
 

 

 

 

งบการเงินและ 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนญุาต 

เสนอ   ผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ
เฉพาะบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการ
แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมนิ
ความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงิน โดย
ถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการ
น าเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 

 

 



 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ที่เนน้ 

โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 4 ซึ่งได้อธิบายถึง
ผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากการน านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ตัวเลข
เปรียบเทียบที่น ามาแสดงนี้น ามาจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ และส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ
หลังจากปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุข้อ 4  

 
 
 

 
 
(วิมลศรี จงอุดมสมบัต)ิ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 
บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 
26 กุมภาพันธ์ 2557 
 

 

 

 



 

บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 572,146,840.32     313,597,281.03     282,173,935.93     405,983,565.40     202,828,939.59     169,924,309.90     
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดอืน 4,390,940.36         4,305,687.74         4,207,531.34         -                         -                         -                         
ลกูหนี้การคา้ - อ่ืน - สุทธิ 8 756,169,082.23     652,952,824.18     626,098,827.00     387,798,381.89     463,142,922.51     320,245,557.20     
ลกูหนี้การคา้ - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 6, 8 19,729,730.00       11,155,498.99       1,907,085.50         112,100,443.16     116,071,344.01     145,356,125.70     
เงินให้กูยื้มแกบุ่คคลหรือกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั - สุทธิ 5 -                         -                         10,000,000.00       165,988,658.58     344,900,000.00     292,026,148.36     
เงินให้กูยื้มระยะสัน้อ่ืน 10 100,071.00            1,408,810.00         2,940,000.00         77,364.00              1,127,048.00         2,380,000.00         
สินคา้คงเหลอื - สุทธิ 6, 9 63,312,140.45       140,563,872.02     37,391,683.36       35,901,210.65       25,252,438.09       24,481,643.64       
รายไดค้า้งรับ 6 233,716,271.28     244,964,879.21     140,260,502.46     114,211,237.94     132,523,700.26     94,880,825.03       
เงินปันผลคา้งรับ 6 -                         -                         -                         93,997,368.00       -                         -                         
ลกูหนี้กรมสรรพากร 11,140,103.31       51,185,744.57       39,208,473.18       -                         854,953.27            75,000.00              
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 6, 11 87,582,947.62       100,102,134.48     71,220,537.02       45,467,602.82       46,180,814.66       32,277,232.06       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,748,288,126.57  1,520,236,732.22  1,215,408,575.79  1,361,525,832.44  1,332,882,160.39  1,081,646,841.89  
สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 12 -                         -                         -                         371,392,178.76     307,871,953.91     331,575,719.15     
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 13 5,495,813.48         5,605,507.21         1,457,520.71         -                         
ท่ีดนิ อาคาร และอุปกรณ์  - สุทธิ 14 310,016,491.67     259,519,850.56     111,763,355.94     293,784,656.90     235,974,626.94     71,796,622.02       
เงินจา่ยลว่งหน้าใบอนุญาตส าหรับสิทธิในการด าเนินการบนคลืน่ความถี่

ส าหรับกจิการโทรทัศน์ระบบดจิติอล 15 38,000,000.00       -                         -                         -                         -                         -                         
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 16 720,770,805.24     643,320,328.66     469,230,749.57     149,503,102.25     127,738,909.22     122,167,576.05     
ภาษีเงินไดถ้กูหัก ณ ท่ีจา่ย 42,583,803.25       20,832,372.35       57,387,019.21       12,907,566.58       -                         37,813,794.91       
สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 4, 17 73,118,568.85       64,554,191.44       40,329,572.41       32,840,926.59       25,802,478.00       29,182,958.00       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 47,936,237.33       40,998,122.32       17,882,038.86       40,713,910.46       29,026,366.24       9,078,016.50         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,237,921,719.82  1,034,830,372.54  698,050,256.70     901,142,341.54     726,414,334.31     601,614,686.63     
รวมสินทรพัย์ 2,986,209,846.39  2,555,067,104.76  1,913,458,832.49  2,262,668,173.98  2,059,296,494.70  1,683,261,528.52  

งบการเงินเฉพาะกจิการ
บาท

งบการเงินรวม



 

บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 20 -                         86,000,000.00       -                         -                         50,000,000.00       -                         
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อ่ืน 185,014,991.00     195,323,620.59     231,307,991.62     119,104,178.19     160,706,966.21     147,611,921.65     
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 6 1,658,956.85         1,696,585.87         1,304,851.70         10,331,967.25       39,570,940.49       28,603,922.14       
หนี้สินภายใต้สัญญาเชา่ทางการเงินท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 19 5,139,978.04         4,586,604.69         2,487,906.12         5,139,978.04         4,586,604.69         2,487,906.12         
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 21 11,010,934.00       -                         -                         11,010,934.00       -                         -                         
เงินกูยื้มระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนี่งปี 20 286,915,000.00     240,000,000.00     -                         -                         -                         -                         
เงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 6 8,000,000.00         -                         -                         45,045,000.00       84,095,000.00       41,243,000.00       
รายไดรั้บลว่งหน้าจากกจิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 6 -                         -                         -                         26,591,759.00       19,922,276.98       14,769,772.87       
รายไดรั้บลว่งหน้า - อ่ืน 196,724,885.77     74,880,202.92       66,480,781.31       23,605,780.49       9,654,396.36         13,647,662.15       
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 6 463,323,470.06     324,453,912.62     249,426,793.88     282,739,010.55     232,635,806.52     144,060,550.12     
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 18 164,381,962.76     164,677,773.76     113,715,960.02     118,151,062.58     127,161,193.53     82,365,052.34       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,322,170,178.48  1,091,618,700.45  664,724,284.65     641,719,670.10     728,333,184.78     474,789,787.39     
หนี้สินไม่หมุนเวยีน

หนี้สินภายใต้สัญญาเชา่ทางการเงิน 19 12,758,804.61       16,684,322.75       10,981,635.40       12,758,804.61       16,684,322.75       10,981,635.40       
ประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -                         -                         -                         1,421,988.91         5,032,152.12         1,594,583.40         
เงินกูยื้มระยะยาว 20 -                         81,000,000.00       -                         -                         -                         -                         
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 21 38,756,284.08       32,536,899.12       15,971,219.00       32,499,061.36       28,457,589.32       13,912,727.00       
หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี 4, 17 30,874,254.44       21,133,763.81       -                         -                         -                         -                         
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11,393,744.07       10,626,079.88       6,141,724.40         9,330,772.91         6,045,311.66         2,121,198.86         

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 93,783,087.20       161,981,065.56     33,094,578.80       56,010,627.79       56,219,375.85       28,610,144.66       
รวมหนี้สิน 1,415,953,265.68  1,253,599,766.01  697,818,863.45     697,730,297.89     784,552,560.63     503,399,932.05     

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท

งบการเงินรวม



 

 

บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 1,026,000,280 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 23 1,026,000,280.00  1,026,000,280.00  1,026,000,280.00  1,026,000,280.00  1,026,000,280.00  1,026,000,280.00  

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 23 953,866,816.00     882,692,428.00     882,654,428.00     953,866,816.00     882,692,428.00     882,654,428.00     

หุ้นสามัญซือ้คนื 24 (74,671,816.00)      (74,671,816.00)      -                         (74,671,816.00)      (74,671,816.00)      -                         

ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 23, 26 193,593,324.68     129,536,375.48     129,502,175.48     193,593,324.68     129,536,375.48     129,502,175.48     
เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 23 30,061,062.80       17,224,830.00       -                         30,061,062.80       17,224,830.00       -                         

ส่วนต่างระหว่างราคาซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุ

เดยีวกนักบัมูลคา่สุทธิตามบัญชขีองบริษัทย่อย (16,593,839.52)      (16,593,839.52)      (16,593,839.52)      -                         -                         -                         

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 26 52,994,862.01       32,312,196.83       17,959,026.83       52,994,862.01       32,312,196.83       17,959,026.83       

จดัสรรแลว้-ส ารองหุ้นสามัญซือ้คนื 24 74,671,816.00       74,671,816.00       -                         74,671,816.00       74,671,816.00       -                         

ยังไม่ไดจ้ดัสรร 353,341,831.97     251,059,896.36     187,237,189.85     334,421,810.60     212,978,103.76     149,745,966.16     

รวมส่วนของบรษัิทใหญ่ 1,567,264,057.94  1,296,231,887.15  1,200,758,980.64  1,564,937,876.09  1,274,743,934.07  1,179,861,596.47  

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 2,992,522.77         5,235,451.60         14,880,988.40       -                         -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,570,256,580.71  1,301,467,338.75  1,215,639,969.04  1,564,937,876.09  1,274,743,934.07  1,179,861,596.47  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,986,209,846.39  2,555,067,104.76  1,913,458,832.49  2,262,668,173.98  2,059,296,494.70  1,683,261,528.52  

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท

งบการเงินรวม



 

บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

2556 2555 2556 2555

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

รายได้ 6, 29

รายไดธุ้รกจิสือ่ 1,986,274,871.39   1,192,978,748.48   877,926,179.65      629,432,185.52      

รายไดธุ้รกจิจดัจ าหน่ายเพลง 777,175,118.49      883,215,707.91      718,297,721.50      840,312,001.26      

รายไดธุ้รกจิโชว์บซิ 692,561,390.30      718,826,408.87      388,666,279.14      441,851,334.27      

รายไดธุ้รกจิบริการและอ่ืนๆ 5,451,570.64          17,370,467.40        5,451,570.64          4,091,556.54          

รายได้จากการขายและบรกิาร 3,461,462,950.82   2,812,391,332.66   1,990,341,750.93   1,915,687,077.59   

ต้นทนุขายและบรกิาร 6, 29 (2,109,270,664.75) (1,751,613,659.95) (1,271,369,794.66) (1,191,194,773.57) 

ก าไรขั้นต้น 1,352,192,286.07   1,060,777,672.71   718,971,956.27      724,492,304.02      

รายไดอ่ื้น 6, 20, 22 22,354,459.07        60,200,806.43        258,044,444.07      210,295,931.42      

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,374,546,745.14   1,120,978,479.14   977,016,400.34      934,788,235.44      

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 6, 28 (213,511,313.84)    (151,471,564.27)    (119,485,795.16)    (89,207,938.99)      

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 6, 28 (659,218,688.96)    (556,743,720.14)    (521,634,781.55)    (421,421,827.09)    

กลบัรายการประมาณการผลขาดทนุของเงินลงทนุในบริษัทย่อย - สุทธิ -                         -                         120,176,393.95      (39,623,520.07)      

ผลประโยชน์พนักงานตัดจา่ย 21 (8,705,066.60)        (8,598,063.12)        (7,864,998.96)        (7,865,002.80)        

รวมค่าใช้จ่าย (881,435,069.40)    (716,813,347.53)    (528,809,181.72)    (558,118,288.95)    

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 493,111,675.74      404,165,131.61      448,207,218.62      376,669,946.49      

ต้นทนุทางการเงิน 6 (17,293,523.69)      (7,509,169.30)        (3,147,180.67)        (3,309,506.57)        

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 475,818,152.05      396,655,962.31      445,060,037.95      373,360,439.92      

ภาษีเงินได้ 17 (83,561,310.90)      (122,824,194.95)    (31,406,734.33)      (89,677,527.12)      

ก าไรและก าไรเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี 392,256,841.15      273,831,767.36      413,653,303.62      283,682,912.80      

การแบ่งปันก าไรและก าไรเบ็ดเสรจ็

ส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ 394,491,532.39      284,273,481.71      413,653,303.62      283,682,912.80      

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ (2,234,691.24)        (10,441,714.35)      -                         -                         

392,256,841.15      273,831,767.36      413,653,303.62      283,682,912.80      

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 27

ส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.4364                    0.3256                    0.4576                    0.3249                    

จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 903,953,050           873,049,466           903,953,050           873,049,466           

ก าไรต่อหุ้นปรบัลด  27

ส่วนทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.4116                    0.2991                    0.4316                    0.2985                    

จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนักปรับลด (หุ้น) 958,410,122           950,440,368           958,410,122           950,440,368           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท

DRAFT-



 

บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกนิ หุ้นสามัญ เงินรับลว่งหน้า ส ารอง ส ารอง ผู้ถอืหุ้น ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มี

หมายเหตุ เรียกช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามัญ ซือ้คนื คา่หุ้น ตามกฎหมาย หุ้นสามัญซือ้คนื ยังไม่จดัสรร ของบริษัทใหญ่ อ านาจควบคมุ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 - 

ตามทีร่ายงานในงวดก่อน 882,654,428.00 129,502,175.48 -                    (16,593,839.52)       -                    17,959,026.83     -                       146,907,617.44   1,160,429,408.23 14,880,988.40   1,175,310,396.63 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 4 -                     -                     -                    -                          -                    -                       -                       40,329,572.41     40,329,572.41      -                    40,329,572.41      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 ปรบัปรงุใหม่ 882,654,428.00 129,502,175.48 -                    (16,593,839.52)       -                    17,959,026.83     -                       187,237,189.85   1,200,758,980.64 14,880,988.40   1,215,639,969.04 

เพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 23 38,000.00          34,200.00          -                    -                          -                    -                       -                       -                       72,200.00             -                    72,200.00             

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 23 -                     -                     -                    -                          17,224,830.00  -                       -                       -                       17,224,830.00      -                    17,224,830.00      

หุ้นสามัญซือ้คนืเพ่ิมขึน้ 24 -                     -                     (74,671,816.00) -                          -                       -                       -                       (74,671,816.00)     -                    (74,671,816.00)     

ส ารองหุ้นสามัญซือ้คนื 24 -                     -                     -                    -                          -                    -                       74,671,816.00     (74,671,816.00)    -                        -                    -                        

เงินปันผลจา่ย 25 -                     -                     -                    -                          -                    -                       -                       (131,425,789.20)  (131,425,789.20)   (3,922.45)          (131,429,711.65)   

ส ารองตามกฎหมาย 25 -                     -                     -                    -                          -                    14,353,170.00     -                       (14,353,170.00)    -                        -                    -                        

บริษัทย่อยเพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 2 -                     -                     -                    -                          -                    -                       -                       -                       -                        800,100.00        800,100.00           

ก าไรและก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                     -                     -                    -                          -                    -                       -                       284,273,481.71   284,273,481.71    (10,441,714.35) 273,831,767.36    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 882,692,428.00 129,536,375.48 (74,671,816.00) (16,593,839.52)       17,224,830.00  32,312,196.83     74,671,816.00     251,059,896.36   1,296,231,887.15 5,235,451.60     1,301,467,338.75 

เพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 23 71,174,388.00   64,056,949.20   -                    -                          (17,224,830.00)  -                       -                       -                       118,006,507.20    -                    118,006,507.20    
เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 23 -                     -                     -                    -                          30,061,062.80  -                       -                       -                       30,061,062.80      -                    30,061,062.80      

เงินปันผลจา่ย 25 -                     -                     -                    -                          -                    -                       -                       (271,526,931.60)   (271,526,931.60)    (8,237.59)            (271,535,169.19)    

ส ารองตามกฎหมาย 25 -                     -                     -                    -                          -                    20,682,665.18     -                       (20,682,665.18)    -                        -                    -                        

ก าไรและก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                     -                     -                    -                          -                    -                       -                       394,491,532.39   394,491,532.39    (2,234,691.24)     392,256,841.15    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 953,866,816.00 193,593,324.68 (74,671,816.00)   (16,593,839.52)        30,061,062.80  52,994,862.01     74,671,816.00     353,341,831.97   1,567,264,057.94 2,992,522.77     1,570,256,580.71 

บาท

งบการเงินรวม

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม

จดัสรรแลว้

สว่นต่างระหว่างราคา
ซื้อเงินลงทุนในบริษัท

ย่อยที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันกับ
มลูค่าสทุธติามบัญชี

ของบริษัทย่อย



บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

หุ้นสามัญท่ีออก ส่วนเกนิ หุ้นสามัญ เงินรับลว่งหน้า

หมายเหตุ และเรียกช าระแลว้ มูลคา่หุ้น ซือ้คนื คา่หุ้น ส ารองตามกฎหมาย ส ารองหุ้นสามัญซือ้คนื ยังไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 - 

ตามทีร่ายงานในงวดก่อน 882,654,428.00   129,502,175.48   -                       -                       17,959,026.83     -                       120,563,008.16   1,150,678,638.47 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 4 -                       -                       -                       -                       -                       -                       29,182,958.00     29,182,958.00      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 ปรบัปรงุใหม่ 882,654,428.00   129,502,175.48   -                       -                       17,959,026.83     -                       149,745,966.16   1,179,861,596.47 

เพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 23 38,000.00            34,200.00            -                       -                       -                       -                       -                       72,200.00             

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 23 -                       -                       -                       17,224,830.00     -                       -                       -                       17,224,830.00      

หุ้นสามัญซือ้คนืเพ่ิมขึน้ 24 -                       -                       (74,671,816.00)    -                       -                       -                       -                       (74,671,816.00)    

ส ารองหุ้นสามัญซือ้คนื 24 -                       -                       -                       -                       -                       74,671,816.00     (74,671,816.00)    -                       

เงินปันผลจา่ย 25 -                       -                       -                       -                       -                       -                       (131,425,789.20)  (131,425,789.20)  

ส ารองตามกฎหมาย 25 -                       -                       -                       -                       14,353,170.00     -                       (14,353,170.00)    -                       

ก าไรและก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       -                       283,682,912.80   283,682,912.80    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 882,692,428.00   129,536,375.48   (74,671,816.00)    17,224,830.00     32,312,196.83     74,671,816.00     212,978,103.76   1,274,743,934.07 

เพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 23 71,174,388.00     64,056,949.20     -                       (17,224,830.00)    -                       -                       -                       118,006,507.20    

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 23 -                       -                       -                       30,061,062.80     -                       -                       -                       30,061,062.80      

เงินปันผลจา่ย 25 -                       -                       -                       -                       -                       -                       (271,526,931.60)  (271,526,931.60)  

ส ารองตามกฎหมาย 25 -                       -                       -                       -                       20,682,665.18     -                       (20,682,665.18)    -                       

ก าไรและก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       -                       413,653,303.62   413,653,303.62    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 953,866,816.00   193,593,324.68   (74,671,816.00)    30,061,062.80     52,994,862.01     74,671,816.00     334,421,810.60   1,564,937,876.09 

จดัสรรแลว้

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ



 

บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

2556 2555 2556 2555
"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรสุทธิ 392,256,841.15   273,831,767.36   413,653,303.62   283,682,912.80   
ปรบักระทบก าไร(ขาดทนุ)สุทธิเป็นเงินสดรบั(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เสือ่มราคาและรายจา่ยตัดบญัชี 278,241,584.44   92,929,640.61     72,398,539.15     49,623,392.26     
คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคนื) และภาษีเงินไดถ้กูหัก ณ ทีจ่า่ยตัดจา่ย (13,719,557.85)   (2,912,604.20)     23,390,963.66     2,851,910.51       
คา่เผ่ือมูลคา่สินคา้ (โอนกลบั) (12,401,873.31)   2,425,279.73       (12,392,664.25)   1,567,540.22       
คา่เผ่ือการรับคนืสินคา้ (โอนกลบั) (10,972,821.07)   38,701,464.00     (8,991,868.07)     36,547,284.00     
คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ (โอนกลบั) 28,295,932.11     (18,693,667.99)   14,004,948.30     12,026,259.30     
โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วม -                      (4,147,986.51)     -                      -                      
คา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย (โอนกลบั) 109,693.75          -                      (103,520,224.85) 25,113,665.24     
คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลกูหนี้การคา้และเงินให้กูยื้มแกบ่ริษัทย่อย -                      -                      (13,046,005.48)   11,072,286.65     
ประมาณการผลขาดทนุของเงินลงทนุในบริษัทย่อย (โอนกลบั) (2,252,756.11)     -                      (3,610,163.21)     3,437,569.12       
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                      -                      126,375.45          (210,000.00)        
ประมาณการผลขาดทนุจากคดคีวาม -                      2,001,198.94       -                      -                      
ขาดทนุ(ก าไร)จากการขายและตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ 514,948.69          20,538,105.56     -                      (5,680,850.33)     
ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                      167,248.70          -                      98,023.60            
ส ารองผลประโยชน์พนักงาน 17,230,318.96     16,565,680.12     15,052,406.04     14,544,862.32     
ก าไร(ขาดทนุ)ทียั่งไม่เกดิขึน้จริงของอัตราแลกเปลีย่น (67,220.87)          (507,376.86)        (85,345.39)          -                      
เงินปนัผลรับ -                      -                      (176,961,762.40) (110,115,577.55) 
ดอกเบีย้รับ (4,760,639.17)     (2,395,336.49)     (15,746,838.42)   (17,647,872.60)   
ดอกเบีย้จา่ย 17,293,523.69     7,509,169.30       3,147,180.67       3,309,506.57       
ภาษีเงินได้ 83,561,310.90     122,824,194.95   31,406,734.33     89,677,527.12     

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์และหนี้สินด าเนินงาน 773,329,285.31   548,836,777.22   238,825,579.15   399,898,439.23   

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรพัย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึ้น)ลดลง

ลกูหนี้การคา้ (94,808,004.79)   (36,670,286.83)   62,761,643.09     (115,417,972.63) 
สินคา้คงเหลอื 89,721,037.85     (105,597,468.39) 1,811,324.66       (2,338,334.67)     
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 62,001,610.97     (141,397,157.48) 27,424,666.06     (53,827,702.97)   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (9,162,724.04)     (23,442,427.10)   (13,885,128.26)   (19,948,349.76)   

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินด าเนินงาน เพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้ (6,046,574.47)     (37,221,703.56)   (66,506,524.15)   21,913,446.16     
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 300,942,894.53   80,367,807.03     100,320,070.20   81,077,548.43     
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,020,419.17       4,030,291.07       3,285,459.17       3,924,114.88       
รับคนืภาษีถกูหัก ณ ทีจ่า่ย 11,774,533.31     42,516,379.83     -                      31,902,880.22     
จา่ยช าระภาษีเงินได้ (146,491,625.44) (119,527,376.49) (80,692,925.22)   (63,835,269.74)   
   เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 984,280,852.40   211,894,835.30   273,344,164.70   283,348,799.15   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท



 

 

บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

2556 2555 2556 2555
"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

ดอกเบีย้รับ 4,570,363.25       2,684,737.95       15,653,879.79     16,626,748.36     

เงินให้กูยื้มระยะสัน้แกบ่คุคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ -                      (8,040,000.00)     (397,050,000.00) (253,800,000.00) 
รับช าระเงินให้กูยื้มระยะสัน้แกบ่คุคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                      18,040,000.00     574,775,000.00   191,340,000.00   
เงินให้กูยื้มระยะสัน้อ่ืน(เพ่ิมขึน้)ลดลง 1,308,739.00       1,531,190.00       1,049,684.00       1,252,952.00       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                      2,610,000.00       -                      2,610,000.00       
เงินสดรับจากการคนืเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                      -                      40,000,000.00     -                      
เงินสดจา่ยจากการลงทนุในบริษัทย่อย -                      (2,610,000.00)     -                      (3,809,900.00)     
เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดอืน (85,252.62)          (98,156.40)          -                      -                      
เงินปนัผลรับ -                      -                      82,964,394.40     110,115,577.55   

เจา้หนี้คา่ซือ้ทรัพย์สินเพ่ิมขึน้ (2,148,615.07)     2,148,615.07       (2,148,615.07)     2,148,615.07       

ซือ้อุปกรณ์ (121,262,499.54) (191,636,196.27) (114,682,874.96) (188,262,522.80) 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 1,267,431.34       8,996,214.61       117,009.37          7,458,162.75       
เงินจา่ยลว่งหน้าใบอนุญาตส าหรับสิทธิในการด าเนินการบนคลืน่ความถีส่ าหรับ
         กจิการโทรทศัน์ระบบดจิติอล (38,000,000.00)   -                      -                      -                      
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพ่ิมขึน้ (313,589,855.37) (221,589,118.09) (50,123,561.04)   (32,846,762.13)   
   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (467,939,689.01) (387,962,713.13) 150,554,916.49   (147,167,129.20) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จา่ยช าระดอกเบีย้ (17,452,200.86)   (6,859,892.40)     (3,448,289.73)     (2,964,809.36)     
รับเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 25,000,000.00     166,000,000.00   25,000,000.00     130,000,000.00   
จา่ยช าระเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (111,000,000.00) (80,000,000.00)   (75,000,000.00)   (80,000,000.00)   
รับเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 205,915,000.00   321,000,000.00   -                      -                      
จา่ยช าระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (240,000,000.00) -                      -                      -                      
จา่ยช าระหนี้สินภายใต้สัญญาเชา่ทางการเงิน (4,786,804.05)     (4,363,656.00)     (4,786,804.05)     (4,363,655.70)     
บริษัทย่อยเพ่ิมทนุหุ้นสามัญ -                      800,100.00          -                      -                      
รับเงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8,000,000.00       -                      50,500,000.00     142,500,000.00   
จา่ยเงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                      -                      (89,550,000.00)   (99,648,000.00)   
เงินปนัผลจา่ย (271,535,169.19) (131,429,712.00) (271,526,931.60) (131,425,789.20) 
หุ้นทนุซือ้คนื -                      (74,671,816.00)   -                      (74,671,816.00)   
เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 30,061,062.80     17,224,830.00     30,061,062.80     17,224,830.00     
รับช าระคา่หุ้นเพ่ิม 118,006,507.20   72,200.00            118,006,507.20   72,200.00            
   เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (257,791,604.10) 207,772,053.60   (220,744,455.38) (103,277,040.26) 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น - สุทธิ 258,549,559.29   31,704,175.77     203,154,625.81   32,904,629.69     

เงินสดของบรษัิทย่อย ณ วนัขายเงินลงทนุ -                      (4,633,749.00)     -                      -                      

เงินสดของบรษัิทย่อย ณ วนัซื้อเงินลงทนุ -                      4,352,918.33       -                      -                      

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 313,597,281.03   282,173,935.93   202,828,939.59   169,924,309.90   

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัสิ้นปี 572,146,840.32   313,597,281.03   405,983,565.40   202,828,939.59   

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

2556 2555 2556 2555
"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

1) บริษัทซือ้ยานพาหนะโดยการท าสัญญาเชา่ทางการเงิน 1,414,659.26    12,165,042.00  1,414,659.26    12,165,042.00  

2) ในไตรมาส 2 ของปี 2555 บริษัทฯไดข้ายเงินลงทุนบางส่วนใน

บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชัน่ จ ากดั โดยเงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยดงักลา่วมีรายละเอียด ดงันี้ (หมายเหตุ 11 และ 12)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,610,000.00    
(หัก) เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (4,633,748.59)   
  สุทธิ (2,023,748.59)   
(หัก) สินทรัพย์อ่ืนหักดว้ยหนี้สินอ่ืน 283,625.79       
โอนเปลีย่นประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันขายเงินลงทุน 
  ในราคาตามบัญชี (1,740,122.80)   

3) ในไตรมาส 4 ของปี 2555 บริษัทฯไดซ้ือ้เงินลงทุนในบริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั
โดยเงินสดรับจากการซือ้เงินลงทุนในบริษัทดงักลา่วมีรายละเอียด ดงันี้
(หมายเหตุ 11 และ 12)
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อย (2,610,000.00)   
บวก เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 4,352,918.33
  สุทธิ 1,742,918.33    
(บวก) สินทรัพย์อ่ืนหักดว้ยหนี้สินอ่ืน (2,795.53)          
ราคาตามบัญชขีองเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันท่ีซือ้เงินลงทนุ 1,740,122.80

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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สรุปผลการด าเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกิจ 

งบการเงินรวมของบริษัทฯส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสดงรายได้จากการขายและบริการ จ านวน 3,461.5 ล้าน

บาท ต้นทุนขายและบริการรวม จ านวน 2,109.3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นรวม จ านวน 881.4 ล้าน

บาท โดยแสดงผลก าไรเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวม จ านวน 394.5 ล้านบาท ซึ่งเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 

110.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.8 ซึ่งแสดงผลก าไรเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวม จ านวน 284.3 ล้านบาท  สามารถ

อธิบายการเปล่ียนแปลงหลักได้ดังนี้ 

รายได้ : รายได้จากการขายและบริการส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 3,461.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปี 

2555 จ านวน 649.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.1 สามารถอธิบายแยกตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดังนี้ 

รายได้ธุรกิจสื่อ : รายได้จากธุรกิจส่ือประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจส่ือโทรทัศน์ และส่ือวิทยุ  โดยในปี 2556 บริษัทฯมีรายได้

จากธุรกิจส่ือ 1,986.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 793.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  66.5  

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ : 

ธุรกิจทีวีดาวเทียม :  ในปี 2556 สัดส่วนรายได้จากธุรกิจส่ือทีวีดาวเทียมต่อรายได้รวมจากการขายและบริการคิดเป็นร้อยละ 

29.7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งแสดงสัดส่วนร้อยละ 20.1 โดยมีรายได้จากการขายโฆษณาเพิ่มขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มพื้นที่

โฆษณาในรูปแบบต่างๆ การพัฒนาคุณภาพของคอนเทนต์ การปรับเปล่ียนผังรายการและรูปแบบรายการเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจ

และดึงดูดให้มีผู้ชมรายการเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับกลยุทธ์การขายเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบรายการที่ เปล่ียนแปลงไป  

นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องรายการและให้ผู้ชมรายการมีส่วนร่วมกับบริษัทฯมากขึ้น  ทั้งนี้ 

รายการท่ีได้รับความนิยมของแต่ละช่องรายการ ได้แก่ รายการ “บันเทิง 108” “ปากโป้ง” และละครใหม่ที่ออกอากาศในปีนี้ ได้แก่ 

“กากับหงส”์ “ข้าวนอกนา” “นางมาร” “วิวาห์ป่าช้าแตก” และ “ผู้ชนะสิบทิศ” จาก “ช่อง 8”  รายการ “บันเทิงมื้อเที่ยง” และ “สด

ชื่น”  จากช่อง “สบายดีทีวี” และ รายการ “คนดังนั่งเคลียร์” และ“Hi เอนเตอร์เทน” จาก “ช่อง 2 สตาร์แม็กซ์" เป็นต้น 

ในปี 2557 ช่อง “สตาร์แม็กซ์” ใช้กลยุทธ์การ Rebranding โดยการเปล่ียนชื่อช่องจากเดิม “สตาร์แม็กซ์” เป็น “ช่อง 2 สตาร์

แม็กซ์” เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าต่อผู้ชมรายการ 

ธุรกิจบริหารคอนเทนต์ลิขสิทธิ ์:  บริษัทฯมีรายได้จากการบริหารคอนเทนต์ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลลีกของประเทศสเปน ซึ่ง

เป็นลีกสงูสุด หรือ The Primera División  หรือที่เป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไปว่า La Liga การแข่งขันฟุตบอลถ้วย Copa del Rey และการ

แข่งขันนัดเหย้าของทีมชาติสเปนในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก (FIFA World Cup 2014) โดยมีสัดส่วนรายได้ต่อรายได้รวมจาก

การขายและบริการร้อยละ 10.6 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่แสดงสัดส่วนร้อยละ 2.5  โดยรายได้หลักมาจาก รายได้ขายกล่องรับ

สัญญาณภายใต้ชื่อ “Sun Box”  รายได้จากการขายโฆษณา รายได้จากการขายแบบ Bundling และ รายได้ที่มาจากการต่อยอด

ลิขสิทธิ์ (Sublicensing) เป็นต้น โดยในการรับชมการถ่ายทอดดังกล่าวนั้น สามารถรับชมผ่านทางช่อง “Sun Channel”  

 

 

 



ธุรกิจสื่อวิทยุ :  ในปี 2556  สัดส่วนรายได้จากธุรกิจส่ือวิทยุต่อรายได้รวมจากการขายและบริการคิดเป็นร้อยละ 16.0 เพิ่มขึ้น

จากปีก่อนซึ่งแสดงสัดส่วนร้อยละ 14.2 รายได้จากธุรกิจส่ือวิทยุมาจากผลการด าเนินงานของ 3 คลื่น ได้แก่ “COOL Fahrenheit 

93”  “สบายดี เรดิโอ 88.5” และ “COOL Celsius 91.5” (เริ่มด าเนินงานตั้งแต่ปลายไตรมาส 1/2556)ในขณะที่ปีก่อนมี 2 คล่ืน 

ได้แก่ “COOL Fahrenheit 93” และ “สบายดี เรดิโอ 88.5” (เริ่มด าเนินงานตั้งแต่ไตรมาส 3/2555) 

รายได้จากธุรกิจส่ือวิทยุในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 มีสาเหตุหลักมาจากการปรับขึ้นราคาโฆษณาของคล่ืน “COOL 

Fahrenheit 93” ที่มีอัตราการใช้พื้นที่โฆษณาอยู่ในระดับสูง (Utilization rate) รายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคล่ืน รวมถึง

รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายไปสู่คล่ืนเพลงสากล โดยบริษัทฯยังคงได้รับความนิยมจากผู้ฟังมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการฟังผ่านทาง

วิทยุ ผ่านทางส่ือออนไลน์ และ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมต่างๆของแต่ละคลื่นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 

รักษาฐานลูกค้า และให้ผู้ฟังรายการมีส่วนร่วมกับบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าและผู้ฟัง

รายการ  โดยกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นในปีนี้ ได้แก่ “Cool Outing 8” “Cool Outing Special” “Ink Eat Around The World” จาก 

COOL Fahrenheit 93  “Cool Sensation” “7 Gorgeous” “I Like COOL Celsius” จาก COOL Celsius 91.5 และ “ครั้งหน่ึงใน

ชีวิต ตอนเนรมิตโฉม เนรมิตฝัน In USA” “ฉันทนา ปาร์ตี้” “ฟังสบายดี มีทรัพย์” “สบายดี เรดิโอ แฟนคลับ” จาก สบายดี เรดิโอ 

88.5 

ปัจจุบัน คล่ืน “COOL Fahrenheit 93” ยังคงติดอันดับ 1 ในกลุ่ม Easy Listening มายาวนาน  และ คล่ืน สบายดี เรดิโอ 88.5 ” 

เริ่มได้รับความนิยมดีขึ้นเรื่อยๆและได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับต้นๆจากผลการส ารวจของ Nielsen Media Research   

รายได้ธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลง : รายได้ธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลงประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายแผ่นเพลง  รายได้จาก

ธุรกิจดิจิตอล และรายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์  โดยในปี 2556 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจเพลงจ านวน  777.2 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2555 จ านวน 106.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.0 และมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 22.5 ต่อรายได้รวมจากการขายและ

บริการ ลดลงจากปีก่อนซึ่งแสดงสัดส่วนร้อยละ 31.4  สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ดาวน์โหลดเพลง อย่างไรก็ดีการ

ให้บริการ Music Streaming ผ่าน Application ของ Deezer บนโครงข่ายโทรศัพท์มือถือของ Dtac ที่เริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วง

ปลายปีที่แล้ว มีแนวโน้มการเติบโตของรายได้ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนสมาชิกของ  Deezer ซึ่งโตขึ้นตามความ

นิยมของรูปแบบบริการ และการเติบโตของกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์ระบบ 3G  นอกจากนี้ รายได้จากการจัดจ าหน่ายแผ่นเพลงลดลง มี

สาเหตุมาจากการลดลงของปริมาณการออกอัลบ้ัมหลัก ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดที่เปล่ียนแปลงไป 

รายได้ธุรกิจโชว์บิซ : รายได้ธุรกิจโชว์บิซ ประกอบด้วย รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด รายได้จากการ

บริหารศิลปิน และรายได้จากงานรับจ้างผลิต โดยในปี 2556   บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจโชว์บิซจ านวน 692.6 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2555 จ านวน 26.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.7 และมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 20.0 ต่อรายได้รวมจากการขายและบริการ 

ลดลงจากปีก่อนซึ่งแสดงสัดส่วนร้อยละ 25.6  สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้รับจ้างผลิต ที่มีปริมาณการส่งมอบงาน

ลดลง ในขณะท่ีรายได้จากการบริหารศิลปินและรายได้จากกิจกรรมการตลาดเพิ่มขึ้น โดยคอนเสิร์ตและกิจกรรมหลักในปี ได้แก่ 

“RS Meeting Concert Return 2013” “Short Charge Shock Rock Return Concert” “Kamikaze K Fight Concert” “ลูกทุ่ง

เฟสติวัล ปี 3” “สบายดีสัญจร ปี 4” “คอนเสิร์ตไทยประกันชีวิตสัญจร” “You Wonder Trip” “You Tour Your School” “Miss 

You Concert” และ “คอนเสิร์ตดาราสตาร์แม็กซ์” เป็นต้น 

 



ต้นทุนขายและบริการ : ต้นทุนขายและบริการส าหรับปี 2556 มีจ านวน 2,109.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 357.7 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.4 สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนธุรกิจส่ือเป็นหลัก ทั้งจากส่ือโทรทัศน์และส่ือวิทยุ โดยการ

เพิ่มขึ้นของสื่อโทรทัศน์มาจากการพัฒนาคุณภาพและการผลิตคอนเทนต์ต่างๆ ทั้งละคร เกมส์โชว์ รายการข่าว รวมถึงรายการวา

ไรตี้ ให้มีความแข็งแรงและน่าสนใจอย่างสม่ าเสมอเพื่อเพิ่มฐานคนดูให้มากขึ้น รวมถึงต้นทุนจากการซื้อลิขสิทธิ์กีฬามาบริหาร

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2555 เป็นต้นมา ส าหรับต้นทุนส่ือวิทยุเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มคล่ืน “COOL Celsius 91.5” ขึ้นมาบริหาร

อีก 1 คลื่น โดยเริ่มด าเนินการปลายไตรมาส 1/2556 เป็นต้นมา 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และต้นทุนทางการเงิน : ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น 

ส าหรับปี 2556 มีจ านวน 881.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ านวน 164.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.0  มีสาเหตุหลักมา

จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายซึ่งสัมพันธ์กับรายได้ส่ือที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบริหาร ทั้งในส่วนของ

ค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปร ซึ่งสัมพันธ์กับธุรกิจที่มีการขยายตัวออกไปในปีนี้  ต้นทุนทางการเงิน ส าหรับปี 2556 จ านวน 

17.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปี 2555 จ านวน 9.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 130.3 เนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบัน

การเงิน เพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อน ามาช าระค่าคอนเทนต์ต่างๆ ของช่องทีวีดาวเทียม 

อัตราก าไรขั้นต้น อัตราก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) : บริษัทฯมีอัตราก าไรขั้นต้น อัตราก าไรสุทธิ และ

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจสื่อทีวีดาวเทียม

เป็นหลัก   

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์รวมปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 16.9 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ร้อยละ 82.4  โดยเป็นส่วนที่มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน นอกจากนี้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 19.5 มาจากการลงทุนในอุปกรณ์ในการด าเนินงาน เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงานเป็นหลัก, ลูกหนี้การค้า – อื่น – 

สุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 ผันแปรตามยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้น และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 จากการจ่าย

ช าระค่าลิขสิทธิ์กีฬาในระหว่างปี 

หน้ีสินรวมปี 2555 และ 2556 จ านวน 1,253.6 ล้านบาท และ 1,416.0 ล้านบาท ตามล าดับ โดยหนี้สินที่เพิ่มขึ้นในปี 2556 เมื่อ

เทียบกับปี 2555 มาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายได้รับล่วงหน้า ซึ่งเป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ   

ส่วนของหนี้เงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีเกิดขึ้นในปี 2555 มาจากการช าระค่าลิขสิทธิ์กีฬาเป็นหลัก ซึ่งที่

ผ่านมาบริษัทฯสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ โดยจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมได้ตามงวดที่ถึงก าหนดช าระ โดยในปี 2556 

บริษัทฯจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวรวม 351.0 ล้านบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ จ านวน 1,296.2 ล้านบาท และ 1,567.3 ล้าน

บาท ตามล าดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในปี 2556 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 มาจากเงินรับค่าหุ้นจากที่มีผู้มาใช้สิทธิ

แปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W2 จ านวน 148.1 ล้านบาท รวมถึงการเพิ่มขึ้นของผลการด าเนินงานในระหว่างปี  ในขณะ

ที่มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จ านวน 271.5 ล้านบาท 

 



กระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 572.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 258.5 

ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน ที่เป็นผลมาจากผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นใน

ระหว่างปี 

อย่างไรก็ดี ในปี 2556 บริษัทฯมีการลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จากการจ่ายช าระค่าลิขสิทธิ์กีฬา รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์

ด าเนินงาน ท าให้มีภาพรวมของกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 467.9 ล้านบาท นอกจากนี้ ในระหว่างปี ได้จ่ายช าระ

หนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งระยะส้ันและระยะยาว รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในขณะที่บริษัทฯมีเงินรับค่าหุ้น

จากการมีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W2 เป็นผลให้มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 257.8 ลบ. 


