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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 2557 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 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าป ฏิบัติตาม
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 
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ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2557 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
 
 

 
 
(วิมลศรี จงอุดมสมบัต)ิ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 
บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพันธ์ 2558 
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บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 6 381,535,315.28    572,146,840.32    152,912,614.41    405,983,565.40    
เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดอืน 4,464,839.90        4,390,940.36        -                        -                        
ลกูหนี้การคา้ - อ่ืน - สุทธิ 7 863,142,805.10    756,169,082.23    260,647,747.20    387,798,381.89    
ลกูหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5, 7 -                        19,729,730.00      256,499,115.03    112,100,443.16    
เงินให้กูยื้มแกบ่คุคลหรือกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - สุทธิ 5 -                        -                        329,699,999.99    165,988,658.58    
เงินให้กูยื้มระยะสัน้อ่ืน -                        100,071.00           -                        77,364.00             
สินคา้คงเหลอื - สุทธิ 8 159,855,842.36    63,312,140.45      7,678,274.17        35,901,210.65      
รายไดค้า้งรับ 5 147,699,485.69    233,716,271.28    104,456,562.46    114,211,237.94    
เงินปนัผลคา้งรับ 5 -                        -                        136,496,178.00    93,997,368.00      
ลกูหนี้กรมสรรพากร 30,592,899.02      11,140,103.31      2,431,043.85        -                        
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5, 9 138,922,018.32    87,582,947.62      47,540,310.37      45,467,602.82      

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,726,213,205.67 1,748,288,126.57 1,298,361,845.48 1,361,525,832.44 
สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในบริษัทย่อย - สุทธิ 10 -                        -                        624,853,389.59    371,392,178.76    
เงินลงทนุในบริษัทร่วม - สุทธิ 11 5,406,090.08        5,495,813.48        -                        -                        
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์  - สุทธิ 12 313,235,057.30    310,016,491.67    295,177,149.84    293,784,656.90    
เงินมัดจ าคา่อุปกรณ์ระบบสือ่สาร 13 74,995,500.00      -                        74,995,500.00      -                        
ใบอนุญาตให้ใชค้ลืน่ความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทศัน์ 14 2,161,816,666.69 -                        -                        -                        
เงินจา่ยลว่งหน้าใบอนุญาตส าหรับสิทธิในการด าเนินการ

บนคลืน่ความถีส่ าหรับกจิการโทรทศัน์ระบบดจิติอล 14 -                        38,000,000.00      -                        -                        
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 15 304,326,651.67    720,770,805.24    125,944,152.49    149,503,102.25    
ภาษีเงินไดถ้กูหัก ณ ทีจ่า่ย 92,453,879.60      42,583,803.25      49,902,283.71      12,907,566.58      
สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี 16 97,723,291.59      73,118,568.85      74,278,730.59      32,840,926.59      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 37,358,405.41      47,936,237.33      32,436,857.50      40,713,910.46      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,087,315,542.34 1,237,921,719.82 1,277,588,063.72 901,142,341.54    
รวมสินทรพัย์ 4,813,528,748.01 2,986,209,846.39 2,575,949,909.20 2,262,668,173.98 

งบการเงินเฉพาะกจิการ
บาท

งบการเงินรวม
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บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อ่ืน 152,568,581.95    185,014,991.00    99,463,875.48      119,104,178.19    
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5 -                        1,658,956.85        56,670,641.01      10,331,967.25      
หนี้สินภายใต้สัญญาเชา่ทางการเงินทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 18 7,655,314.73        5,139,978.04        7,655,314.73        5,139,978.04        
คา่ใบอนุญาตให้ใชค้ลืน่ความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทศัน์คา้งจา่ย

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 14 302,500,000.00    -                        -                        -                        
หนี้สินผลประโยชน์พนักงานทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 20 4,406,669.00        11,010,934.00      4,406,669.00        11,010,934.00      
เงินกูยื้มระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนี่งปี 19 -                        286,915,000.00    -                        -                        
เงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5 -                        8,000,000.00        246,045,000.00    45,045,000.00      
รายไดรั้บลว่งหน้าจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5 -                        -                        35,403,079.94      26,591,759.00      
รายไดรั้บลว่งหน้า - อ่ืน 206,545,244.51    196,724,885.77    31,586,607.21      23,605,780.49      
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 5 563,155,440.72    463,323,470.06    261,766,322.68    282,739,010.55    
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 17 152,319,470.74    164,381,962.76    77,295,901.85      118,151,062.58    

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,389,150,721.65 1,322,170,178.48 820,293,411.90    641,719,670.10    
หนี้สินไม่หมุนเวยีน

หนี้สินภายใต้สัญญาเชา่ทางการเงิน 18 5,103,488.90        12,758,804.61      5,103,488.90        12,758,804.61      
คา่ใบอนุญาตให้ใชค้ลืน่ความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทศัน์

คา้งจา่ย - สุทธิ 14 1,584,000,000.00 -                        -                        -                        
ประมาณการผลขาดทนุของเงินลงทนุในบริษัทย่อย 10 -                        -                        2,949,108.90        1,421,988.91        
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 20 60,944,814.91      38,756,284.08      52,300,564.79      32,499,061.36      
หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี 16 6,102,159.69        30,874,254.44      -                        -                        
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 9,693,925.12        11,393,744.07      916,093.51           9,330,772.91        

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,665,844,388.62 93,783,087.20      61,269,256.10      56,010,627.79      
รวมหนี้สิน 3,054,995,110.27 1,415,953,265.68 881,562,668.00    697,730,297.89    

งบการเงินเฉพาะกจิการ
บาท

งบการเงินรวม
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บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,026,000,280 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 22 1,026,000,280.00 1,026,000,280.00 1,026,000,280.00 1,026,000,280.00 

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 22 1,022,346,046.00 953,866,816.00    1,022,346,046.00 953,866,816.00    
หุ้นสามัญซือ้คนื 23 (74,671,816.00)     (74,671,816.00)     (74,671,816.00)     (74,671,816.00)     
ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 255,224,631.68    193,593,324.68    255,224,631.68    193,593,324.68    
เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 22 -                        30,061,062.80      -                        30,061,062.80      
ส่วนต่างระหว่างราคาซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้

การควบคมุเดยีวกนักบัมูลคา่สุทธิตามบัญชขีองบริษัทย่อย (16,593,839.52)     (16,593,839.52)     -                        -                        
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย 69,910,357.66      52,994,862.01      69,910,357.66      52,994,862.01      
จดัสรรแลว้-ส ารองหุ้นสามัญซือ้คนื 23 74,671,816.00      74,671,816.00      74,671,816.00      74,671,816.00      
ยังไม่ไดจ้ดัสรร 397,585,773.29    353,341,831.97    346,906,205.86    334,421,810.60    

รวมส่วนของบรษัิทใหญ่ 1,728,472,969.11 1,567,264,057.94 1,694,387,241.20 1,564,937,876.09 

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 30,060,668.63      2,992,522.77        -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,758,533,637.74 1,570,256,580.71 1,694,387,241.20 1,564,937,876.09 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,813,528,748.01 2,986,209,846.39 2,575,949,909.20 2,262,668,173.98 

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท

งบการเงินรวม
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บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

รายได้ 5, 28

รายไดธุ้รกจิสือ่ 3,356,834,828.71    1,986,274,871.39    883,264,568.72       877,926,179.65       

รายไดธุ้รกจิจดัจ าหน่ายเพลง 457,816,855.99       777,175,118.49       405,395,848.35       718,297,721.50       

รายไดธุ้รกจิรับจา้งและผลติกจิกรรม 458,514,472.14       692,561,390.30       321,838,996.38       388,666,279.14       

รายไดธุ้รกจิบริการและอ่ืนๆ 33,285,277.26         5,451,570.64           105,535,214.67       5,451,570.64           

รายได้จากการขายและบรกิาร 4,306,451,434.10    3,461,462,950.82    1,716,034,628.12    1,990,341,750.93    

ต้นทนุขายและบรกิาร 5, 28 (2,924,664,109.26)  (2,109,270,664.75)  (1,419,941,766.28)  (1,271,369,794.66)  

ก าไรข้ันต้น 1,381,787,324.84    1,352,192,286.07    296,092,861.84       718,971,956.27       

รายไดอ่ื้น 5 26,619,606.55         22,354,459.07         534,624,870.70       258,044,444.07       
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,408,406,931.39    1,374,546,745.14    830,717,732.54       977,016,400.34       
ค่าใช้จ่ายอ่ืน

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 5 (207,553,837.62)     (213,511,313.84)     (69,752,854.25)       (119,485,795.16)     

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 5 (649,935,128.48)     (659,218,688.96)     (503,645,674.55)     (521,634,781.55)     

กลบัรายการประมาณการผลขาดทนุของเงินลงทนุในบริษัทย่อย - สุทธิ -                          -                          54,659,082.41         120,176,393.95       

ผลประโยชน์พนักงานตัดจา่ย (8,591,009.77)         (8,705,066.60)         (7,930,865.21)         (7,864,998.96)         

รวมค่าใช้จ่าย (866,079,975.87)     (881,435,069.40)     (526,670,311.60)     (528,809,181.72)     

ก าไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 542,326,955.52       493,111,675.74       304,047,420.94       448,207,218.62       

ต้นทนุทางการเงิน 5 (26,685,649.25)       (17,293,523.69)       (7,175,311.91)         (3,147,180.67)         
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 515,641,306.27       475,818,152.05       296,872,109.03       445,060,037.95       

ภาษีเงินได้ 16 (118,015,992.84)     (83,561,310.90)       41,437,804.00         (31,406,734.33)       
ก าไรส าหรบัปี 397,625,313.43       392,256,841.15       338,309,913.03       413,653,303.62       

ก าไรเบ็ดเสรจ็อ่ืน

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภัย 1,567,124.20           -                          2,044,733.00           -                          
ก าไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบัปี- สุทธิจากภาษี 1,567,124.20           -                          2,044,733.00           -                          

ก าไรเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี 399,192,437.63       392,256,841.15       340,354,646.03       413,653,303.62       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท

DRAFT-
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บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (ตอ่)
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

การแบ่งปันก าไรส าหรบัปี

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 370,956,749.69       394,491,532.39       338,309,913.03       413,653,303.62       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 26,668,563.74         (2,234,691.24)         -                          -                          

397,625,313.43       392,256,841.15       338,309,913.03       413,653,303.62       

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปี

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,157,442.40           -                          2,044,733.00           -                          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 409,681.80              -                          -                          -                          

1,567,124.20           -                          2,044,733.00           -                          

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 26

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.3770                     0.4364                     0.3438                     0.4576                     

จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) 983,957,561            903,953,050            983,957,561            903,953,050            

ก าไรต่อหุ้นปรบัลด  26

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.3770                     0.4116                     0.3438                     0.4316                     

จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลีย่ถว่งน้ าหนักปรับลด (หุ้น) 983,957,561            958,410,122            983,957,561            958,410,122            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท

DRAFT-
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บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ ส่วนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกนิ หุ้นสามัญ เงินรับลว่งหน้า ส ารอง ส ารอง ผู้ถอืหุ้น ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

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

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 22 71,174,388.00      64,056,949.20   -                        -                              (17,224,830.00)  -                       -                       -                          118,006,507.20    -                       118,006,507.20    

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

เงินปันผลจา่ย 24 -                            -                         -                        -                              -                        -                       -                       (271,526,931.60)   (271,526,931.60)   (8,237.59)          (271,535,169.19)   

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

ก าไรและก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                            -                         -                        -                              -                        -                       -                       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 

เพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 22 68,479,230.00      61,631,307.00   -                    -                          -                    -                   -                   -                      130,110,537.00    -                   130,110,537.00    

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น -                        -                     -                    -                          (30,061,062.80) -                   -                   -                      (30,061,062.80)     -                   (30,061,062.80)     

เงินปันผลจา่ย 24 -                        -                     -                    -                          -                    -                   -                   (310,954,755.12) (310,954,755.12)   (10,099.68)       (310,964,854.80)   

ส ารองตามกฎหมาย -                        -                     -                    -                          -                    16,915,495.65 -                   (16,915,495.65)   -                        -                   -                        

ก าไรส าหรับปี -                        -                     -                    -                          -                    -                   -                   370,956,749.69   370,956,749.69    26,668,563.74 397,625,313.43    

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 20 -                        -                     -                    -                          -                    -                   -                   1,157,442.40       1,157,442.40        409,681.80      1,567,124.20        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 1,022,346,046.00 255,224,631.68 (74,671,816.00) (16,593,839.52)       -                    69,910,357.66 74,671,816.00 397,585,773.29   1,728,472,969.11 30,060,668.63 1,758,533,637.74 

บาท

งบการเงินรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

สว่นต่างระหว่างราคา
ซื้อเงินลงทุนในบริษัท
ย่อยท่ีอยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันกับ
มลูค่าสทุธติามบัญชี
ของบริษัทย่อย
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บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

หุ้นสามัญท่ีออก ส่วนเกนิ หุ้นสามัญ เงินรับลว่งหน้า

หมายเหตุ และเรียกช าระแลว้ มูลคา่หุ้น ซือ้คนื คา่หุ้น ส ารองตามกฎหมาย ส ารองหุ้นสามัญซือ้คนื ยังไม่ไดจ้ดัสรร รวม
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 22 71,174,388.00      64,056,949.20     -                       (17,224,830.00)    -                       -                       -                       118,006,507.20    

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น -                        -                       -                       30,061,062.80     -                       -                       -                       30,061,062.80      
เงินปันผลจา่ย 24 -                        -                       -                       -                       -                       -                       (271,526,931.60)  (271,526,931.60)   
ส ารองตามกฎหมาย -                        -                       -                       -                       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 

เพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 22 68,479,230.00      61,631,307.00     -                       -                       -                       -                       -                       130,110,537.00    

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น -                        -                       -                       (30,061,062.80)    -                       -                       -                       (30,061,062.80)     

เงินปันผลจา่ย 24 -                        -                       -                       -                       -                       -                       (310,954,755.12)  (310,954,755.12)   

ส ารองตามกฎหมาย -                        -                       -                       -                       16,915,495.65     -                       (16,915,495.65)    -                        

ก าไรส าหรับปี -                        -                       -                       -                       -                       -                       338,309,913.03   338,309,913.03    

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 20 -                        -                       -                       -                       -                       -                       2,044,733.00       2,044,733.00        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 1,022,346,046.00 255,224,631.68   (74,671,816.00)    -                       69,910,357.66     74,671,816.00     346,906,205.86   1,694,387,241.20 

จดัสรรแลว้

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรสุทธิ 397,625,313.43    392,256,841.15   338,309,913.03   413,653,303.62   
ปรบักระทบก าไร(ขาดทนุ)สุทธิเป็นเงินสดรบั(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เสือ่มราคาและรายจา่ยตัดบญัชี 880,392,135.53    278,241,584.44   122,130,281.93   72,398,539.15     
คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ(หนี้สูญรับคนื) และภาษีเงินไดถ้กูหัก ณ ทีจ่า่ยตัดจา่ย 4,496,200.21        (13,719,557.85)   969,873.33          23,390,963.66     
โอนกลบัคา่เผ่ือมูลคา่สินคา้ (7,434,689.20)       (12,401,873.31)   (5,984,266.37)     (12,392,664.25)   
โอนกลบัคา่เผ่ือการรับคนืสินคา้ (37,732,515.83)     (10,972,821.07)   (37,559,288.83)   (8,991,868.07)     
คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 19,719,003.57      28,295,932.11     15,647,438.69     14,004,948.30     
ส่วนแบง่ผลขาดทนุในบริษัทร่วม 89,723.37             109,693.75          -                      -                      
โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย -                        -                      (57,461,210.83)   (103,520,224.85) 
คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลกูหนี้การคา้และเงินให้กูยื้มแกบ่ริษัทย่อย (โอนกลบั) -                        -                      1,275,008.42       (13,046,005.48)   
ประมาณการผลขาดทนุของเงินลงทนุในบริษัทย่อย (โอนกลบั) -                        (2,252,756.11)     1,527,119.99       (3,610,163.21)     
ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                        -                      -                      126,375.45          
ประมาณการผลขาดทนุจากคดคีวาม 1,755,860.90        -                      -                      -                      
ขาดทนุจากการขายและตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ 312,985.20           514,948.69          412,045.26          -                      
ส ารองผลประโยชน์พนักงาน 17,151,390.03      17,230,318.96     15,521,824.43     15,052,406.04     
เงินปนัผลรับ -                        -                      (407,907,925.25) (176,961,762.40) 
ก าไรทียั่งไม่เกดิขึน้จริงของอัตราแลกเปลีย่น (2,054.86)              (67,220.87)          -                      (85,345.39)          
ดอกเบีย้รับ (2,957,029.53)       (4,760,639.17)     (16,324,064.05)   (15,746,838.42)   
ดอกเบีย้จา่ย 26,685,649.25      17,293,523.69     7,175,311.91       3,147,180.67       
ภาษีเงินได้ 118,015,992.84    83,561,310.90     (41,437,804.00)   31,406,734.33     

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย์และหนี้สินด าเนินงาน 1,418,117,964.91 773,329,285.31   (63,705,742.34)   238,825,579.15   

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรพัย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลกูหนี้การคา้ (86,613,861.14)     (94,808,004.79)   (19,062,292.05)   62,761,643.09     
สินคา้คงเหลอื (88,999,043.12)     89,721,037.85     34,284,172.44     1,811,324.66       
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (936,436.94)          62,001,610.97     5,807,855.58       27,424,666.06     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,577,831.94      (9,162,724.04)     8,277,052.96       (13,885,128.26)   

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหนี้สินด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้ (51,990,670.32)     (6,046,574.47)     8,531,158.77       (66,506,524.15)   
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 70,519,546.48      300,942,894.53   (8,021,652.80)     100,320,070.20   
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,455,679.40)       3,020,419.17       (8,414,679.40)     3,285,459.17       
รับคนืภาษีถกูหัก ณ ทีจ่า่ย 882,995.54           11,774,533.31     -                      -                      
จา่ยช าระภาษีเงินได้ (155,762,635.34)   (146,491,625.44) (36,994,717.13)   (80,692,925.22)   
   เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 1,112,340,012.61 984,280,852.40   (79,298,843.97)   273,344,164.70   

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

ดอกเบีย้รับ 3,139,316.62        4,570,363.25       14,668,194.67     15,653,879.79     

เงินให้กูยื้มระยะสัน้แกบ่คุคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ (91,000,000.00)     -                      (833,120,000.00) (397,050,000.00) 
รับช าระเงินให้กูยื้มระยะสัน้แกบ่คุคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 91,000,000.00      -                      670,000,000.00   574,775,000.00   
เงินให้กูยื้มระยะสัน้อ่ืนลดลง 100,071.00           1,308,739.00       77,364.00            1,049,684.00       
เงินสดรับจากการคนืเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                        -                      -                      40,000,000.00     
เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย -                        -                      (196,000,000.00) -                      
เงินลงทนุชัว่คราว - เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดอืน (73,899.54)            (85,252.62)          -                      -                      
เงินปนัผลรับ -                        -                      365,409,115.25   82,964,394.40     
เจา้หนี้คา่ซือ้ทรัพย์สินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 17,887,359.28      (2,148,615.07)     17,887,359.28     (2,148,615.07)     

ซือ้อุปกรณ์ (85,721,413.81)     (121,262,499.54) (74,408,790.60)   (114,682,874.96) 
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 465,203.60           1,267,431.34       112,130.37          117,009.37          
เงินจา่ยลว่งหน้าใบอนุญาตส าหรับสิทธิในการด าเนินการบนคลืน่ความถีส่ าหรับ
         กจิการโทรทศัน์ระบบดจิติอล -                        (38,000,000.00)   -                      -                      
เงินมัดจ าคา่อุปกรณ์ระบบสือ่สาร (74,995,500.00)     -                      (74,995,500.00)   -                      
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพ่ิมขึน้ (298,758,992.24)   (313,589,855.37) (41,726,648.83)   (50,123,561.04)   
   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (437,957,855.09)   (467,939,689.01) (152,096,775.86) 150,554,916.49   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จา่ยช าระดอกเบีย้ (13,523,322.94)     (17,452,200.86)   (6,630,070.84)     (3,448,289.73)     
รับเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 755,000,000.00    25,000,000.00     755,000,000.00   25,000,000.00     
จา่ยช าระเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (755,000,000.00)   (111,000,000.00) (755,000,000.00) (75,000,000.00)   
รับเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 65,000,000.00      205,915,000.00   -                      -                      
จา่ยช าระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (351,915,000.00)   (240,000,000.00) -                      -                      
จา่ยช าระหนี้สินภายใต้สัญญาเชา่ทางการเงิน (5,139,979.02)       (4,786,804.05)     (5,139,979.02)     (4,786,804.05)     
รับเงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                        8,000,000.00       719,000,000.00   50,500,000.00     
จา่ยช าระเงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (8,000,000.00)       -                      (518,000,000.00) (89,550,000.00)   
จา่ยช าระใบอนุญาตให้ใชค้ลืน่ความถีแ่ละประกอบกจิการโทรทศัน์ (340,500,000.00)   -                      -                      -                      
เงินปนัผลจา่ย (310,964,854.80)   (271,535,169.19) (310,954,755.50) (271,526,931.60) 
รับช าระคา่หุ้นเพ่ิม 100,049,474.20    118,006,507.20   100,049,474.20   118,006,507.20   
เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น -                        30,061,062.80     -                      30,061,062.80     
   เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (864,993,682.56)   (257,791,604.10) (21,675,331.16)   (220,744,455.38) 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (190,611,525.04)   258,549,559.29   (253,070,950.99) 203,154,625.81   

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

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัสิ้นปี 381,535,315.28    572,146,840.32   152,912,614.41   405,983,565.40   

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

1. บริษัทซือ้ยานพาหนะโดยการท าสัญญาเชา่ทางการเงิน -                        1,414,659.26       -                      1,414,659.26       

2. ยอดหนี้คา้งช าระจากการลงทนุในใบอนุญาตให้ใชค้ลืน่ความถีแ่ละ

ประกอบกจิการโทรทศัน์เพ่ิมขึน้ 2,227,000,000.00 -                      -                      -                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท



หน้า 12 / 16 
 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการอย่างย่อ 

งบการเงินรวมของบริษัทส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แสดงรายได้จากการขายและบริการ จ านวน 4,306.5 

ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการรวม จ านวน 2,924.7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นรวม จ านวน 

866.1 ล้านบาท โดยแสดงผลก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่รวม จ านวน 371.0 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงลดลงจาก

ปีก่อนจ านวน 23.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.0 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหลักได้ดังนี้ 

รายได ้: รายได้จากการขายและบริการส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 4,306.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ

จากปีก่อน จ านวน 845.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.4 สามารถอธิบายแยกตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดังนี้ 

รายได้ธุรกิจสื่อ : รายได้จากธุรกิจสื่อประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ โดยในปี 2557 บริษัทฯมี

รายได้จากธุรกิจสื่อรวม จ านวน 3,356.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 1,370.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  69.0 

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ : รายได้ธุรกิจสื่อโทรทัศน์หลักๆมาจากผลการด าเนินงานของ ช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน

ระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ได้แก่ “ช่อง 8” (เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการในระหว่าง

ไตรมาส 2/2557) รวมทั้งช่องโทรทัศน์ในระบบทีวีดาวเทียม จ านวน 3 ช่อง ได้แก่ “ช่อง 2” “สบายดีทีวี” และ 

“You Channel” และรายได้จากการบริหารลิขสิทธิ์กีฬาผ่านทางช่อง “Sun Channel” รวมถึงการขายกล่องรับ

สัญญาณภายใต้ชื่อ “Sun Box” อีกทั้งในปีนี้มีรายได้จากโครงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014  ทั้งนี้ ในปี 

2557 มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ต่อรายได้รวมจากการขายและบริการ คิดเป็นร้อยละ 65.0 เพิ่มขึ้น

จากปีก่อน ซึ่งแสดงสัดส่วนร้อยละ 41.0 

ภาพรวมรายได้ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยเฉพาะ “ช่อง 8” และ “ช่อง 2” ที่มีอัตราการใช้

พื้นที่สื่อโฆษณา (Utilization rate) และราคาโฆษณาเฉลี่ยต่อนาทีเพิ่มขึ้นจากการปรับราคาช่วงกลางปีที่ผ่านมา 

โดยรายการที่ยังคงได้รับความนิยมสูง ได้แก่ “เสียงสวรรค์พิชิตฝัน” และช่วงละคร โดยละครที่เริ่มออกอากาศในปี

นี้มีจ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ “สาปสาง” “ดงดอกงิ้ว” “ผัวชั่วคราว” “ชิงรักหักสวาท” และ “เมียเถื่อน”  จาก “ช่อง 8”  

รายการ “คนดังนั่งเคลียร์” “โชว์ม่วนดวลไมค์” (เริ่มออกอากาศช่วงปลายปี 2557) และ “เกมส์ดาราชะลาล่า” 

จาก ”ช่อง 2” เป็นต้น นอกจากนี้ จากผลการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) Ltd. พบว่า

ตั้งแต่เริ่มออกอากาศทีวีดิจิตอลอย่างเป็นทางการ “ช่อง 8” จัดอยู่ในอันดับต้นๆ จากจ านวนช่องดิจิตอลทีวี

ทั้งหมด 30 ช่อง (รวม 6 ช่องทีวีแอนะล็อกเดิม) และ “ช่อง 2”  สามารถไต่อันดับขึ้นมาติดอยู่ในอันดับต้นๆในกลุ่ม

ช่องทีวีดาวเทียม ประเภทบันเทิงวาไรตี้ (การจัดอนัดับไม่นับรวมช่องดิจิตอลทีวี) เช่นเดียวกับช่องสบายดีทีวี และ

ช่อง You Channel  
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โครงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 : ในปีนี้มีรายได้จากการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 รอบ

สุดท้าย จ านวน 64 คู่  การแข่งขันทุกคู่ถูกถ่ายทอดสดผ่านทางช่องฟรีทีวี โดยมีสถานีโทรทัศน์ที่ร่วมถ่ายทอดสด 

ได้แก่ “ช่อง 5” “ช่อง 7” “ช่อง 8” และ “ช่อง 11” การถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์แบบระบบบอกรับสมาชิก 

(Pay TV) ที่ “ช่อง World Cup Channel” ผ่านทางกล่องรับสัญญาณ “Sun box รุ่น “กล่องบอลโลก” โดยรายได้

หลักของโครงการมาจากการขายโฆษณา การขายกล่องรับสัญญาณ “Sun box” การขายแบบบอกรับสมาชิก  

(Subscription) การขายพ่วงกับ Platform (Bundling) รวมถึงเงินสนับสนุนที่ได้รับจากคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

ธุรกิจสื่อวิทยุ :  รายได้ธุรกิจสื่อวิทยุมาจากผลการด าเนินงานของ 3 คลื่น ได้แก่  “COOL Fahrenheit 93” , 

“สบายดี เรดิโอ 88.5” และ “COOL Celsius 91.5”  

ในปี 2557 มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสื่อวิทยุ ต่อรายได้รวมจากการขายและบริการ คิดเป็นร้อยละ 12.9 ลดลง

จากปีก่อน ซึ่งแสดงสัดส่วนร้อยละ 16.0  อย่างไรก็ดี ภาพรวมรายได้ในปีนี้ไม่แตกต่างจากปีก่อน  ทั้งนี้ คลื่น 

“COOL Fahrenheit 93” ยังคงติดอันดับ 1 ในกลุ่ม Easy Listening อย่างต่อเนื่อง และ คลื่น “สบายดี เรดิโอ 

88.5” ติดอยู่ในอันดับต้นๆ จากผลการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) Ltd. 

รายได้ธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลง : รายได้ธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลง ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายแผ่นเพลง รายได้

จากธุรกิจดิจิตอล และรายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์ โดยในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจเพลงจ านวน 457.8 ล้าน

บาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 319.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.1   รายได้จากธุรกิจนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.6 ต่อ

รายได้รวมจากการขายและบริการ ซึ่งลดลงจากปีก่อน ที่แสดงสัดส่วนร้อยละ 22.5 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ

รายได้จากการจ าหน่ายแผ่นเพลงและรายได้จากการดาวน์โหลด ซึ่งมีแนวโน้มของตลาดหดตัวลงเรื่อยๆจากพฤติกรรม

ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเติบโตของการใช้สมาร์ทโฟน (Smartphone) ส่งผล

ให้ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนิยมฟังเพลงหรือดูมิวสิกวีดีโอผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่จ าเป็นต้อง

เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ ท าให้ภาพรวมของเศรษฐกิจขยายตัว

ลดลงและมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค อย่างไรก็ดี บริษัทมีส่วนแบ่งรายได้ค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นจากการเปิด

ให้รับชมคอนเทนต์ของบริษัทผ่านทาง Youtube 

รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม : รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม ประกอบด้วย รายได้จากการจัด

คอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด รายได้จากการบริหารศิลปิน และรายได้จากงานรับจ้างผลิต โดยในปี 2557 บริษัทฯมี

รายได้จากธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม จ านวน 458.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ านวน 234.0 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ  33.8  รายได้จากธุรกิจนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.7 ต่อรายได้รวมจากการขายและบริการ ซึ่งลดลงจากปีก่อน 
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ที่แสดงสัดส่วนร้อยละ 20.0 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากงานรับจ้างผลิตที่มีจ านวนงานลดลง ซึ่งบางส่วน

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง นอกจากนี้ ปริมาณการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาดลดลงเมื่อ

เทียบกับปีก่อนเป็นผลให้รายได้ลดลง ในปีนี้มีคอนเสิร์ตและกิจกรรมหลักที่จัดขึ้น ได้แก่ “คิดถึง D2B Concert 2014” 

“Kamikaze แดนซ์เนรมิต Concert 2014” “คอนเสิร์ตคนใต้หัวใจเสือ” “สบายดีสัญจรปี 57” “สบายดี Road Show” 

และ “School Music Lover" เป็นต้น 

 

ต้นทุนขายและบริการ : ต้นทุนขายและบริการจ านวน 2,924.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 815.4 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 38.7 มีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ต้นทุนจากโครงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในปี 2014 รวมถึงการ

เพิ่มขึ้นของต้นทุนจาก “ช่อง 8” ดิจิตอลทีวี ได้แก่ ต้นทุนค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ต้นทุน

บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ต้นทุนการรับส่งสัญญาณ รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์ บุคลากร การผลิตรายการ 

และการซื้อลิขสิทธิ์ของรายการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของคอนเทนต์ ทั้งละคร รายการข่าว และรายการวาไรตี้ ให้มี

ความแข็งแรงและน่าสนใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงภาพรวมผู้ชมรายการเฉลี่ยของช่องให้สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อช่วยเพิ่ม

ศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ นอกจากนี้  บริษัทฯ ได้บันทึกต้นทุนตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์กีฬาอื่นตาม

สัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืน และต้นทุนทางการเงิน  : ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน จ านวน 866.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 15.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 มีสาเหตุหลักมาจาก

การลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  รวมถึงการที่บริษัทฯได้ปรับแผนการตลาดเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

ลดลง ต้นทุนทางการเงินรวม จ านวน 26.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 9.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.3 

สาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมหนังสือค้ าประกันธนาคารที่วางประกันต่อผู้ออกใบอนุญาตฯ และผู้ให้บริการโครงข่าย

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

อัตราก าไรขั้นต้น อัตราก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) : ในปี 2557 บริษัทฯมีอัตราก าไรขั้นต้น

ร้อยละ 32.1 อัตราก าไรสุทธิร้อยละ 8.6 และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 22.5 ลดลงจากปี2556 ที่มีอัตราส่วน

เท่ากับร้อยละ 39.1 ร้อยละ 11.3 และ ร้อยละ 27.6 ตามล าดับ สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจดิจิตอล 

และรายได้จากการจ าหน่ายแผ่นเพลง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการท าธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ทั้งดิจิตอลทีวีและทีวี

ดาวเทียม 
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ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 4,813.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 61.2 มีสาเหตุหลักมา

จากปี 2557 บริษัทได้บันทึกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เป็นสินทรัพย์ทั้งจ านวนตามสัญญาซึ่ง

คงเหลือสุทธิ 2,161.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.9 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่ สินทรัพย์ไม่ตัวตน – สุทธิ ลดลงร้อยละ 

57.8 จากการตัดจ าหน่ายลิขสิทธิ์กีฬาเป็นต้นทุนในระหว่างปี 

หนี้สินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 3,055.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 115.8 สาเหตุหลักมาจาก

การบันทึกหนี้สินค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล – สุทธิ 1,886.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.8 

ของหนี้สินรวมทั้งหมด  อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้จ่ายช าระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เหลือทั้งหมด

ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ครบถ้วนแล้ว 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 1,728.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 10.3 

สาเหตุหลักมาจากเงินรับค่าหุ้นจากที่มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W2 จ านวน 100.0 ล้านบาท 

รวมถึงผลก าไรจากการด าเนินงานในระหว่างปี  ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จ านวน 311.0 ล้านบาท 

กระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 381.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 

190.6 ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 865.0 ล้านบาท จากการจ่ายช าระคืนเงิน

กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  การจ่ายช าระค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และการจ่ายเงิน

ปันผล รวมถึงกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 437.9 ล้านบาท จากการจ่ายช าระค่าลิขสิทธิ์กีฬาและลงทุนใน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต   


