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ (พ.ศ. 2557 : 2.22 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ และ 85.46 ลำ้นบำท) 
 

ง) ภำระผูกพนัในกำรผลติภำพยนตร์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทมีภำระผูกพันตำมสัญญำว่ำจ้ำงผลิตภำพยนตร์และว่ำจ้ำงค่ำโฆษณำและ
ประชำสัมพนัธ์ท่ีท  ำไวก้บัผูก้  ำกบัภำพยนตร์ และบริษทัอ่ืนหลำยแห่ง โดยบริษทัตกลงจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมจ ำนวนท่ีระบุ 
ไวใ้นสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ ำนวน 4.68 ลำ้นบำท (พ.ศ. 2557 : 15.49 ลำ้นบำท) 
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