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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจการ”) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการที่แนบมานี่ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับ ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม กิจการ
และบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ง
เป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้

หน้า 1 / 23

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การประเมินมูลค่าของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ 15
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์มูลค่า 1.67 พันล้านบาทสุทธิจาก
ค่าตัดจัดจาหน่ายสะสม เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงการรับ
สื่อ จากระบบทีวีอ นาล็อ กสู่ระบบทีวี ดิจิตอล แต่การรับชมที วี
ดิ จิ ต อลยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ ดั ง นั้ น ส่ ว นแบ่ ง
การตลาดของผู้ชมในระบบทีวีดิจิตอลยังคงน้อยกว่าระบบทีวี
อนาล็อก ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขัน ของทีวีดิจิตอล
ยังคงเป็นรองทีวีอนาล็อกอยู่ในปัจจุบัน

ข้าพเจ้าประเมิน และสอบถามผู้บ ริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับ
การประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการรวมถึงขั้นตอน
การจัดทา และทดสอบข้อมูลสาคัญที่ใช้ในการคานวณประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคต

ข้าพเจ้าเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของ
กลุ่ ม กิ จ การที่ ท าในปี ปั จ จุ บั น กั บ ประมาณการกระแสเงิ น สด
ในอนาคตที่ทาในปีที่แล้ว รวมถึงประเมินและสอบถามเชิงทดสอบ
เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง ของประมาณการที่ ส าคั ญ และข้ า พเจ้ า
จากข้อบ่งชี้ข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามู ลค่าที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะ เปรี ย บเที ย บประมาณการกระแสเงิ น สดของกลุ่ ม กิ จ การกั บ
ได้รับคืนจากการใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของปีปัจจุบัน
กิจการโทรทัศน์นั้นอาจต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิ ซึ่งผู้บริหาร
ประเมิน การด้อ ยค่าประจาปีของใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ข้ า พเจ้ า สอบถามผู้ บ ริ ห ารเชิ ง ทดสอบเกี่ ย วกั บ ข้ อ สมมติ ฐ าน
ที่สาคัญคือการเติบโตของรายได้และอัตราคิดลด เพื่อทาความเข้าใจ
และประกอบกิจการโทรทัศน์แล้วพบว่าไม่มีการด้อยค่า
แผนการเติบโตในอนาคต พร้อมด้วยพิจารณาว่ากลุ่มกิจการมี
ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจการประเมินการด้อยค่าในใบอนุญาตให้ใช้ ความสามารถในการทาให้แผนสัมฤทธิ์ผลภายในระยะเวลาที่
คลื่ น ความถี่ และประกอบกิจ การโทรทั ศน์ เพราะใบอนุ ญ าต สมควร ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบอัตราการเติบ โตของรายได้กับ
มีมูลค่าเป็นจานวนที่มีสาระสาคัญ และมีข้อสมมติฐานที่สาคัญที่ ภาพรวมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้
ผู้บ ริหารใช้ดุลยพินิ จในการประเมิน อัตราการเติบโตโดยรวม เปรียบเทียบอัตราคิดลดของต้น ทุน เงิน ทุนของกลุ่มกิจการกับ
ของรายได้และอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ อัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มกิจการจ่ายจริง
สมมติฐานเพียงเล็กน้อยจะส่งผลให้ประมาณการกระแสเงินสด
ข้ าพเจ้ าทดสอบการวิ เคราะห์ ความอ่ อนไหวของข้ อสมมติ ฐาน
เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้ และอัตราคิดลด เพื่อพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการด้อยค่า
ของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
อ้างอิงจากหลักฐานที่มีอยู่ ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้
ในการประเมินมูลค่าของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ประกอบกิจการ
โทรทัศน์สมเหตุสมผล
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยอาจจะ
ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้อ 18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีจานวน 304 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจากขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัท
และบริษัทย่อยจานวน 143 ล้านบาท

ข้าพเจ้าทาความเข้าใจรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ส าคัญ และทดสอบหลั ก ฐานสนั บ สนุ น การบั น ทึก การรั บ รู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ข้าพเจ้าประเมินขาดทุนทางภาษี
ที่สามารถใช้ได้ยกไปโดยพิจารณาจากระยะเวลาสิ้นสุดการใช้ได้
ตามกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้ นข้าพเจ้าพิจารณา
กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจากขาดทุน ความถูกต้องของการคานวณภาษี และประมาณการการใช้ ภาษี
สะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ เมื่อ ผู้บริหารพิจารณาว่าจะมีกาไร ในอนาคต
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะสามารถนาผลขาดทุนสะสมทาง
ภาษียกมามาหักเป็นรายจ่ายได้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการจัดท า ข้ า พเจ้ า ประเมิ น และสอบถามผู้ บ ริ ห ารเชิ ง ทดสอบเกี่ ย วกั บ
ประมาณการก าไรที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี ใ นอนาคต เพื่ อ พิ จ ารณา ดุลยพินิจและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
ความสามารถในการใช้ประโยชน์ทางภาษีของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ในอนาคตของกลุ่มกิจการในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็น
ที่ตั้งจากขาดทุน สะสมทางภาษี ที่ยังไม่ได้ใ ช้ ซึ่ง ประมาณการ ระยะเวลาที่ ก ลุ่ม บริ ษั ท สามารถใช้ สิ ทธิ ประโยชน์ จากขาดทุ น
อัตราการเติบ โตของรายได้แ ละกาไรเป็น ปัจ จัยส าคัญที่ส่ง ผล สะสมทางภาษี ซึ่ งมี ข้ อสมมติ ฐานด้ านการเติ บโตของก าไรใน
กระทบต่อประมาณการเหล่านี้
อนาคตอันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้โดยเปรียบเทียบ
อั ต ราการเติ บ โตของรายได้ ข องกลุ่ ม กิ จ การเปรี ย บเที ย บกั บ
ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจในเรื่อ งสิน ทรัพย์ภาษีเงิน ได้รอตัดบัญชี ประมาณการทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม
ที่ตั้งจากขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้ใช้เพราะมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีที่ถูกตั้งเป็นสาระสาคัญ และการพิจารณาตัวเลขดังกล่าว จากวิ ธี ป ฏิ บั ติ งานของข้ าพเจ้ า ดั ง กล่ าวข้ างต้ น ข้ า พเจ้ า พบว่ า
เกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมินความสามารถ ข้อ สมมติฐานที่ส าคัญที่ผู้ บ ริหารใช้ใ นการประมาณการกาไร
ในการทากาไรให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ ที่ต้องเสียภาษีในอนาคตอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล
ทางภาษีจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ตั้งจากขาดทุนสะสม
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การรับรู้จานวนการตัดจาหน่ายต้นทุนการผลิตละคร
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้อ 2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือต้นทุน วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่องดังกล่าวรวมถึง
การผลิตละครสุทธิจานวน 299 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 54  ประเมินความเหมาะสมของวิธีการคาดการณ์ที่เกี่ยวกับการ
ของมู ล ค่า สิน ทรัพย์ ไม่มีตั วตนทั้งหมด ต้น ทุน การผลิต ละคร
ประมาณการจานวนตอนของการออกอากาศละครแต่ละเรื่อง
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม ซึ่งต้นทุนการ
โดยเทียบกับแผนการออกอากาศ
ผลิตละครตัดจาหน่ายตามรูปแบบที่คาดการณ์ของการใช้ ของ  ประเมิน จานวนตอนที่อ อกอากาศจริ งของละครเรื่ อ งนั้ น
สินทรัพย์เพื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
โดยเปรี ยบเที ย บกับ แผนการออกอากาศละครที่ น ามาใช้
คานวณการตัดจาหน่ายต้นทุนการผลิตละคร
ผู้บ ริหารแบ่งสั ดส่วนต้น ทุน การผลิตละครออกเป็น 2 ส่ว น  ทดสอบการค านวณ เพื่ อ ประเมิ น ความถู ก ต้ อ งของการ
กล่าวคือ ส่วนแรกของต้นทุนการผลิตละครจะตัดจาหน่ายตาม
คานวณการตัดจาหน่ายต้นทุนการผลิตละคร
จ านวนตอนในแต่ ล ะครั้ ง ที่ ค าดการณ์ ว่ า จะออกอากาศทาง
โทรทัศน์ และส่วนที่เหลือของต้นทุนการผลิตละครจะตัดจาหน่าย อ้างอิงจากหลักฐานที่มีอยู่ ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่ าดุลยพินิจของ
ด้วยวิธีเส้นตรง
ผู้บริหารนั้นสมเหตุสมผล และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจวิธีการตัดจาหน่ ายต้น ทุน การผลิตละคร
ในส่วนที่ตัดจาหน่ายตามจานวนตอนในแต่ละครั้งที่คาดการณ์ว่า
จะออกอากาศทางโทรทัศน์ เนื่ องจากวิธีตัดจาหน่ ายในส่วนนี้
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ บ ริ ห ารในการคาดการณ์
จานวนตอนที่จะออกอากาศในอนาคต และต้นทุนการผลิตละคร
ตามส่วนแบ่งมีจานวนเงินที่มีสาระสาคัญ
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ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจาปีภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจาเป็น เพื่อ ให้สามารถจัดทา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทใน
การดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดาเนินงาน หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้ส อบบัญ ชีซึ่ง รวมความเห็น ของข้ าพเจ้าอยู่ด้ วย ความเชื่ อ มั่น อย่า งสมเหตุส มผลคื อ ความเชื่อ มั่น ใน ระดับสู ง แต่ไม่ได้ เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่ อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
ที่มีอ ยู่ ได้เ สมอไป ข้อ มู ล ที่ขั ดต่อ ข้อ เท็จจริงอาจเกิดจากการทุ จริต หรือ ข้อ ผิ ดพลาด และถือ ว่ามี ส าระส าคัญเมื่อ คาดการณ์ อ ย่า ง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผ ลต่อ การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง









ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยกรรมการ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับ สรุป ว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีส าระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ สงสัยอย่างมี
นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ จนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่
มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สื่อ สารกับ คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ ความสัมพัน ธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่อ งอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่ อ ว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนั ยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่ า
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

สุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534
กรุงเทพมหานคร
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

7

103,761,958

757,111,787

23,739,791

8
9
35 ง)
10
23
11

647,567,198
129,679,765
67,630,189
1,483,466

4,522,302
875,711,663
163,095,437
40,928,458
97,984,687

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
- เงินฝากประจาครบกาหนด 12 เดือน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สุทธิ)
สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (สุทธิ)

518,611,127

568,171,986 1,023,419,799
577,700,000 494,274,774
3,525,818
54,667,935
326,904
96,728,841

950,122,576 1,939,354,334 1,173,464,499 2,187,702,476

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเกินปี
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ)
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน (สุทธิ)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเกินปี
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (สุทธิ)
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ)

9
12
13
14
15
16
17
18
19

4,103,678
473,046,349

5,102,753
384,016,267

291,364,640
581,361,593
450,699,505

481,732,849
358,736,941

1,666,431,413 1,802,058,253
551,610,176 323,571,197
35,416,667
124,080,113 130,537,536
303,617,658 228,020,379
30,859,926
31,265,889

142,171,290
55,838,141
94,574,938
27,713,927

109,666,456
69,548,760
108,772,378
28,119,889

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3,189,165,980 2,904,572,274 1,643,724,034 1,156,577,273

รวมสินทรัพย์

4,139,288,556 4,843,926,608 2,817,188,533 3,344,279,749
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บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

20

589,116,455 1,419,373,826

264,066,264 1,121,993,242

หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี (สุทธิ)
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี (สุทธิ)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ประมาณการค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

21

11,667,631

5,865,272

11,667,631

5,865,272

15
22
35 จ)

378,075,913
706,000,000
1,891,930
43,962,189
22,905,356
15,149,577

361,674,762
14,365,874
48,410,441
37,642,175
11,949,157

598,000,000
140,400,000
33,707,868
4,989,690

48,000,000
14,365,874
26,430,661
6,762,080

23

1,768,769,051 1,899,281,507 1,052,831,453 1,223,417,129

รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
21
24

24,702,002
444,060,000

7,206,218
-

24,702,002
-

7,206,218
-

15

727,842,925 1,105,918,838
1,659,333
97,959,294
85,545,748
16,431,623
17,156,186

84,092,281
10,832,374

74,813,289
11,007,788

รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

1,310,995,844 1,217,486,323

119,626,657

93,027,295

รวมหนี้สนิ

3,079,764,895 3,116,767,830 1,172,458,110 1,316,444,424

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย (สุทธิ)
ประมาณการผลขาดทุนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

25
26
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บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

1,013,591,880

1,013,591,880

หนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,013,591,880 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
หุน้ สามัญ 1,009,937,646 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,009,937,646 หุน้
มูลค่าที่ได้รับชาระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
หุน้ สามัญซื้อคืน
ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีของบริษัทย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สารองหุน้ สามัญซื้อคืน
ยังไม่ได้จัดสรร

27.1

1,009,937,646

27.1
27.2

1,009,937,646

1,009,937,646 1,009,937,646 1,009,937,646 1,009,937,646
255,824,816 255,824,816 255,824,816 255,824,816
(465,274,840)
(465,274,840)
-

100,894,958
465,274,840
(317,336,467)

(16,593,840)
91,780,991
375,900,765

100,894,958
465,274,840
278,073,003

91,780,991
670,291,872

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

1,049,320,953 1,716,850,378 1,644,730,423 2,027,835,325
10,202,708
10,308,400
-

รวมส่วนของเจ้าของ

1,059,523,661 1,727,158,778 1,644,730,423 2,027,835,325

รวมหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ

4,139,288,556 4,843,926,608 2,817,188,533 3,344,279,749
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บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริการ

838,344,671
2,286,574,490

795,468,082
2,933,238,304

602,604,617
823,641,491

526,270,615
1,410,569,657

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ

3,124,919,161

3,728,706,386

1,426,246,108

1,936,840,272

ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้บริการ

(399,755,366)
(1,931,248,198)

(379,643,823)
(2,323,358,482)

(304,699,156)
(810,971,576)

(252,743,876)
(1,215,832,602)

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ

(2,331,003,564)

(2,703,002,305)

(1,115,670,732)

(1,468,576,478)

29

793,915,597
123,589,627

1,025,704,081
51,551,204

310,575,376
444,284,393

468,263,794
611,176,175

30
32

917,505,224
(441,938,595)
(516,763,250)
(1,907,295)
(83,372,848)

1,077,255,285
(345,119,294)
(531,187,500)
(83,033)
(81,084,844)

754,859,769
(124,755,919)
(427,375,121)
11,870,455
(2,057,180)
(16,065,241)

1,079,439,969
(140,965,440)
(479,581,259)
(35,076,889)
(1,080,279)
(4,751,313)

33

(126,476,764)
24,235,322

119,780,614
12,329,876

196,476,763
(14,197,440)

417,984,789
19,427,875

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่ น

(102,241,442)
-

132,110,490
-

182,279,323
-

437,412,664
-

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(102,241,442)

132,110,490

182,279,323

437,412,664

กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าเผื่ อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่ น
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
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บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ
การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุม

งบการเงินรวม
จัดประเภทใหม่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัดประเภทใหม่
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

(102,145,200)
(96,242)

121,634,482
10,476,008

182,279,323
-

437,412,664
-

(102,241,442)

132,110,490

182,279,323

437,412,664

(102,145,200)
(96,242)

121,634,482
10,476,008

182,279,323
-

437,412,664
-

(102,241,442)

132,110,490

182,279,323

437,412,664

(0.1043)

0.1208

0.1862

0.4345

กาไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

34.1
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บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงิ นรวม (บาท)
ส าหรับปีสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2558
ส่ วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่ วนต่างระหว่าง
ราคาซื้อเงิ นลงทุน
ในบริษัทย่ อยที่ อยู่

กาไรสะสม

ภายใต้การควบคุม
ทุนจดทะเบีย น
หมายเหตุ
ยอดคงเหลื อต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

จัดสรรแล้ ว

เดีย วกั นกั บมูล ค่า
หุ้นสามัญ สุ ทธิ ตามบัญชีของ

ส ารอง

รวมส่ วน

ที่ ออกและ

ส่ วนเกิ น

ทุนส ารอง

หุ้นสามัญ

ยั งไม่ได้ ของผู้ เป็นเจ้าของ ส่ วนได้เสี ย ที่ ไม่มี

เรีย กชาระแล้ ว

มูล ค่าหุ้น

ซื้อคืน

บริษัทย่ อย

ตามกฎหมาย

ซื้อคืน

จัดสรร

ของบริษัทใหญ่

1,022,346,046

255,224,632

(74,671,816)

(16,593,840)

69,910,358

74,671,816

382,380,696

1,713,267,892

40,539,101

22,324,499

-

-

-

-

(39,938,917)

52,347,317

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

อานาจควบคุม ส่ วนของเจ้าของ
30,060,669

1,743,328,561

การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของส าหรับปี
จาหน่ายหุ้นสามัญซือ้ คืน

27.2

ลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุ้นสามัญซือ้ คืน

27.2

(12,408,400)

62,863,600

-

62,863,600
-

ส่วนได้เสียที่ ไม่มอี านาจควบคุมลดลงจากการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

สารองหุ้นสามัญซือ้ คืน

-

-

-

-

-

จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อปลายปี ณ วันที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2558

27.2

28

1,009,937,646

255,824,816

-

(16,593,840)

(18,750,000)

74,671,816

-

-

-

-

(21,870,633)

-

-

-

-

-

(180,915,596)

(180,915,596)

(11,478,277)

(192,393,873)

-

-

121,634,482

121,634,482

10,476,008

132,110,490

-

375,900,765

1,716,850,378

10,308,400

1,727,158,778

21,870,633

91,780,991

(74,671,816)

(18,750,000)
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บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงิ นรวม (บาท)
ส าหรับปีสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2559
ส่ วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
ส่ วนต่างระหว่าง
ราคาซื้อเงิ นลงทุน
ในบริษัทย่ อยที่ อยู่

กาไรสะสม

ภายใต้การควบคุม
ทุนจดทะเบีย น
หมายเหตุ
ยอดคงเหลื อต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

จัดสรรแล้ ว

เดีย วกั นกั บมูล ค่า

ที่ ออกและ

ส่ วนเกิ น

เรีย กชาระแล้ ว

มูล ค่าหุ้น

1,009,937,646

255,824,816

หุ้นสามัญ สุ ทธิ ตามบัญชีของ
ซื้อคืน
-

ส ารอง

รวมส่ วน

ทุนส ารอง

หุ้นสามัญ

ยั งไม่ได้ ของผู้ เป็นเจ้าของ ส่ วนได้เสี ย ที่ ไม่มี

บริษัทย่ อย

ตามกฎหมาย

ซื้อคืน

(16,593,840)

91,780,991

-

375,900,765

1,716,850,378

-

-

-

-

(465,274,840)

จัดสรร

รวม

ของบริษัทใหญ่ อานาจควบคุม ส่ วนของเจ้าของ
10,308,400

1,727,158,778

การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของส าหรับปี
จาหน่ายหุ้นสามัญซือ้ คืน

27.2

สารองหุ้นสามัญซือ้ คืน

-

-

(465,274,840)

-

-

-

-

-

-

-

-

16,593,840

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

465,274,840

-

(465,274,840)

(465,274,840)

-

-

-

-

(16,593,840)

-

-

-

9,113,967

-

(9,113,967)

-

-

-

-

-

-

(100,109,385)

(100,109,385)

(9,450)

(100,118,835)

-

-

-

(102,145,200)

(102,145,200)

(96,242)

(102,241,442)

(317,336,467)

1,049,320,953

10,202,708

1,059,523,661

ส่วนต่างระหว่างราคาซือ้ เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ อยู่นอก
การควบคุมกับมูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริษัทย่อย
จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อปลายปี ณ วันที่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2559

28

1,009,937,646

255,824,816

(465,274,840)

-

100,894,958

465,274,840
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บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลื อต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
การเปลี่ ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
จาหน่ายหุน้ สามัญซื้อคืน
ลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุน้ สามัญซื้อคืน
สารองหุน้ สามัญซื้อคืน
จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สารอง
หุ้นสามั ญ
ทุนสารอง
หุ้นสามั ญ
ซือ้ คืน ตามกฎหมาย
ซือ้ คืน

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและ
หมายเหตุ เรียกชาระแล้ ว

ส่วนเกิน
มู ลค่าหุ้น

1,022,346,046

255,224,632

(74,671,816)

69,910,358

(12,408,400)
-

40,539,101
(39,938,917)
-

22,324,499
52,347,317
-

21,870,633
-

1,009,937,646

255,824,816

27.2
27.2

28

-

91,780,991

ยังไม่ ได้
จัดสรร

รวมส่วนของ
เจ้าของ

74,671,816

360,993,621

1,708,474,657

(74,671,816)
-

74,671,816
(21,870,633)
(180,915,596)
437,412,664

62,863,600
(180,915,596)
437,412,664

670,291,872

2,027,835,325

-
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บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ยอดคงเหลื อต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การเปลี่ ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาหรับปี
จาหน่ายหุน้ สามัญซื้อคืน
สารองหุน้ สามัญซื้อคืน
จัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
จ่ายเงินปันผล
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลื อปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและ
หมายเหตุ เรียกชาระแล้ ว

ส่วนเกิน
มู ลค่าหุ้น

1,009,937,646

255,824,816

27.2

28

1,009,937,646

255,824,816

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สารอง
หุ้นสามั ญ
ทุนสารอง
หุ้นสามั ญ
ซือ้ คืน ตามกฎหมาย
ซือ้ คืน
-

91,780,991

-

ยังไม่ ได้
จัดสรร

รวมส่วนของ
เจ้าของ

670,291,872

(465,274,840)
-

9,113,967
-

465,274,840
-

(465,274,840)
(9,113,967)
(100,109,385)
182,279,323

2,027,835,325
(465,274,840)
(100,109,385)
182,279,323

(465,274,840)

100,894,958

465,274,840

278,073,003

1,644,730,423
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บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

(126,476,764)

119,780,614

196,476,763

417,984,789

468,498,619

546,666,741

110,597,903

88,988,709

4,931,692

19,175,827

3,015,651

2,661,161

(1,360,952)

(3,114,451)

-

-

-

-

(9,425,226)

(10,574,774)

(3,565,749)

(3,630,215)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงิ นได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญภาษีเงิ นได้หกั ณ ที่จา่ ย
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเงิ นให้กยู้ ืมระยะสั้นบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน
(กลับรายการ)
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)

14, 15, 16, 31
9

35 ง)
10

ขาดทุนจากการทาลายสินค้า

17,555,279

29,915,367

6,959,939

3,888,845

6,959,234

3,888,845

(12,473,944)

(22,369,059)

(14,365,874)

(22,369,059)

16

15,152,801

(4,490,167)

15,460,069

15,802,735

11, 19

(1,010,122)

672,755

93,536

(138,802)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริษัทร่วม

13

999,075

303,337

-

-

(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริษัทย่อย

12

-

-

(11,773,751)

49,370,541

กลับรายการประมาณการผลขาดทุนของเงิ นลงทุนในบริษัทย่อย

12

-

-

12,997,200

(2,949,109)

(กลับรายการ)ขาดทุนจากการประมาณการหนีส้ ิน

30

-

(2,045,499)

-

-

(กาไร)ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนและอาคารและอุปกรณ์

30

455,998

807,675

438,754

509,063

กาไรจากการจาหน่ายอาคารและอุปกรณ์

29

(418,842)

(744,323)

(276,618)

(27,945)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

25

12,413,546

20,194,264

9,278,992

18,106,055

เงิ นปันผลรับ

28

-

-

(122,813,200)

(369,578,855)

ดอกเบี้ยรับ

29

(1,741,591)

(2,454,665)

(25,992,049)

(19,099,399)

ต้นทุนทางการเงิ นดอกเบี้ยจ่าย

32

83,372,848

81,084,844

16,065,241

4,751,313

466,857,582

787,272,105

183,170,876

173,695,053

กลับรายการประมาณการค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

223,219,784

205,862,089

34,853,007

(228,559,402)

สินค้าคงเหลือ

8,900,454

(90,133,029)

47,748,632

(49,342,837)

ภาษีมูลค่าเพิม่

(31,149,983)

(24,203,392)

7,277,207

(641,099)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

96,947,535

(91,212,310)

96,848,251

(94,040,584)

ค่าใช้จา่ ยล่วงหน้าเกินปี

(35,416,667)

หมายเหตุ
การเปลี่ ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

-

-

-

969,771

5,189,222

(133,888)

4,316,968

(850,748,041)

588,867,436

(877,491,970)

646,929,951

ภาษีเงิ นได้หกั ณ ที่จา่ ยค้างจ่าย

3,200,420

(11,388,929)

(1,772,390)

1,081,495

หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น

(2,383,896)

11,138,796

(175,414)

10,091,694

(119,603,041)

1,381,391,988

(509,675,689)

463,531,239

61,886,965

12,297,788

37,010,317

12,297,788

เงิ นสดจ่ายภาษีเงิ นได้

(120,167,366)

(192,056,271)

(23,299,698)

(32,922,621)

เงิ นสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

(177,883,442)

1,201,633,505

(495,965,070)

442,906,406

1,734,580

2,470,534

25,010,734

16,236,570

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

เงิ นสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิ นจ่าย และภาษีเงิ นได้จา่ ย
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จา่ ย

17

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นสดรับจากดอกเบี้ยรับ
เงิ นให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บคุ คลและกิจการที่เกีย่ วข้องกันเพิม่ ขึน้

35 ง)

(30,000,000)

(68,500,000)

(815,500,000)

(338,500,000)

รับชาระเงิ นให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บคุ คลและกิจการที่เกีย่ วข้องกัน

35 ง)

30,000,000

68,500,000

741,500,000

184,500,000

เงิ นให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่พนักงานลดลง

-

59,101

เงิ นสดจ่ายเพือ่ ซื้อเงิ นลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

4,522,302

(57,462)

-

เงิ นสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย

-

-

-

เงิ นปันผลรับ

-

-

เงิ นลงทุนชัว่ คราว-เงิ นฝากประจาครบกาหนด 12 เดือน

เงิ นสดจ่ายซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงิ นสดรับจากการขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
เงิ นสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงิ นสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงิ นสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(100,852,193)

93,750,000

249,809,030

379,079,203

(139,435,339)

(88,983,784)

(142,928,538)

(70,385,388)

6,948,891

8,693,737

13,074,284

248,598

(471,237,618)

(274,408,741)

(60,523,831)

(10,884,255)

530,895

262,296

(351,695,720)

(90,148,218)

(597,467,184)

254,044,728

หน้า 18 / 23

บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

(28,399,595)

(13,364,724)

(14,507,890)

(4,939,309)

เงินรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

3,046,000,000

470,000,000

2,573,000,000

370,000,000

จ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(2,340,000,000)

(470,000,000)

(1,975,000,000)

(370,000,000)

เงินรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

444,060,000

จ่ายชาระหนีส้ ินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

(19,265,933)

(10,216,316)

(415,000,000)

(302,500,000)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชาระดอกเบี้ย

เงินสดจ่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบการโทรทัศน์

-

(19,265,933)
-

(10,216,316)
-

เงินรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน

35 จ)

-

-

223,500,000

127,500,000

จ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน

35 จ)

-

-

(131,100,000)

(325,545,000)

28

(100,109,385)

(180,915,596)

(100,109,385)

(180,915,596)

(9,450)

(11,478,277)

-

-

-

-

จ่ายเงินปันผล
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินลดทุน

27.3

-

(18,750,000)

เงินสดรับจากการจาหน่ายหุน้ ซื้อคืน

27.2

(465,274,840)

62,863,600

(465,274,840)

62,863,600

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

122,000,797

(474,361,313)

91,241,952

(331,252,621)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

(653,349,829)

375,576,472

(494,871,336)

365,698,513

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี

757,111,787

381,535,315

518,611,127

152,912,614

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลื อปลายปี

103,761,958

757,111,787

23,739,791

518,611,127

28,751,749

9,038,606

27,742,761

8,817,124

รายการที่มิใช่เงินสด
เจ้าหนีค้ งค้างจากการซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เจ้าหนีค้ งค้างจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

415,588

-

368,080

-

เจ้าหนีจ้ ากการซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

41,278,000

9,960,000

41,278,000

9,960,000

ลูกหนีค้ งค้างจากการจาหน่ายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

-

5,945,521

ลูกหนีค้ งค้างจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

-

-

500,679

ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,489,884

-

-

-

ค่าเผื่อดอกเบี้ยค้างรับจากกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(2,489,884)

-

-

-

ลดทุนหุน้ สามัญซื้อคืน

27.2

-

(52,347,317)

-

(52,347,317)

ส่วนเกินมูลค่าทุนสามัญที่ลดลงจากการลดทุนหุน้ สามัญซื้อคืน

27.2

-

39,938,917

-

39,938,917
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการอย่างย่อ
ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมธุรกิจ : ภาพรวมธุรกิจสื่อโทรทัศน์และวิทยุทั้งอุตสาหกรรมสาหรับปี 2559 ปรับตัวลดลงจากผลกระทบของการงด
เผยแพร่รายการทั้งภาพและเสียงที่แสดงถึงความรื่นเริง โดยนาเสนอเพียงข่าว พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการถ่ายทอด
ภาพและเสียงเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตและงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วันภายหลังวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยตลาดสื่อและโฆษณายังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปลายปี 2559 โดยหากพิจารณาการใช้งบโฆษณา (ADEX) ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุจากผลการสารวจของ AGB Nielsen
Media Research (Thailand) ชี้ให้เห็นว่า เม็ดเงินโฆษณาของปี 2559 เทียบกับปี 2558 ลดลง 13,802 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมา
จากการลดลงของเม็ดเงินโฆษณาผ่านทั้งโทรทัศน์และวิทยุ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนั้นมีสัดส่วน
การใช้งบโฆษณาลดลงน้อยที่สุด โดยลดลงเพียง 538 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.6 ตามด้วยการใช้งบโฆษณาผ่านวิทยุที่
ลดลง 413 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.3
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์โดยรวมนั้น เม็ดเงินโฆษณาลดลงสะท้อนจากจานวนผู้ชมโทรทัศน์เฉลี่ยเดือนธันวาคม ปี 2559 ลดลงเมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 กว่าร้อยละ 4.3 ของจานวนผู้ชมทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนผู้ชมโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลมีจานวนสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 43.7 ในเดือนธันวาคม ปี 2559 เทียบกับร้อยละ 29.3 ในเดือนธันวาคม ปี 2558
สรุปผลการดาเนินงานสาหรับปี 2559 : งบการเงินรวมของบริษัทฯสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมี
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จานวน 102.1 ล้านบาท ลดลง 223.7 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีกาไรสุทธิส่วนที่
เป็นของบริษัทใหญ่จานวน 121.6 ล้านบาท คิ ดเป็นลดลงร้อยละ 184.0 สาเหตุจากการลดลงของรายได้ธุรกิจสื่อเป็นหลัก
โดยเป็นผลมาจากการงดการเผยแพร่รายการในไตรมาส 4 ของปี 2559 ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูงขึ้นสาหรับใช้
ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามออกสู่ตลาดค้าปลีก และประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้ จักในวงกว้างตั้งแต่
ช่วงกลางปี 2559 เป็นต้นมา ทาให้ในปี 2559 บริษัทฯมีผลขาดทุน 102.1 ล้านบาท หรือลดลง 223.7 ล้านบาท
รายได้ : รายได้จากการขายและบริการสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 3,124.9 ล้านบาท ลดลงสุทธิจากปี
ก่อน จานวน 603.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.2 แยกอธิบายตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดังนี้
รายได้ธุรกิจสื่อ : รายได้จากธุรกิจสื่อประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุ โดยในปี 2559 มีรายได้จาก
ธุรกิจสื่อรวม จานวน 1,814.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จานวน 431.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.2 ประกอบไปด้วย
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ : ประกอบด้วย รายได้จากช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทั่วไปแบบความ
คมชัดปกติ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” รายได้จากช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ได้แก่ “ช่อง 2” และ “สบายดีทีวี”
เป็นหลัก
ภาพรวมรายได้ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ลดลง เนื่องจากผลกระทบของการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ดาวเทียม
โดยรวมลดลงอย่างมีนัยสาคัญตามการจัดสรรเม็ดเงินโฆษณาที่ลดลง โดยการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์
ดาวเทียมสาหรับปี 2559 เทียบกับปี 2558 ลดลง 2,560 ล้านบาท หรือลดลงกว่าร้อยละ 42.3 เป็นผลให้รายได้ของ
“ช่อง 2” และ “สบายดีทีวี” ลดลง ในส่วนของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล แม้ว่าการใช้งบโฆษณาโดยรวมสาหรับปี
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2559 เทียบกับปี 2558 จะลดลงร้อยละ 2.6 ซึ่งผลกระทบหลักมาจากการงดการเผยแพร่รายการอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลา 30 วันในช่วงไตรมาส 4 และอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2559 อย่างไรก็
ตาม รายได้ของ “ช่อง 8” ซึ่งเป็นรายได้หลักของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ของบริษัทฯกลับทาได้ดีสวนทางกับตลาด
โดยรวม
ตลอดปี 2559 สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” ภายใต้คอนเซปต์ "เข้มทุกเรื่องราว สุดทุกอารมณ์" พร้อมโลโก้ ใหม่ และ
การเพิ่มเติมรายการใหม่ๆ เพื่อขยายฐานผู้ชมโทรทัศน์กลุ่มคนเมืองยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องทั้งรายการใน
กลุ่มกีฬา ได้แก่ รายการ “8 Max มวยไทย” “เดอะแชมเปี้ยน มวยไทยตัดเชือก” “ศึกมวยโลก ช่อง 8 HBO Boxing”
และ “UFC มวยกรง 8 เหลี่ยม” และการเพิ่มรายการมวยในช่วงเวลาไพร์มไทม์วันศุกร์ทั้ง “มวยไทย แบทเทิ้ล”
และ “มวยมันส์ ซูเปอร์ Max” รายการข่าว นาโดย“คุยข่าวช่อง 8” ซึ่งสร้างสถิติใหม่ ทาให้เรตติ้งกลุ่มรายการข่าว
ของช่อง 8 ติดอันดับ 1 ในกลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายใหม่ และอันดับ 3 ของประเทศ รวมถึง
การเพิ่มรายการข่าวรู ปแบบใหม่ คือ “สะดุด ข่าวเด็ด ” และ “ปากท้องต้องรู้ ” ในส่ วนของละคร มีละครที่
ออกอากาศใหม่ทั้งสิ้น 8 เรื่อง ได้แก่ “สะใภ้รสแซ่บ” “มนต์รักอสูร” “พี่เลี้ยง” “ล่าดับตะวัน” “บาปบรรพกาล”
“บ่วงรัก สลักแค้น” “แม่นาก” และ“กระถินริมรั้ว” นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสนุกด้วยการเติมวาไรตี้อีก 3 รายการ
ได้แก่ “The Guest ตีสนิทคนดัง” “สไมล์เรนเจอร์ขบวนการอัพยิ้ม" และ “English...สะกิดต่อมฮา” อีกทั้งมีการ
ออกอากาศซีรี่ย์ต่างประเทศยอดนิยมทั้งเกาหลีและจีนเพื่อเพิ่มฐานผู้ชมใหม่ๆ อีกด้วย จากผลการสารวจของ AGB
Nielsen Media Research (Thailand) “ช่อง 8” มีจานวนผู้ชมช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นจากปลายปี 2558 ถึงร้อยละ 13.9
ธุรกิจสื่อวิทยุ : รายได้ธุรกิจสื่อวิทยุมาจากผลการดาเนินงานของ “COOL Fahrenheit 93” ภาพรวมรายได้ธุรกิจสื่อ
วิทยุในปี 2559 ลดลงร้อยละ 11.9 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการซื้อสื่อโฆษณาที่เปลี่ยนไปของทั้ง
อุตสาหกรรม ประกอบกับในปี 2559 บริษัทฯยุติการดาเนินธุรกิจสาหรับคลื่น “สบายดี เรดิโอ 88.5” อย่างไรก็ตาม
จากผลการสารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) คลื่น “COOL Fahrenheit 93” ยังคงได้รับความ
นิยมติดอยู่ในอันดับ 1 ของกลุ่ม Easy Listening และอันดับ 2 ของประเทศ และยังมีการจัดกิจกรรมสาหรับผู้ฟังซึ่ง
ได้รับความนิยมอย่างสูงตลอดทั้งปี ได้แก่ "อิ๊งค์ Eat All Around” "COOL Music Alive” “COOL Outing” “COOL
Music Fest” และ “One Life”
รายได้ธุรกิจเพลง : รายได้ธุรกิจเพลง ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจดิจิตอล รายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์ และรายได้จาก
การบริหารศิลปิน โดยบริษัทฯได้หยุดผลิตและจาหน่ายแผ่นเพลงไปตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเพลงที่เปลี่ยนแปลงไปและก่อให้เกิดความคล่อ งตัว เป็นผลให้รายได้โดยรวมของปี 2559 จานวน
321.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จานวน 142.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.6 อีกทั้งพฤติกรรมการดาวน์โหลดริงโทนก็ลด
ความนิยมลง ทั้งนี้ แนวโน้มรายได้ของการให้บริการ Music Streaming และ YouTube ยังเพิ่มขึ้น แต่ไม่เพียงพอกับการ
ลดลงของรายได้จากช่องทางอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ ตัดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไป
ทาให้ธุรกิจเพลงโดยรวมยังมีความสามารถในการทากาไรที่ดี
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รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม : รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม ประกอบด้วย รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและ
กิจกรรมการตลาด และรายได้จากงานรับจ้างผลิต ในปี 2559 รายได้จากธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม จานวน 753.2 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจานวน 45.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 เนื่องจากบริษัทฯ ยัง คงมีกิจกรรมคอนเสิร์ตที่จัดอย่าง
ต่อเนื่องและประสบความสาเร็จเป็นอย่างดี ทั้งคอนเสิร์ต “The Next Venture Concert 2016” “Love Laugh Cry with 9
Men” รวมถึงคอนเสิร์ตสาหรับสื่อต่างๆ ของบริษัทฯทั้ง “ช่อง 8 พบเพื่อน” และ “สบายดีสัญจร” เป็นต้น
รายได้ธุรกิจสุขภาพและความงาม : รายได้ธุรกิจสุขภาพและความงาม ประกอบด้วย รายได้จากการจัดจาหน่ายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ภายใต้แบรนด์ “มาจีค (Magique)” กลุ่มบารุงเส้นผมและหนังศีรษะ ภายใต้แบรนด์ “รีไวฟ์ (Revive)”
และกลุ่มอาหารเสริม โดยบริษัทฯมีรายได้จานวน 227.9 ล้านบาท ค่อนข้างทรงตัวจากปี 2558 ที่จานวน 231.9 ล้านบาท
เหตุผลหลักมาจากการทาการขายผ่านสื่อโทรทัศน์ไม่ได้ในช่วงไตรมาส 4 ประกอบกับเศรษฐกิจที่ซบเซามาระยะหนึ่งส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งออกใหม่ในตลาด อย่างไรก็ตาม เมื่อธุรกิจโฆษณาเริ่มกลับมาเป็นปกติ บริษัท ฯได้เพิ่ม
เส้นการขายและโฆษณาผ่านสื่อของบริษัทฯมากขึ้น รวมถึงเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่รับสายคอลเซ็นเตอร์เพื่อรองรับความ
ต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้นให้ได้ทั้งหมด และยังทาการตลาดในทุกช่องทางเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายสาหรับลูกค้าเดิม
และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์เ ป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงการขยายช่องทางการขายและการทาโปรโมชั่นร่วมกับ
ร้านวัตสัน (Watsons) อีฟ แอนด์ บอย (EVEANDBOY) ท็อปส์ มาร์เก็ต (Tops Market) กูร์เมต์ มาร์เก็ต (Gourmet Market)
และ โฮม เฟรช มาร์ท (Home Fresh Mart) ด้วย
ต้นทุนขายและบริการ : ต้นทุนขายและบริการจานวน 2,331.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จานวน 372.0 ล้านบาท คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 13.8 เนื่องมาจาก ต้นทุนของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมลดลงอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากความพยายามในการ
บริหารต้นทุนให้ลดลงตามรายได้ที่หดตัวลง ต้นทุนขายและบริการอีกส่วนหนึ่งที่ลดลงมาจากต้ นทุนของธุรกิจผลิตและ
จาหน่ายแผ่นเพลงที่ลดลงเป็นอย่างมากตามการยุติการผลิต อย่างไรก็ตาม แม้ต้นทุนการดาเนินงานของช่อง 8 จะเพิ่มสูงขึ้น
แต่ก็เป็นไปตามสัดส่วนเดียวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านเนื้อหารายการ อุปกรณ์ในการดาเนินงาน
ต้นทุนละครตามการออกอากาศ และการเพิ่มรายการใหม่ๆ ให้ได้รับความนิยมและเพิ่มฐานผู้ชมอย่างต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และต้นทุนทางการเงิน : ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จานวน 960.6 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 84.2 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 จากการเพิ่มขึ้นหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการขาย
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าสุขภาพและความงามของบริษัทฯผ่านช่องทางขายอื่นนอกเหนือจากที่แต่เดิมขายผ่าน
ช่องทาง Telesales เพียงอย่างเดียว ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน จานวน 83.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาทจากปี 2558
คิ ด เป็ น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 2.8 สาเหตุ ม าจากดอกเบี้ ย จ่ า ยธนาคารสู ง ขึ้ น จากการเริ่ ม กู้ ยื ม ระยะยาวเป็ น ปี แ รกเพื่ อ ช าระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
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อัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) : ในปี 2559 บริษัทฯมีอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ
25.4 อัตรากาไรสุทธิร้อยละ -3.1 และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นร้อยละ -7.4 ลดลงจากปี 2558 ที่มีอัตราส่วนเท่ากับร้อย
ละ 27.5 ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 7.1 ตามลาดับ สาเหตุหลักมาจากการลดลงของผลประกอบการจากธุรกิจสื่อ และธุรกิจ
สุขภาพและความงาม

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 4,139.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 14.5 มีสาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 86.3 จากการซื้อหุ้นคืน และการลงทุนในคอนเทนต์รายการต่างๆ
ลูกหนี้ การค้ าและลูกหนี้ อื่น (สุทธิ ) ลดลงร้อ ยละ 26.1 ตามการลดลงของรายได้ และในระหว่ างปี ได้ตัด จาหน่ ายค่ า
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จานวน 135.6 ล้านบาท อย่างไรก็ดี สินทรัพย์ไม่
มีตัวตน (สุทธิ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.5 จากการเพิ่มขึ้นของคอนเทนต์ละครและซีรี่ย์ต่างประเทศ
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 3,079.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 37.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 โดยมี
การเปลี่ยนแปลงหลักๆได้แก่ การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 706.0 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 444.1 ล้านบาท เพื่อจ่ายชาระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 852.9 ล้านบาท หลักๆจากรายได้รับ
ล่วงหน้างานรับจ้างผลิตเนื่องจากได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และการจ่ายชาระของค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทั ใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน 1,049.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 667.5 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 38.9 จากการซื้อหุ้นคืนจานวน 465.3 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จานวน 100.1 ล้านบาท และผล
ขาดทุนระหว่างงวด 102.1 ลบ.

กระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 103.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 653.3
ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการซื้อหุ้นคืน 465.3 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผล 100.1 ล้ านบาท และการลงทุนในคอนเทนต์
ผลิ ต รายการโทรทัศ น์ ทั้ งละคร ข่ าว และรายการวาไรตี้ ต่ างๆ รวมถึ ง การลงทุน ในอุป กรณ์ด าเนิ นงานต่างๆเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการผลิตรายการและการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในระหว่างปี บริษัทฯจ่ายชาระค่าใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 415.0 ล้านบาท สุทธิจากการได้รับเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม 1,150.1 ล้านบาท
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