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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 
 
 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจการ”) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงินที่ตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการที่แนบมานี่ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ง
เป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 
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การประเมินมูลค่าของใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์  
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการข้อ 15 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์สุทธิ 
 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์มูลค่า 1.67 พันล้านบาทสุทธิจาก
ค่าตัดจัดจ าหน่ายสะสม เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงการรับ
สื่อจากระบบทีวีอนาล็อกสู่ระบบทีวี ดิจิตอล แต่การรับชมทีวี
ดิ จิตอลยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น ส่วนแบ่ง
การตลาดของผู้ชมในระบบทีวีดิจิตอลยังคงน้อยกว่าระบบทีวี
อนาล็อก ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของทีวีดิจิตอล
ยังคงเป็นรองทีวีอนาล็อกอยู่ในปัจจุบัน  
 

จากข้อบ่งชี้ข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะ
ได้รับคืนจากการใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์นั้นอาจต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิ ซึ่งผู้บริหาร
ประเมินการด้อยค่าประจ าปีของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์แล้วพบว่าไม่มีการด้อยค่า 
 

ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจการประเมินการด้อยค่าในใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพราะใบอนุญาต 
มีมูลค่าเป็นจ านวนที่มีสาระส าคัญ และมีข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่
ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประเมินอัตราการเติบโตโดยรวม
ของรายได้และอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
สมมติฐานเพียงเล็กน้อยจะส่งผลให้ประมาณการกระแสเงินสด
เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าประเมินและสอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับ  
การประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการรวมถึงขั้นตอน 
การจัดท า และทดสอบข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการค านวณประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคต 
 

ข้าพเจ้าเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของ
กลุ่มกิจการที่ท าในปีปัจจุบันกับประมาณการกระแสเงินสด 
ในอนาคตที่ท าในปีที่แล้ว รวมถึงประเมินและสอบถามเชิงทดสอบ
เกี่ยวกับการปรับปรุงของประมาณการที่ส าคัญ และข้าพเจ้า
เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการกับ  
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของปีปัจจุบัน 
 

ข้าพเจ้าสอบถามผู้บริหารเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐาน 
ที่ส าคัญคือการเติบโตของรายได้และอัตราคิดลด เพื่อท าความเข้าใจ
แผนการเติบโตในอนาคต พร้อมด้วยพิจารณาว่ากลุ่มกิจการมี
ความสามารถในการท าให้แผนสัมฤทธิ์ผลภายในระยะเวลาที่
สมควร ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้กับ
ภาพรวมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้
เปรียบเทียบอัตราคิดลดของต้นทุนเงินทุนของกลุ่มกิจการกับ
อัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มกิจการจ่ายจริง 
 

ข้าพเจ้าทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐาน
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
รอตัดบัญชีจ านวน 304 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจากขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัท
และบริษัทย่อยจ านวน 143 ล้านบาท 
 

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากขาดทุน
สะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ เม่ือผู้บริหารพิจารณาว่าจะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะสามารถน าผลขาดทุนสะสมทาง
ภาษียกมามาหักเป็นรายจ่ายได้  ผู้บริหารของกลุ่มกิจการจัดท า
ประมาณการก าไรที่ต้องเสียภาษีในอนาคต เพื่อพิจารณา
ความสามารถในการใช้ประโยชน์ทางภาษีของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่ตั้งจากขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งประมาณการ
อัตราการเติบโตของรายได้และก าไรเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อประมาณการเหล่านี้ 
 

ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจในเรื่องสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่ตั้งจากขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้ใช้เพราะมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีที่ถูกตั้งเป็นสาระส าคัญ และการพิจารณาตัวเลขดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมินความสามารถ
ในการท าก าไรให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
ทางภาษีจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ตั้งจากขาดทุนสะสม
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

ข้าพเจ้าท าความเข้าใจรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ส าคัญ และทดสอบหลักฐานสนับสนุนการบันทึกการรับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ข้าพเจ้าประเมินขาดทุนทางภาษี
ที่สามารถใช้ได้ยกไปโดยพิจารณาจากระยะเวลาสิ้นสุดการใช้ได้
ตามกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นข้าพเจ้าพิจารณา
ความถูกต้องของการค านวณภาษี และประมาณการการใช้ภาษี
ในอนาคต 
 

ข้าพเจ้าประเมินและสอบถามผู้บริหารเชิงทดสอบเกี่ยวกับ  
ดุลยพินิจและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตของกลุ่มกิจการในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่กลุ่มบริษัทสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากขาดทุน
สะสมทางภาษี ซึ่งมีข้อสมมติฐานด้านการเติบโตของก าไรใน
อนาคตอันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้โดยเปรียบเทียบ
อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มกิจการเปรียบเทียบกับ
ประมาณการทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม 
 

จากวิธีปฏิบัติงานของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่า 
ข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการก าไร 
ที่ต้องเสียภาษีในอนาคตอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล 
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เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การรับรู้จ านวนการตัดจ าหน่ายต้นทุนการผลิตละคร 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการข้อ 2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือต้นทุน
การผลิตละครสุทธิจ านวน 299 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 54 
ของมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งหมด ต้นทุนการผลิตละคร
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ซึ่งต้นทุนการ
ผลิตละครตัดจ าหน่ายตามรูปแบบที่คาดการณ์ของการใช้ ของ
สินทรัพย์เพ่ือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
 

ผู้บริหารแบ่งสัดส่วนต้นทุนการผลิตละครออกเป็น 2 ส่วน 
กล่าวคือ ส่วนแรกของต้นทุนการผลิตละครจะตัดจ าหน่ายตาม
จ านวนตอนในแต่ละครั้งที่คาดการณ์ว่าจะออกอากาศทาง
โทรทัศน์ และส่วนที่เหลือของต้นทุนการผลิตละครจะตัดจ าหน่าย
ด้วยวิธีเส้นตรง  
 

ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจวิธีการตัดจ าหน่ายต้นทุนการผลิตละคร  
ในส่วนที่ตัดจ าหน่ายตามจ านวนตอนในแต่ละครั้งที่คาดการณ์ว่า
จะออกอากาศทางโทรทัศน์ เนื่องจากวิธีตัดจ าหน่ายในส่วนนี้
เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการคาดการณ์
จ านวนตอนที่จะออกอากาศในอนาคต และต้นทุนการผลิตละคร
ตามส่วนแบ่งมีจ านวนเงินที่มีสาระส าคัญ  
 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่องดังกล่าวรวมถึง 
 ประเมินความเหมาะสมของวิธีการคาดการณ์ที่เกี่ยวกับการ

ประมาณการจ านวนตอนของการออกอากาศละครแต่ละเรื่อง
โดยเทียบกับแผนการออกอากาศ   

 ประเมินจ านวนตอนที่ออกอากาศจริงของละครเรื่องนั้น 
โดยเปรียบเทียบกับแผนการออกอากาศละครที่น ามาใช้
ค านวณการตัดจ าหน่ายต้นทุนการผลิตละคร 

 ทดสอบการค านวณ เพื่อประเมินความถูกต้องของการ
ค านวณการตัดจ าหน่ายต้นทุนการผลิตละคร 

 

อ้างอิงจากหลักฐานที่มีอยู่ ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าดุลยพินิจของ
ผู้บริหารนั้นสมเหตุสมผล และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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ข้อมูลอื่น 
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น  ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปีภายหลังวันที่  
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลอื่น 
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  
 
เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น  เพื่อให้สามารถจัดท า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด  
 
ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทใน
การด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความต้ังใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ  หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้  
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต  และสงสัยเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น 
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี  และการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร  

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า  
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่
มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า 
 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด  ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่ า
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  
 
 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุดวิณ  ปัญญาวงศ์ขันติ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3534 
กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
 
 
 

 

 

 



หน้า 8 / 23 
 

  

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สนิทรัพย์

สนิทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 103,761,958   757,111,787   23,739,791     518,611,127   

เงินลงทุนระยะสั้น
- เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดือน 8 -               4,522,302       -               -               

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  (สุทธ)ิ 9 647,567,198   875,711,663   568,171,986   1,023,419,799 

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สุทธ)ิ 35 ง) -               -               577,700,000   494,274,774   

สินค้าคงเหลือ  (สุทธ)ิ 10 129,679,765   163,095,437   3,525,818       54,667,935     

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 23 67,630,189     40,928,458     -               -               

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (สุทธ)ิ 11 1,483,466       97,984,687     326,904          96,728,841     

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

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเกินปี 9 -               -               291,364,640   -               
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  (สุทธ)ิ 12 -               -               581,361,593   481,732,849   
เงินลงทุนในบริษัทร่วม  (สุทธ)ิ 13 4,103,678       5,102,753       -               -               
อาคาร และอุปกรณ์  (สุทธ)ิ 14 473,046,349   384,016,267   450,699,505   358,736,941   
ใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธ)ิ 15 1,666,431,413 1,802,058,253 -               -               

สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน  (สุทธ)ิ 16 551,610,176   323,571,197   142,171,290   109,666,456   
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเกินปี 35,416,667     -               -               -               
ภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ที่จ่าย (สุทธ)ิ 17 124,080,113   130,537,536   55,838,141     69,548,760     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธ)ิ 18 303,617,658   228,020,379   94,574,938     108,772,378   
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (สุทธ)ิ 19 30,859,926     31,265,889     27,713,927     28,119,889     

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

รวมสนิทรัพย์ 4,139,288,556 4,843,926,608 2,817,188,533 3,344,279,749 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สนิและสว่นของผู้ถือหุ้น

หนี้สนิหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 20 589,116,455   1,419,373,826 264,066,264   1,121,993,242 

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี (สุทธ)ิ 21 11,667,631     5,865,272       11,667,631     5,865,272       

ค่าใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึง
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (สุทธ)ิ 15 378,075,913   361,674,762   -               -               

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 22 706,000,000   -               598,000,000   -               

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 35 จ) -               -               140,400,000   48,000,000     

ประมาณการค่าเผ่ือการรับคืนสินค้า 1,891,930       14,365,874     -               14,365,874     

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 23 43,962,189     48,410,441     33,707,868     26,430,661     

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 22,905,356     37,642,175     -               -               

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 15,149,577     11,949,157     4,989,690       6,762,080       

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

หนี้สนิไม่หมุนเวียน

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (สุทธ)ิ 21 24,702,002     7,206,218       24,702,002     7,206,218       

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 24 444,060,000   -               -               -               

ค่าใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ค้างจ่าย (สุทธ)ิ 15 727,842,925   1,105,918,838 -               -               

ประมาณการผลขาดทุนอ่ืน -               1,659,333       -               -               

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 25 97,959,294     85,545,748     84,092,281     74,813,289     
หนี้สินไมห่มนุเวียนอ่ืน 26 16,431,623     17,156,186     10,832,374     11,007,788     

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวียน 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 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หน้า 10 / 23 
 

 

 

 

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สนิและสว่นของเจา้ของ (ต่อ)

สว่นของเจา้ของ

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน 27.1
   หุน้สามญั 1,013,591,880 หุน้ 
      มลูค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท 1,013,591,880 1,013,591,880 
   หุน้สามญั 1,009,937,646 หุน้
      มลูค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท 1,009,937,646 1,009,937,646 

ทุนที่ออกและช าระเต็มมลูค่าแล้ว
   หุน้สามญั 1,009,937,646 หุน้
      มลูค่าที่ได้รับช าระแล้วหุน้ละ 1 บาท 1,009,937,646 1,009,937,646 1,009,937,646 1,009,937,646 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 27.1 255,824,816   255,824,816   255,824,816   255,824,816   
หุน้สามญัซื้อคืน 27.2 (465,274,840)  -               (465,274,840)  -               
ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมลูค่าสุทธิ
ตามบัญชีของบริษัทย่อย -               (16,593,840)    -               -               

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฎหมาย 100,894,958   91,780,991     100,894,958   91,780,991     
จัดสรรแล้ว - ส ารองหุน้สามญัซื้อคืน 465,274,840   -               465,274,840   -               
ยังไมไ่ด้จัดสรร (317,336,467)  375,900,765   278,073,003   670,291,872   

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

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

รวมหนี้สนิและสว่นของเจา้ของ 4,139,288,556 4,843,926,608 2,817,188,533 3,344,279,749 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายได้จากการขาย 838,344,671      795,468,082      602,604,617      526,270,615      
รายได้จากการใหบ้ริการ 2,286,574,490   2,933,238,304   823,641,491      1,410,569,657   

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 3,124,919,161   3,728,706,386   1,426,246,108   1,936,840,272   

ต้นทุนขาย (399,755,366)    (379,643,823)    (304,699,156)    (252,743,876)    
ต้นทุนการใหบ้ริการ (1,931,248,198)  (2,323,358,482)  (810,971,576)    (1,215,832,602)  

รวมตน้ทุนขายและการให้บริการ (2,331,003,564)  (2,703,002,305)  (1,115,670,732)  (1,468,576,478)  

ก าไรข้ันตน้ 793,915,597      1,025,704,081   310,575,376      468,263,794      
รายได้อ่ืน 29 123,589,627      51,551,204       444,284,393      611,176,175      

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ย 917,505,224      1,077,255,285   754,859,769      1,079,439,969   
ค่าใช้จ่ายในการขาย (441,938,595)    (345,119,294)    (124,755,919)    (140,965,440)    
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (516,763,250)    (531,187,500)    (427,375,121)    (479,581,259)    
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน -                 -                 11,870,455       (35,076,889)      
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 30 (1,907,295)        (83,033)            (2,057,180)        (1,080,279)        
ต้นทุนทางการเงิน 32 (83,372,848)      (81,084,844)      (16,065,241)      (4,751,313)        

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (126,476,764)    119,780,614      196,476,763      417,984,789      
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 33 24,235,322       12,329,876       (14,197,440)      19,427,875       

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (102,241,442)    132,110,490      182,279,323      437,412,664      
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน -                 -                 -                 -                 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (102,241,442)    132,110,490      182,279,323      437,412,664      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (102,145,200)    121,634,482      182,279,323      437,412,664      
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมม่อี านาจควบคุม (96,242)            10,476,008       -                 -                 

(102,241,442)    132,110,490      182,279,323      437,412,664      

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (102,145,200)    121,634,482      182,279,323      437,412,664      
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมม่อี านาจควบคุม (96,242)            10,476,008       -                 -                 

(102,241,442)    132,110,490      182,279,323      437,412,664      

ก าไรตอ่หุ้นสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 34.1 (0.1043)            0.1208              0.1862              0.4345              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของเจา้ของ 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ส่วนตา่งระหว่าง

ราคาซ้ือเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยที่อยู่

ภายใตก้ารควบคุม

ทุนจดทะเบียน เดียวกันกับมูล ค่า ส ารอง รวมส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ สุทธิตามบัญชีของ ทุนส ารอง หุ้นสามัญ ยังไม่ได้ ของผู้ เป็นเจา้ของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูล ค่าหุ้น ซ้ือคืน บริษัทย่อย ตามกฎหมาย ซ้ือคืน จดัสรร ของบริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม ส่วนของเจา้ของ

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 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 30,060,669    1,743,328,561 

การเปล่ี ยนแปลงในส่วนของเจา้ของส าหรับปี

   จ าหน่ายหุ้นสามญัซือ้คืน 27.2 -                  40,539,101   22,324,499   -                    -             -               -                 62,863,600      -               62,863,600      

   ลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุ้นสามญัซือ้คืน 27.2 (12,408,400)      (39,938,917)  52,347,317   -                    -             -               -                 -                 -               -                 

   สว่นได้เสยีที่ไมม่อี านาจควบคุมลดลงจากการลดทุน

      จดทะเบียนของบริษัทย่อย 27.2 -                  -              -             -                    -             -               -                 -                 (18,750,000)   (18,750,000)     

   ส ารองหุ้นสามญัซือ้คืน -                  -              -             -                    -             (74,671,816)   74,671,816      -                 -               -                 

   จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย -                  -              -             -                    21,870,633   -               (21,870,633)     -                 -               -                 

   จ่ายเงินปันผล 28 -                  -              -             -                    -             -               (180,915,596)   (180,915,596)   (11,478,277)   (192,393,873)   

   ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                  -              -             -                    -             -               121,634,482    121,634,482    10,476,008    132,110,490    

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,009,937,646  255,824,816 -             (16,593,840)        91,780,991   -               375,900,765    1,716,850,378 10,308,400    1,727,158,778 

งบการเงินรวม (บาท)

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

ส่วนของผู้ เป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของเจา้ของ (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ส่วนตา่งระหว่าง

ราคาซ้ือเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยที่อยู่

ภายใตก้ารควบคุม

ทุนจดทะเบียน เดียวกันกับมูล ค่า ส ารอง รวมส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ สุทธิตามบัญชีของ ทุนส ารอง หุ้นสามัญ ยังไม่ได้ ของผู้ เป็นเจา้ของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูล ค่าหุ้น ซ้ือคืน บริษัทย่อย ตามกฎหมาย ซ้ือคืน จดัสรร ของบริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม ส่วนของเจา้ของ

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,009,937,646  255,824,816 -               (16,593,840)        91,780,991           - 375,900,765    1,716,850,378 10,308,400    1,727,158,778 

การเปล่ี ยนแปลงในส่วนของเจา้ของส าหรับปี

   จ าหน่ายหุ้นสามญัซือ้คืน 27.2     -      - (465,274,840)            -     -         -      - (465,274,840)          - (465,274,840)   

   ส ารองหุ้นสามญัซือ้คืน     -      -      -            -     - 465,274,840  (465,274,840)   -                        - -                 

   สว่นต่างระหว่างราคาซือ้เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่อยู่นอก

      การควบคุมกับมลูค่าสทุธติามบัญชีของบริษัทย่อย     -      -      - 16,593,840             -         - (16,593,840)     -                        - -                 

   จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย     -      -      -            - 9,113,967             - (9,113,967)       -                        - -                 

   จ่ายเงินปันผล 28     -      -      -            -     -         - (100,109,385)   (100,109,385)   (9,450)            (100,118,835)   

   ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี     -      -      -            -     -         - (102,145,200)   (102,145,200)   (96,242)          (102,241,442)   

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,009,937,646  255,824,816 (465,274,840) -                    100,894,958 465,274,840  (317,336,467)   1,049,320,953 10,202,708    1,059,523,661 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ส่วนของผู้ เป็นเจา้ของของบริษัทใหญ่

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

งบการเงินรวม (บาท)
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของเจา้ของ (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทุนจดทะเบียน ส ารอง

ที่ออกและ สว่นเกิน หุ้นสามัญ ทุนส ารอง หุ้นสามัญ ยงัไม่ได้ รวมสว่นของ
หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ซือ้คืน ตามกฎหมาย ซือ้คืน จดัสรร เจา้ของ 

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 1,022,346,046   255,224,632   (74,671,816)    69,910,358     74,671,816     360,993,621   1,708,474,657  
การเปล่ียนแปลงในสว่นของเจา้ของส าหรับปี
   จ าหน่ายหุน้สามญัซื้อคืน 27.2 -                 40,539,101     22,324,499     -               -               -               62,863,600       
   ลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุน้สามญัซื้อคืน 27.2 (12,408,400)      (39,938,917)    52,347,317     -               -               -               -                
   ส ารองหุน้สามญัซื้อคืน -                 -               -               -               (74,671,816)    74,671,816     -                
   จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย -                 -               -               21,870,633     -               (21,870,633)    -                
   จ่ายเงินปันผล 28 -                 -               -               -               -               (180,915,596)  (180,915,596)    
   ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                 -               -               -               -               437,412,664   437,412,664     

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,009,937,646   255,824,816   -               91,780,991     -               670,291,872   2,027,835,325  

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
สว่นของเจา้ของ

ก าไรสะสม
จดัสรรแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของเจา้ของ (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทุนจดทะเบียน ส ารอง
ที่ออกและ สว่นเกิน หุ้นสามัญ ทุนส ารอง หุ้นสามัญ ยงัไม่ได้ รวมสว่นของ

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ซือ้คืน ตามกฎหมาย ซือ้คืน จดัสรร เจา้ของ 

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,009,937,646   255,824,816   -               91,780,991              - 670,291,872   2,027,835,325  
การเปล่ียนแปลงในสว่นของเจา้ของส าหรับปี -                
   จ าหน่ายหุน้สามญัซื้อคืน 27.2          -          - (465,274,840)         -          -          - (465,274,840)    
   ส ารองหุน้สามญัซื้อคืน          -          - -                      - 465,274,840   (465,274,840)  -                
   จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย          -          - -               9,113,967                - (9,113,967)      -                
   จ่ายเงินปันผล 28          -          - -                      -          - (100,109,385)  (100,109,385)    
   ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี          -          - -                      -          - 182,279,323   182,279,323     

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,009,937,646   255,824,816   (465,274,840)  100,894,958   465,274,840   278,073,003   1,644,730,423  

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สว่นของเจา้ของ
ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ .ศ. 2559 พ .ศ. 2558 พ .ศ. 2559 พ .ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

(126,476,764)    119,780,614     196,476,763     417,984,789     

รายการปรับปรุง

คา่เสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหนา่ย 14, 15, 16, 31 468,498,619     546,666,741     110,597,903     88,988,709       

คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 9 4,931,692         19,175,827       3,015,651         2,661,161         

คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย (1,360,952)        (3,114,451)        -                            -

คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเงินใหกู้ยื้มระยะสั้นบริษัทที่เกีย่วขอ้งกนั
(กลับรายการ) 35 ง)           -           - (9,425,226)        (10,574,774)      

คา่เผ่ือสินคา้ล้าสมัย (กลับรายการ) 10 17,555,279       29,915,367       (3,565,749)        (3,630,215)        

ขาดทนุจากการท าลายสินคา้ 6,959,939         3,888,845         6,959,234         3,888,845         

กลับรายการประมาณการคา่เผ่ือการรับคนืสินคา้ (12,473,944)      (22,369,059)      (14,365,874)      (22,369,059)      

(กลับรายการ)คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 15,152,801       (4,490,167)        15,460,069       15,802,735       

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 11, 19 (1,010,122)        672,755            93,536              (138,802)           

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 13 999,075            303,337            -                            -

(กลับรายการ)คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทย่อย 12           -           - (11,773,751)      49,370,541       

กลับรายการประมาณการผลขาดทนุของเงินลงทนุในบริษัทย่อย 12           -           - 12,997,200       (2,949,109)        

(กลับรายการ)ขาดทนุจากการประมาณการหนีส้ิน 30           - (2,045,499)        -                            -

(ก าไร)ขาดทนุจากการตัดจ าหนา่ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอาคารและอุปกรณ์ 30 455,998            807,675            438,754            509,063            

ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 29 (418,842)           (744,323)           (276,618)           (27,945)             

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 25 12,413,546       20,194,264       9,278,992         18,106,055       

เงินปนัผลรับ 28           -           - (122,813,200)    (369,578,855)    

ดอกเบี้ยรับ 29 (1,741,591)        (2,454,665)        (25,992,049)      (19,099,399)      

ต้นทนุทางการเงินดอกเบี้ยจ่าย 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     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

งบการเงินรวม

ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษีเงินได้
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ .ศ. 2559 พ .ศ. 2558 พ .ศ. 2559 พ .ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปล่ียนแปลงของเงินทนุหมุนเวยีน

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ่ื้น 223,219,784     205,862,089     34,853,007       (228,559,402)    

สินคา้คงเหลือ 8,900,454         (90,133,029)      47,748,632       (49,342,837)      

ภาษีมูลคา่เพ่ิม (31,149,983)      (24,203,392)      7,277,207         (641,099)           

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 96,947,535       (91,212,310)      96,848,251       (94,040,584)      

คา่ใช้จ่ายล่วงหนา้เกนิปี (35,416,667)                - -                  -                  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 969,771            5,189,222         (133,888)           4,316,968         

เจ้าหนีก้ารคา้และเจ้าหนีอ่ื้น (850,748,041)    588,867,436     (877,491,970)    646,929,951     

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่ายคา้งจ่าย 3,200,420         (11,388,929)      (1,772,390)        1,081,495         

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,383,896)        11,138,796       (175,414)           10,091,694       

เงินสดไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงานกอ่นดอกเบี้ยรับ

ต้นทนุทางการเงินจ่าย และภาษีเงินไดจ่้าย (119,603,041)    1,381,391,988  (509,675,689)    463,531,239     

รับคนืภาษีถูกหกั ณ ที่จ่าย 17 61,886,965       12,297,788       37,010,317       12,297,788       

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (120,167,366)    (192,056,271)    (23,299,698)      (32,922,621)      

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน (177,883,442)    1,201,633,505  (495,965,070)    442,906,406     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 1,734,580         2,470,534         25,010,734       16,236,570       

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกบ่คุคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ 35 ง) (30,000,000)      (68,500,000)      (815,500,000)    (338,500,000)    

รับช าระเงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกบ่คุคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 35 ง) 30,000,000       68,500,000       741,500,000     184,500,000     

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกพ่นกังานลดลง           - 59,101              -                            -

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทนุในบริษัทย่อย           -           - (100,852,193)              -

เงินลงทนุช่ัวคราว-เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดอืน 4,522,302         (57,462)             -                  -                  

เงินสดรับจากการลดทนุของบริษัทย่อย           -           - -                  93,750,000       

เงินปนัผลรับ           -           - 249,809,030     379,079,203     

เงินสดจ่ายซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (139,435,339)    (88,983,784)      (142,928,538)    (70,385,388)      

เงินสดรับจากการขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 6,948,891         8,693,737         13,074,284       248,598            

เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (471,237,618)    (274,408,741)    (60,523,831)      (10,884,255)      

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน           - 530,895            262,296                      -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทนุ (597,467,184)    (351,695,720)    (90,148,218)      254,044,728     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พ .ศ. 2559 พ .ศ. 2558 พ .ศ. 2559 พ .ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายช าระดอกเบี้ย (28,399,595)         (13,364,724)      (14,507,890)        (4,939,309)        

เงินรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,046,000,000     470,000,000     2,573,000,000    370,000,000     

จ่ายช าระเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,340,000,000)    (470,000,000)    (1,975,000,000)   (370,000,000)    

เงินรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 444,060,000                  - -                              -

จ่ายช าระหนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (19,265,933)         (10,216,316)      (19,265,933)        (10,216,316)      

เงินสดจ่ายใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถ่ีและประกอบการโทรทศัน์ (415,000,000)       (302,500,000)    -                              -

เงินรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 35 จ)           -           - 223,500,000       127,500,000     

จ่ายช าระเงินกูยื้มระยะสั้นจากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 35 จ)           -           - (131,100,000)      (325,545,000)    

จ่ายเงินปนัผล 28 (100,109,385)       (180,915,596)    (100,109,385)      (180,915,596)    

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุลดลงจากการจ่ายเงินปนัผล (9,450)                  (11,478,277)      -                              -

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุลดลงจากการจ่ายเงินลดทนุ 27.3           - (18,750,000)      -                              -

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยหุน้ซื้อคนื 27.2 (465,274,840)       62,863,600       (465,274,840)      62,863,600       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน 122,000,797        (474,361,313)    91,241,952         (331,252,621)    

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) สุทธิ (653,349,829)       375,576,472     (494,871,336)      365,698,513     

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดยอดคงเหลือต้นปี 757,111,787        381,535,315     518,611,127       152,912,614     

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดยอดคงเหลือปลายปี 103,761,958        757,111,787     23,739,791         518,611,127     

รายการที่มิใช่เงินสด

เจ้าหนีค้งคา้งจากการซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 28,751,749          9,038,606         27,742,761         8,817,124         

เจ้าหนีค้งคา้งจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 415,588               -                  368,080              -                  

เจ้าหนีจ้ากการซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 41,278,000          9,960,000         41,278,000         9,960,000         

ลูกหนีค้งคา้งจากการจ าหนา่ยที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม -                               - -                    5,945,521         

ลูกหนีค้งคา้งจากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม -                               - -                    500,679            

ดอกเบี้ยคา้งรับจากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,489,884                      - -                    -                  

คา่เผ่ือดอกเบี้ยคา้งรับจากกจิกรรมที่เกีย่วขอ้งกนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม (2,489,884)                     - -                    -                  

ลดทนุหุน้สามัญซื้อคนื 27.2 -                     (52,347,317)      -                    (52,347,317)      

ส่วนเกนิมูลคา่ทนุสามัญที่ลดลงจากการลดทนุหุน้สามัญซื้อคนื 27.2 -                     39,938,917       -                    39,938,917       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการอย่างย่อ 

ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมธุรกิจ : ภาพรวมธุรกิจส่ือโทรทัศน์และวิทยุทั้งอุตสาหกรรมส าหรับปี 2559 ปรับตัวลดลงจากผลกระทบของการงด
เผยแพร่รายการทั้งภาพและเสียงที่แสดงถึงความรื่นเริง โดยน าเสนอเพียงข่าว พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการถ่ายทอด
ภาพและเสียงเกี่ยวกับการเสด็จสวรรคตและงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วันภายหลังวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยตลาดส่ือและโฆษณายังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปลายปี 2559 โดยหากพิจารณาการใช้งบโฆษณา (ADEX) ผ่านส่ือโทรทัศน์และวิทยุจากผลการส ารวจของ AGB Nielsen 
Media Research (Thailand) ช้ีให้เห็นว่า เม็ดเงินโฆษณาของปี 2559 เทียบกับปี 2558 ลดลง 13 ,802 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมา
จากการลดลงของเม็ดเงินโฆษณาผ่านทั้งโทรทัศน์และวิทยุ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนั้นมีสัดส่วน
การใช้งบโฆษณาลดลงน้อยที่สุด โดยลดลงเพียง 538 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.6 ตามด้วยการใช้งบโฆษณาผ่านวิทยุที่
ลดลง 413 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.3 

ธุรกิจส่ือโทรทัศน์โดยรวมนั้น เม็ดเงินโฆษณาลดลงสะท้อนจากจ านวนผู้ชมโทรทัศน์เฉลี่ยเดือนธันวาคม ปี 2559 ลดลงเมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 กว่าร้อยละ 4.3 ของจ านวนผู้ชมทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนผู้ชมโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลมีจ านวนสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 43.7 ในเดือนธันวาคม ปี 2559 เทียบกับร้อยละ 29.3 ในเดือนธันวาคม ปี 2558 

สรุปผลการด าเนินงานส าหรับปี 2559 : งบการเงินรวมของบริษัทฯส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมี
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 102.1 ล้านบาท ลดลง 223.7 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า ซ่ึงมีก าไรสุทธิส่วนที่
เป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 121.6 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 184.0 สาเหตุจากการลดลงของรายได้ธุรกิจส่ือเป็นหลัก 
โดยเป็นผลมาจากการงดการเผยแพร่รายการในไตรมาส 4 ของปี 2559 ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูงขึ้นส าหรับใช้
ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามออกสู่ตลาดค้าปลีก และประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตั้งแต่
ช่วงกลางปี 2559 เป็นต้นมา ท าให้ในปี 2559 บริษัทฯมีผลขาดทุน 102.1 ล้านบาท หรือลดลง 223.7 ล้านบาท 

รายได ้: รายได้จากการขายและบริการส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 3 ,124.9 ล้านบาท ลดลงสุทธิจากปี

ก่อน จ านวน 603.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.2 แยกอธิบายตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดังนี้ 

รายได้ธุรกิจสื่อ : รายได้จากธุรกิจส่ือประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจส่ือโทรทัศน์และส่ือวิทยุ โดยในปี 2559 มีรายได้จาก

ธุรกิจส่ือรวม จ านวน 1,814.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 431.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.2 ประกอบไปด้วย 

ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ : ประกอบด้วย รายได้จากช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทั่วไปแบบความ
คมชัดปกติ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” รายได้จากช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ได้แก่ “ช่อง 2” และ “สบายดีทีวี” 
เป็นหลัก  

ภาพรวมรายได้ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ลดลง เนื่องจากผลกระทบของการใช้งบโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์ดาวเทียม
โดยรวมลดลงอย่างมีนัยส าคัญตามการจัดสรรเม็ดเงินโฆษณาที่ลดลง โดยการใช้งบโฆษณาผ่านส่ือโทรทัศน์
ดาวเทียมส าหรับปี 2559 เทียบกับปี 2558 ลดลง 2,560 ล้านบาท หรือลดลงกว่าร้อยละ 42.3 เป็นผลให้รายได้ของ 
“ช่อง 2” และ “สบายดีทีวี” ลดลง ในส่วนของโทรทัศน์ระบบดิจิตอล แม้ว่าการใช้งบโฆษณาโดยรวมส าหรับปี 
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2559 เทียบกับปี 2558 จะลดลงร้อยละ 2.6 ซ่ึงผลกระทบหลักมาจากการงดการเผยแพร่รายการอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลา 30 วันในช่วงไตรมาส 4 และอุตสาหกรรมส่ือโทรทัศน์ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจนถึงส้ินปี 2559 อย่างไรก็
ตาม รายได้ของ “ช่อง 8” ซ่ึงเป็นรายได้หลักของธุรกิจส่ือโทรทัศน์ของบริษัทฯกลับท าได้ดีสวนทางกับตลาด
โดยรวม 

ตลอดปี 2559 สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” ภายใต้คอนเซปต์ "เข้มทุกเรื่องราว สุดทุกอารมณ์" พร้อมโลโก้ใหม่ 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 น าโดย“คุยข่าวช่อง 8” ซ่ึงสร้างสถิติใหม่ ท าให้เรตติ้งกลุ่มรายการข่าว
ของช่อง 8 ติดอันดับ 1 ในกลุ่มผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระบบดจิิตอลรายใหม่ และอันดับ 3 ของประเทศ รวมถึง
การเพิ่มรายการข่าวรูปแบบใหม่ คือ “สะดุดข่าวเด็ด” และ “ปากท้องต้องรู้” ในส่วนของละคร มีละครที่
ออกอากาศใหม่ทั้งส้ิน 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 จากผลการส ารวจของ AGB 
Nielsen Media Research (Thailand) “ช่อง 8” มีจ านวนผู้ชมช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นจากปลายปี 2558 ถึงร้อยละ 13.9 

ธุรกิจส่ือวิทยุ : รายได้ธุรกิจส่ือวิทยุมาจากผลการด าเนินงานของ “COOL Fahrenheit 93” ภาพรวมรายได้ธุรกิจส่ือ

วิทยุในปี 2559 ลดลงร้อยละ 11.9 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการซ้ือส่ือโฆษณาที่เปลี่ยนไปของทั้ง

อุตสาหกรรม ประกอบกับในปี 2559 บริษัทฯยุติการด าเนินธุรกิจส าหรับคลื่น “สบายดี เรดิโอ 88.5” อย่างไรก็ตาม 

จากผลการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) คลื่น “COOL Fahrenheit 93” ยังคงได้รับความ

นิยมติดอยู่ในอันดับ 1 ของกลุ่ม Easy Listening และอันดับ 2 ของประเทศ และยังมีการจัดกิจกรรมส าหรับผู้ฟังซ่ึง

ได้รับความนิยมอย่างสูงตลอดทั้งปี ได้แก่ "อิ๊งค์ Eat All Around” "COOL Music Alive” “COOL Outing” “COOL 

Music Fest” และ “One Life” 

รายได้ธุรกิจเพลง : รายได้ธุรกิจเพลง ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจดิจิตอล รายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธ์ิ และรายได้จาก

การบริหารศิลปิน โดยบริษัทฯได้หยุดผลิตและจ าหน่ายแผ่นเพลงไปตั้งแต่ไตรมาส 1 ของปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของผู้บริโภคเพลงที่เปลี่ยนแปลงไปและก่อให้เกิดความคล่องตัว เป็นผลให้รายได้โดยรวมของปี 2559 จ านวน 

321.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 142.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.6 อีกทั้งพฤติกรรมการดาวน์โหลดริงโทนก็ลด

ความนิยมลง ทั้งนี้ แนวโน้มรายได้ของการให้บริการ Music Streaming และ YouTube ยังเพิ่มขึ้น แต่ไม่เพียงพอกับการ

ลดลงของรายได้จากช่องทางอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ ตัดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไป 

ท าให้ธุรกิจเพลงโดยรวมยังมีความสามารถในการท าก าไรที่ดี 
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รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม : รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม ประกอบด้วย รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและ

กิจกรรมการตลาด และรายได้จากงานรับจ้างผลิต ในปี 2559 รายได้จากธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม จ านวน 753.2 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 45.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.5 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีกิจกรรมคอนเสิร์ตที่จัดอย่าง

ต่อเนื่องและประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี ทั้งคอนเสิร์ต “The Next Venture Concert 2016” “Love Laugh Cry with 9 

Men” รวมถึงคอนเสิร์ตส าหรับส่ือต่างๆ ของบริษัทฯทั้ง “ช่อง 8 พบเพื่อน” และ “สบายดีสัญจร” เป็นต้น 

รายได้ธุรกิจสุขภาพและความงาม : รายได้ธุรกิจสุขภาพและความงาม ประกอบด้วย รายได้จากการจัดจ าหน่ายกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า ภายใต้แบรนด์ “มาจีค (Magique)” กลุ่มบ ารุงเส้นผมและหนังศีรษะ ภายใต้แบรนด์ “รีไวฟ์ (Revive)” 

และกลุ่มอาหารเสริม โดยบริษัทฯมีรายได้จ านวน 227.9 ล้านบาท ค่อนข้างทรงตัวจากปี 2558 ที่จ านวน 231.9 ล้านบาท 

เหตุผลหลักมาจากการท าการขายผ่านส่ือโทรทัศน์ไม่ได้ในช่วงไตรมาส 4 ประกอบกับเศรษฐกิจที่ซบเซามาระยะหนึ่งส่งผล

ต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งออกใหม่ในตลาด อย่างไรก็ตาม เมื่อธุรกิจโฆษณาเริ่มกลับมาเป็นปกติ บริษัทฯได้เพิ่ม

เส้นการขายและโฆษณาผ่านส่ือของบริษัทฯมากขึ้น รวมถึงเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่รับสายคอลเซ็นเตอร์เพื่อรองรับความ

ต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้นให้ได้ทั้งหมด และยังท าการตลาดในทุกช่องทางเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายส าหรับลูกค้าเดิม 

และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึงการขยายช่องทางการขายและการท าโปรโมช่ันร่วมกับ

ร้านวัตสัน (Watsons) อีฟ แอนด์ บอย (EVEANDBOY) ท็อปส์ มาร์เก็ต (Tops Market) กูร์เมต์ มาร์เก็ต (Gourmet Market) 

และ โฮม เฟรช มาร์ท (Home Fresh Mart) ด้วย 

ต้นทุนขายและบริการ : ต้นทุนขายและบริการจ านวน 2,331.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 372.0 ล้านบาท คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 13.8 เนื่องมาจาก ต้นทุนของช่องโทรทัศน์ดาวเทียมลดลงอย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากความพยายามในการ
บริหารต้นทุนให้ลดลงตามรายได้ที่หดตัวลง ต้นทุนขายและบริการอีกส่วนหนึ่งที่ลดลงมาจากต้นทุนของธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายแผ่นเพลงที่ลดลงเป็นอย่างมากตามการยุติการผลิต อย่างไรก็ตาม แม้ต้นทุนการด าเนินงานของช่อง 8 จะเพิ่มสูงขึ้น 
แต่ก็เป็นไปตามสัดส่วนเดียวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านเนื้อหารายการ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
ต้นทุนละครตามการออกอากาศ และการเพิ่มรายการใหม่ๆ ให้ได้รับความนิยมและเพิ่มฐานผู้ชมอย่างต่อเนื่อง 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และต้นทุนทางการเงิน  : ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ านวน 960.6 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 84.2 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 จากการเพิ่มขึ้นหลักๆ ของค่าใช้จ่ายในการขาย

และการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าสุขภาพและความงามของบริษัทฯผ่านช่องทางขายอื่นนอกเหนือจากที่แต่เดิมขายผ่าน

ช่องทาง Telesales เพียงอย่างเดียว ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน จ านวน 83.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาทจากปี 2558 

คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 สาเหตุมาจากดอกเบี้ยจ่ายธนาคารสูงขึ้นจากการเริ่มกู้ยืมระยะยาวเป็นปีแรกเพื่อช าระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
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อัตราก าไรขั้นต้น อัตราก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) : ในปี 2559 บริษัทฯมีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 

25.4 อัตราก าไรสุทธิร้อยละ -3.1 และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นร้อยละ -7.4 ลดลงจากปี 2558 ที่มีอัตราส่วนเท่ากับร้อย

ละ 27.5 ร้อยละ 3.2 และร้อยละ 7.1 ตามล าดับ สาเหตุหลักมาจากการลดลงของผลประกอบการจากธุรกิจส่ือ และธุรกิจ

สุขภาพและความงาม 

 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 4,139.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 14.5 มีสาเหตุหลักมาจากการ

ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 86.3 จากการซ้ือหุ้นคืน และการลงทุนในคอนเทนต์รายการต่างๆ  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) ลดลงร้อยละ 26.1 ตามการลดลงของรายได้  และในระหว่างปี ได้ตัดจ าหน่ายค่า

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล จ านวน 135.6 ล้านบาท อย่างไรก็ดี สินทรัพย์ไม่

มีตัวตน (สุทธิ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.5 จากการเพิ่มขึ้นของคอนเทนต์ละครและซีรี่ย์ต่างประเทศ 

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 3,079.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 37.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2  โดยมี

การเปลี่ยนแปลงหลักๆได้แก่ การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 706.0 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 444.1 ล้านบาท เพื่อจ่ายช าระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ

ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 852.9 ล้านบาท หลักๆจากรายได้รับ

ล่วงหน้างานรับจ้างผลิตเนื่องจากได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และการจ่ายช าระของค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ

ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 1,049.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  667.5 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 38.9 จากการซ้ือหุ้นคืนจ านวน 465.3 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จ านวน 100.1 ล้านบาท และผล

ขาดทุนระหว่างงวด 102.1 ลบ. 

 

กระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 103.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 653.3 

ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจากการซ้ือหุ้นคืน 465.3 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผล 100.1 ล้านบาท และการลงทุนในคอนเทนต์

ผลิตรายการโทรทัศน์ ทั้งละคร ข่าว และรายการวาไรตี้ต่างๆ รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์ด าเนินงานต่างๆเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการผลิตรายการและการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในระหว่างปี บริษัทฯจ่ายช าระค่าใบอนุญาตให้

ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 415.0 ล้านบาท สุทธิจากการได้รับเงินกู้ยืมทั้งระยะส้ันและ

ระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม 1,150.1 ล้านบาท 


