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ข้อสงวนสิทธ์ิ (Disclaimer) 

งบการเงินและการวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการจากรายงานประจ าปี 2561 อยา่งยอ่จดัท าข้ึนเพ่ืออ านวยความสะดวก

ให้แก่ผูถื้อหุ้นในการศึกษาขอ้มูลทางการเงินเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงประกอบดว้ย ส่วนของงบการเงิน (“รายงานของผูส้อบบญัชี

รับอนุญาต” “งบแสดงฐานะการเงิน” “งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” “งบแสดงการเปล่ียนแปลงของส่วนของเจา้ของ” และ “งบ

กระแสเงินสด”)  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการจากผลประกอบการของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561  ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต โดยเน้ือหาส่วนใหญ่ในเอกสารฉบบั

น้ีมีแหล่งขอ้มูลมาจากขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีผ่านมาของบริษทั แต่อาจมีขอ้มูลบางส่วนเป็นขอ้มูลเชิงคาดการณ์ล่วงหนา้

ถึงแผนการด าเนินงานในอนาคต โดยอา้งอิงตามขอ้สมมติฐานของทีมบริหารภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนั ขอ้มูลดงักล่าวจึงอาจ

มีการเปล่ียนแปลงหรือแตกต่างไปจากผลท่ีจะเกิดข้ึนจริงในอนาคต ทั้ งน้ี เน้ือหาในเอกสารฉบับน้ีมิได้จัดท าข้ึนเพ่ือ

วตัถุประสงคใ์นการชกัชวนใหมี้การซ้ือการขายหุน้ของบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) แต่อยา่งใด 

ส าหรับงบการเงินและการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการส าหรับปี 2561 ฉบบัเต็ม สามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

www.rs.co.th/investor.html หรือ รายงานประจ าปีในรูปแบบแผน่ซีดีท่ีไดจ้ดัส่งมาพร้อมกนัน้ี 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษทัย่อย (“กลุ่มกิจการ”) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงนิทีต่รวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั  
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การประเมินมูลค่าของใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และ
ประกอบกจิการโทรทัศน์ 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการข้อ 14 เร่ืองใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีใบอนุญาต 
ให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์จ  านวน 
1,396 ล้านบาทสุทธิจากค่าตัดจ าหน่ายสะสม เน่ืองจาก
จ านวนช่องทีวีดิจิตอลท่ีมีจ านวนมากท าให้ผูช้มรายการ
โทรทศัน์มีทางเลือกในการชมรายการต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
จึงมีผลให้ผูป้ระกอบการทีวีดิจิตอลตอ้งเผชิญสภาวะการ
แข่งขนัรุนแรงของทีวดิีจิตอล 
 

จากขอ้บ่งช้ีขา้งตน้แสดงให้เห็นว่ามูลค่าท่ีกลุ่มกิจการคาดว่า
จะได้รับคืนจากการใช้ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทศัน์นั้นอาจต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีสุทธิ  
ซ่ึงผูบ้ริหารจะประเมินการด้อยค่าของใบอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์เป็นประจ าทุก ๆ ปี 
และจากการทดสอบในปีน้ี ผูบ้ริหารพบว่าไม่มีการดอ้ยค่า
ของใบอนุญาตดงักล่าว 
 

ข้าพ เจ้าให้ ความใส่ ใจการประเมินการด้อยค่ าใน
ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 
เน่ืองจากใบอนุญาตมีมูลค่าเป็นจ านวนท่ีมีสาระส าคัญ  
และมีขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินอตัราการเติบโตโดยรวมของรายไดแ้ละอตัราคิดลด
เพื่อใชใ้นการค านวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
การเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบของสมมติฐานเพียงเล็กน้อย
อาจส่งผลให้ประมาณการกระแสเงินสดเปล่ียนแปลง
อยา่งเป็นมีสาระส าคญั 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ รวมถึง  
 

 ประเมินความเหมาะสมของวิธีการในการจดัท าประมาณการ
กระแสเงินสดของกลุ่มกิจการรวมถึงขั้ นตอนการจัดท า  
และทดสอบข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการค านวณประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต 

 

 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการท่ีท า 
ในปีปัจจุบนักับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีท าใน 
ปีท่ีแลว้ รวมถึงประเมินเก่ียวกับการปรับปรุงของประมาณการ 
ท่ีส าคัญ และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดของ 
กลุ่มกิจการกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของปีปัจจุบนั 

 

 สอบถามผูบ้ริหารเชิงทดสอบเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัคือ
การเติบโตของรายได้และอัตราคิดลด เพื่อท าความเข้าใจ
แผนการเติบโตในอนาคต พร้อมด้วยพิจารณาว่ากลุ่มกิจการ 
มีความสามารถในการท าให้แผนสัมฤทธ์ิผลภายในระยะเวลา 
ท่ีสมควร โดยการเปรียบเทียบอตัราการเติบโตของรายได้กับ
ภาพรวมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

 

 ทดสอบความเหมาะสมของการใช้อตัราคิดลดของตน้ทุนเงินทุน
ในกลุ่มกิจการโดยเปรียบเทียบกับอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มกิจการ 
ไดจ่้ายจริง 

 

 ทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานเก่ียวกับ
อตัราการเติบโตของรายได้ และอัตราคิดลด เพื่อพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงของสมมติฐานเหล่าน้ี ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการ 
ด้อยค่าของใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทศัน์ 

 

จากผลการปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้  ขา้พเจา้พบว่าสมมติฐาน
ท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินมูลค่าของใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี
และประกอบกิจการโทรทศัน์มีความสมเหตุสมผลตามหลกัฐาน
ท่ีมีอยูแ่ละไม่จ าเป็นตอ้งบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนสะสม
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้อ 17 เร่ือง สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีสินทรัพยภ์าษี
เงินได้รอการตัดบัญชีจ านวน 232 ล้านบาท ประกอบด้วย
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากขาดทุนสะสมทางภาษี
ท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยจ านวน 81 ลา้นบาท 
 
กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับัญชีจากผล
ขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ เม่ือผูบ้ริหารพิจารณาว่า
จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะสามารถน าผล
ขาดทุนสะสมทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ ผูบ้ริหารจัดท า
ประมาณการก าไรท่ีต้องเสียภาษีในอนาคต เพ่ือพิจารณา
ความสามารถในการใช้ประโยชน์ทางภาษีของภาษีเงินได้ 
รอการตดับญัชีท่ีตั้งจากขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
ซ่ึงประมาณการอตัราการเติบโตของรายไดแ้ละก าไรทางภาษี
ในอนาคตเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อประมาณการ
เหล่าน้ี 
 
ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจในเร่ืองสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการ 
ตดับัญชีท่ีตั้ งจากขาดทุนสะสมสุทธิท่ียงัไม่ได้ใช้เน่ืองจาก
มูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีมีสาระส าคญัต่อ 
งบการเงินรวม และการค านวณประมาณการก าไรทางภาษี 
ในอนาคตมีความซบัซอ้น และมีการใชข้อ้สมมติฐานที่ส าคญั
ซ่ึงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจท่ีส าคญัของผูบ้ริหารในการประเมิน
ความสามารถในการท าก าไรท่ีตอ้งเสียภาษีในอนาคต 

ขา้พเจา้ท าความเขา้ใจรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ี
ส าคัญ และได้ทดสอบข้อสมมติฐานท่ีส าคัญท่ีผูบ้ริหารใช้ในการ
ค านวณก าไรทางภาษีในอนาคตซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนด
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดย 
 

 ประเมินผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได้
โดยพิจารณาจากระยะเวลาส้ินสุดการใชไ้ดต้ามประมวลรัษฎากร 
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงพิจารณาความถูกตอ้งของการค านวณภาษี 
และประมาณการการใชภ้าษีในอนาคต 

 

 ประเมินและสอบถามผูบ้ริหารเชิงทดสอบเก่ียวกบัดุลยพินิจและ
สมมติฐานที่ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของ
กลุ่มกิจการในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซ่ึงเป็นระยะเวลา 
ท่ีกลุ่มกิจการสามารถใชสิ้ทธิประโยชน์จากขาดทุนสะสมทางภาษี 
โดยพิจารณาความเป็นไปไดข้องขอ้สมมติฐานดา้นการเติบโตของ
ก าไรในอนาคตอัน เป็นผลมาจากการเติบ โตของรายได ้ 
และเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้ตามแผนธุรกิจ  
กบัประมาณการทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม 

 

จากวธีิปฏิบติังานของขา้พเจา้ดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้พบวา่ขอ้สมมติฐาน

ท่ีส าคัญท่ีผูบ้ริหารใช้ในการประมาณการก าไรท่ีต้องเสียภาษีใน

อนาคตอยูใ่นระดบัท่ีสมเหตุสมผล 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การรับรู้จ านวนการตัดจ าหน่ายต้นทุนการผลติละคร 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการข้อ 15 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือ
ต้นทุนการผลิตละครสุทธิจ านวน 389 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 54 ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทั้งหมด ตน้ทุน
การผลิตละครแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม 
ซ่ึงตน้ทุนการผลิตละครตดัจ าหน่ายตามรูปแบบท่ีคาดการณ์
ของการใชสิ้นทรัพยเ์พ่ือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
 
ผูบ้ริหารแบ่งสัดส่วนตน้ทุนการผลิตละครออกเป็น 2 ส่วน
กล่าวคือ ส่วนแรกของต้นทุนการผลิตละคร จะตดัจ าหน่าย
ตามจ านวนตอนในแต่ละคร้ังท่ีคาดการณ์ว่าจะออกอากาศ
ทางโทรทัศน์ ส่วนท่ีเหลือของต้นทุนการผลิตละครจะตัด
จ าหน่ายดว้ยวธีิเส้นตรง   
 
ขา้พเจา้ให้ความใส่ใจวิธีการตดัจ าหน่ายตน้ทุนการผลิตละคร 
ในส่วนท่ีตดัจ าหน่ายตามจ านวนตอนในแต่ละคร้ังท่ีคาดการณ์
วา่จะออกอากาศทางโทรทศัน์ เน่ืองจากวิธีตดัจ าหน่ายในส่วนน้ี
เก่ียวขอ้งกับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการคาดการณ์
จ านวนตอนท่ีจะออกอากาศในอนาคต และตน้ทุนการผลิต
ละครตามส่วนแบ่งมีจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

ขา้พเจา้ท าความเขา้ใจและตรวจสอบวิธีการตดัจ าหน่ายตน้ทุนการ
ผลิตละครโดย 
 
 ประเมินความเหมาะสมของวิธีการคาดการณ์ ท่ีเก่ียวกับการ

ประมาณการจ านวนตอนของการออกอากาศละครแต่ละเร่ือง
โดยเทียบกบัแผนการออกอากาศ   

 

 ประเมินจ านวนตอนท่ีออกอากาศจริงของละครเร่ืองนั้ น  
โดยเปรียบเทียบกบัแผนการออกอากาศละครท่ีน ามาใชค้  านวณ
การตดัจ าหน่ายตน้ทุนการผลิตละคร 

 

 ทดสอบการค านวณ เพื่อประเมินความถูกต้องของการค านวณ
การตดัจ าหน่ายตน้ทุนการผลิตละคร 

 

ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าดุลยพินิจของผู ้บริหารในการคาดการณ์
จ านวนตอนท่ีจะออกอากาศนั้ นสมเหตุสมผล และอยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได ้ตามหลกัฐานท่ีมีอยู ่
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ข้อมูลอ่ืน 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืน
มีความขัดแยง้ท่ีมีสาระส าคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพ่ือให้สามารถจดัท า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับ 
การด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู ้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง  
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจาก 
การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บ และประเมินวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่ง
มีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 
จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและได้
ส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้ งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
กฤษณ์  ชัชวาลวงศ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5016 
กรุงเทพมหานคร 
15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 339,639,957    230,823,831    168,511,981    29,268,469      

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  (สุทธิ) 8 553,168,390    622,302,372    611,655,348    461,028,178    

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (สุทธิ) 34 ง)         -        - 881,700,000    841,700,000    

สินคา้คงเหลือ  (สุทธิ) 9 284,785,668    315,635,411    11,956,542      2,646,381        

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (สุทธิ) 22 3,816,152        24,836,068             -          -

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (สุทธิ) 10 4,933,691        2,275,876        528,592           620,355           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,186,343,858 1,195,873,558 1,674,352,463 1,335,263,383 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัย่อย  (สุทธิ) 11         -        - 534,507,003    555,909,254    

เงินลงทุนในบริษทัร่วม  (สุทธิ) 12 3,991,133        3,988,995               -          -

อาคาร และอุปกรณ์  (สุทธิ) 13 331,535,298    402,467,819    292,850,997    370,491,352    

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและ

ประกอบกิจการโทรทศัน์ (สุทธิ) 14 1,395,738,282 1,531,084,848        -          -

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน  (สุทธิ) 15 720,149,700    587,247,391    117,423,678    145,938,925    

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เกินปี 9,030,000        27,083,333             -          -

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (สุทธิ) 16 180,089,907    153,554,601    115,677,411    90,014,129      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 17 231,609,431    273,923,902    118,755,960    119,457,000    

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (สุทธิ) 18 14,839,736      33,905,738      14,629,038      30,549,040      

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,886,983,487 3,013,256,627 1,193,844,087 1,312,359,700 

รวมสินทรัพย์ 4,073,327,345 4,209,130,185 2,868,196,550 2,647,623,083 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 733,203,437    815,418,868    256,246,002    284,267,502    

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี (สุทธิ) 20 11,070,866      11,681,888      11,070,866      11,681,888      

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและ

ประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่ายท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (สุทธิ) 14 4,072,392        176,864,317           -          -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 240,000,000    213,000,000    240,000,000    213,000,000    

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 จ)         -        - 208,027,125    121,827,125    

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 80,000,000      40,000,000             -          -

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (สุทธิ) 22 39,369,040      29,758,153      39,269,571      20,614,565      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 28,982,918      41,610,288             -          -

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 9,242,313        10,091,089      5,080,334        5,546,049        

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 1,145,940,966 1,338,424,603 759,693,898    656,937,129    

หนี้สินไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 20 6,617,037        17,688,912      6,617,037        17,688,912      

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 316,085,000    626,085,000           -          -

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและ

ประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่าย 14 826,556,413    717,671,638           -          -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 99,545,179      96,134,656      78,422,968      72,801,538      

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 25 6,249,237        11,067,587      777,874           879,874           

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 1,255,052,866 1,468,647,793 85,817,879      91,370,324      

รวมหนี้สิน 2,400,993,832 2,807,072,396 845,511,777    748,307,453    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 26.1

   หุ้นสามญั 1,203,270,516 หุ้น 

      มลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 1,203,270,516 1,203,270,516 1,203,270,516 1,203,270,516 

ทุนท่ีออกและช าระเต็มมลูค่าแลว้

   หุ้นสามญั 1,010,149,192 หุ้น

      มลูค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุ้นละ 1 บาท 1,010,149,192        - 1,010,149,192          -

   หุ้นสามญั 1,010,147,392 หุ้น

      มลูค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุ้นละ 1 บาท         - 1,010,147,392        - 1,010,147,392 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 26.1 258,257,595    258,236,895    258,257,595    258,236,895    

หุ้นสามญัซ้ือคืน 26.5 (465,274,840)   (465,274,840)   (465,274,840)   (465,274,840)   

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 120,327,052    112,971,941    120,327,052    112,971,941    

จดัสรรแลว้ - ส ารองหุ้นสามญัซ้ือคืน 465,274,840    465,274,840    465,274,840    465,274,840    

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 282,483,158    15,517,712      633,950,934    517,959,402    

รวมส่วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,671,216,997 1,396,873,940 2,022,684,773 1,899,315,630 

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1,116,516        5,183,849               -          -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,672,333,513 1,402,057,789 2,022,684,773 1,899,315,630 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 4,073,327,345 4,209,130,185 2,868,196,550 2,647,623,083 

-                 -                 -                 -                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,129,659,415   1,413,406,904   8,072,557          468,940             

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 1,697,021,676   2,088,275,276   851,574,716      658,870,040      

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 3,826,681,091   3,501,682,180   859,647,273      659,338,980      

ตน้ทุนขาย (712,253,980)     (475,530,387)     (5,366,136)         (238,400)            

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,493,023,063)  (1,653,680,037)  (549,061,928)     (572,332,608)     

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (2,205,277,043)  (2,129,210,424)  (554,428,064)     (572,571,008)     

ก าไรขั้นต้น 1,621,404,048   1,372,471,756   305,219,209      86,767,972        

รายไดอ่ื้น 28 33,749,627        26,644,598        680,208,582      723,917,238      

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,655,153,675   1,399,116,354   985,427,791      810,685,210      

ค่าใชจ่้ายในการขาย (452,640,570)     (398,268,164)     (110,399,228)     (134,940,260)     

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (601,744,463)     (533,852,730)     (497,512,380)     (438,569,053)     

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 29 (3,173,862)         (1,847,151)         (517,160)            (3,521,205)         

ตน้ทุนทางการเงิน 31 (68,339,595)       (90,471,386)       (11,231,273)       (19,454,519)       

ก าไรท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไข

การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ช้

คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 14 94,614,823        45,539,315                  -           -

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 623,870,008      420,216,238      365,767,750      214,200,173      

(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 32 (107,832,327)     (87,192,943)       (702,134)            27,339,481        

ก าไรส าหรับปี 516,037,681      333,023,295      365,065,616      241,539,654      

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไร

หรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูค่าใหมข่องภาระผูกพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน 24           - 15,086,776                  - 13,029,660        

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมจ่ดัประเภท

   รายการใหมไ่ปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั           - (3,017,355)                   - (2,605,932)         

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี           - 12,069,421                  - 10,423,728        

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 516,037,681      345,092,716      365,065,616      251,963,382      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 516,039,530      332,861,741      365,065,616      241,539,654      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (1,849)                161,554                       -          -

516,037,681      333,023,295      365,065,616      241,539,654      

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 516,039,530      344,931,162      365,065,616      251,963,382      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (1,849)                161,554                       -          -

516,037,681      345,092,716      365,065,616      251,963,382      

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 33.1 0.5337               0.3443               0.3776               0.2499               

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท) 33.2 0.4924               0.3328               0.3484               0.2415               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทุนจดทะเบียน ส ารอง รวมส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ ทุนส ารอง หุ้นสามัญ ยังไม่ได้ ของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ซ้ือคืน ตามกฎหมาย ซ้ือคืน จัดสรร ของบริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 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    

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปี

   การเพ่ิมหุน้สามญั 26.4 209,746                2,412,079         -                      -                     -                     -                      2,621,825                  -                         2,621,825             

   ส่วนไดเ้สียไมมี่อ านาจควบคุมลดลงจากการลดทุน

      จดทะเบียนของบริษทัยอ่ย -                        -                    -                      -                     -                     -                      -                             (4,687,500)            (4,687,500)           

   จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย -                        -                    -                      12,076,983       -                     (12,076,983)       -                             -                         -                        

   เงินปันผลจ่าย 27 -                        -                    -                      -                     -                     -                      -                             (492,913)                (492,913)               

   ก  าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน - การวดัมลูค่าใหมข่อง

      ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (สุทธิจากภาษี) -                        -                    -                      -                     -                     12,069,421        12,069,421               -                         12,069,421          

   ก  าไรสุทธิส าหรับปี -                        -                    -                      -                     -                     332,861,741      332,861,741             161,554                 333,023,295        

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,010,147,392    258,236,895    (465,274,840)    112,971,941    465,274,840    15,517,712        1,396,873,940         5,183,849              1,402,057,789    

งบการเงินรวม (บาท)

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทุนจดทะเบียน ส ารอง รวมส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ ทุนส ารอง หุ้นสามัญ ยังไม่ได้ ของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ซ้ือคืน ตามกฎหมาย ซ้ือคืน จัดสรร ของบริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,010,147,392    258,236,895    (465,274,840)    112,971,941    465,274,840    15,517,712        1,396,873,940         5,183,849              1,402,057,789    

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปี

   การเพ่ิมหุน้สามญั 26.4 1,800                     20,700               -                      -                     -                     -                      22,500                        -                         22,500                   

   ส่วนไดเ้สียไมมี่อ านาจควบคุมลดลงจากการลดทุน

      จดทะเบียนของบริษทัยอ่ย -                        -                    -                      -                     -                     -                      -                             (4,062,333)            (4,062,333)           

   จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย -                        -                    -                      7,355,111         -                     (7,355,111)         -                             -                         -                        

   เงินปันผลจ่าย 27 -                        -                    -                      -                     -                     (241,718,973)    (241,718,973)           (3,151)                     (241,722,124)      

   ก  าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน - การวดัมลูค่าใหมข่อง

      ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (สุทธิจากภาษี) -                        -                    -                      -                     -                     -                      -                             -                         -                        

   ก  าไรสุทธิส าหรับปี -                        -                    -                      -                     -                     516,039,530      516,039,530             (1,849)                     516,037,681        

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,010,149,192    258,257,595    (465,274,840)    120,327,052    465,274,840    282,483,158      1,671,216,997         1,116,516              1,672,333,513    

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

งบการเงินรวม (บาท)
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทุนจดทะเบียน ส ารอง

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนส ารอง หุ้นสามญั ยังไม่ได้

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูล ค่าหุ้น ซ้ือคืน ตามกฎหมาย ซ้ือคืน จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,009,937,646   255,824,816    (465,274,840)   100,894,958    465,274,840    278,073,003    1,644,730,423   

การเปลี่ ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปี

   การเพ่ิมหุ้นสามญั 26.4 209,746             2,412,079        -                  -                  -                  -                  2,621,825          

   จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย -                    -                  -                  12,076,983      -                  (12,076,983)     -                    

   ก  าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน - การวดัมลูค่าใหมข่อง

      ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (สุทธิจากภาษี) -                    -                  -                  -                  -                  10,423,728      10,423,728        

   ก  าไรสุทธิส าหรับปี -                    -                  -                  -                  -                  241,539,654    241,539,654      

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,010,147,392   258,236,895    (465,274,840)   112,971,941    465,274,840    517,959,402    1,899,315,630   

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้าของ  (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทุนจดทะเบียน ส ารอง

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนส ารอง หุ้นสามญั ยังไม่ได้

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูล ค่าหุ้น ซ้ือคืน ตามกฎหมาย ซ้ือคืน จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,010,147,392   258,236,895    (465,274,840)   112,971,941    465,274,840    517,959,402    1,899,315,630   

การเปลี่ ยนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปี

   การเพ่ิมหุ้นสามญั 26.4 1,800                 20,700             -                  -                  -                  -                  22,500               

   จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย -                    -                  -                  7,355,111        -                  (7,355,111)       -                    

   เงินปันผลจ่าย -                    -                  -                  -                  -                  (241,718,973)   (241,718,973)     

   ก  าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน - การวดัมลูค่าใหมข่อง

      ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (สุทธิจากภาษี) -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                    

   ก  าไรสุทธิส าหรับปี -                    -                  -                  -                  -                  365,065,616    365,065,616      

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,010,149,192   258,257,595    (465,274,840)   120,327,052    465,274,840    633,950,934    2,022,684,773   

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

623,870,008      420,216,238      365,767,750      214,200,173      

รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 13, 14, 15, 30 591,459,708      558,172,985      147,051,541      142,106,043      

คา่ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายล่วงหนา้ 18,053,333       -                 -                 

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 8 (15,332,768)      (2,696,990)        (746,734)          548,855            

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือสินคา้ลา้สมยั 9 16,624,104       (47,116,226)      -                 43,228             

ขาดทุนจากการท าลายสินคา้ -                 314,226            -                 -                 

กลบัรายการประมาณการคา่เผ่ือการรับคืนสินคา้ -                 (1,891,930)        -                 -                 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 15 11,026,990       13,502,476       11,026,990       13,502,476       

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 10, 18 (74,488)            80,000             (74,488)            80,000             

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (2,138)              114,683            -                 -                 

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 11 -                 -                 (11,105,642)      2,014,839         

ขาดทุนจากการปิดกิจการของบริษทัย่อย *, ** 11, 29 2,453               -                 10,452,343                 -

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 29 2                     228                  2                     69                   

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 28 818,508            52,717             732,070            (447,793)          

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 24 3,603,773         13,262,138       5,621,430         1,738,917         

เงินปันผลรับ 27 -                 -                 (268,171,848)    (355,556,461)    

ดอกเบ้ียรับ 28 (1,071,311)        (1,143,323)        (35,230,160)      (31,750,488)      

ตน้ทุนทางการเงินดอกเบ้ียจ่าย 31 68,339,595       90,471,386       11,231,273       19,454,519       

ก าไรท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการช าระ

คา่ธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและ

ประกอบกิจการโทรทศัน์ (94,614,823)      (45,539,315)      -                 -                 

1,222,702,946   997,799,293      236,554,527      5,934,377         

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

งบการเงนิรวม

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมุนเวียน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน *, ** 58,346,414       54,020,085       (149,441,631)    397,480,985      

สินคา้คงเหลือ 14,225,639       (139,153,646)    (9,310,161)        836,209            

ภาษีมูลคา่เพ่ิม 30,630,803       28,590,085       18,655,006       (13,093,303)      

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (2,583,327)        (872,410)          166,251            (373,451)          

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เกินปี -                 8,333,334         -                 -                 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,066,002       (3,045,812)        15,920,002       (2,835,113)        

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน (70,873,456)      201,333,527      14,903,577       (5,908,811)        

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย (848,776)          (5,058,488)        (465,715)          556,359            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (4,818,350)        (5,364,036)        (102,000)          (9,952,500)        

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานจ่าย (193,250)          -                 -                 -                 

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก่อนภาษีเงินไดจ่้าย 1,265,654,645   1,136,581,932   126,879,856      372,644,752      

รับคืนภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 16 31,802,191       36,250,232       -                 -                 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (136,482,723)    (107,536,330)    (25,664,376)      (34,324,501)      

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,160,974,113   1,065,295,834   101,215,480      338,320,251      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 1,071,311         1,150,334         34,791,355       32,229,096       

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 34 ง) -                           - (553,500,000)    (400,000,000)    

รับช าระเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ง) -                           - 513,500,000      136,000,000      

เงินสดรับจากการลงทุนในบริษทัย่อย -                           - -                 23,437,500       

เงินสดรับ(ลูกหน้ี)จากการปิดกิจการของบริษทัย่อย *, ** 22,055,550       (26,065,280)      22,055,550       -                 

เงินปันผลรับ -                 -                 268,171,848      355,556,461      

เงินสดจ่ายซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (44,768,802)      (69,183,829)      (26,579,470)      (53,671,322)      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ 4,617,757         1,580,632         4,997,292         5,299,754         

เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (501,376,770)    (301,415,463)    (74,925,256)      (9,848,752)        

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน 23,177             7                     -                 13,142,441       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (518,377,777)    (393,933,599)    188,511,319      102,145,178      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายช าระดอกเบ้ีย (29,981,873)      (46,946,871)      (9,113,101)        (17,665,798)      

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 930,000,000      2,125,000,000   930,000,000      1,870,000,000   

จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (903,000,000)    (2,618,000,000)  (903,000,000)    (2,255,000,000)  

รับเงินจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                 222,025,000      -                 -                 

จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (270,000,000)    -                 -                 -                 

จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (12,873,713)      (16,319,903)      (12,873,713)      (16,319,903)      

จ่ายช าระคา่ใบอนุญาตส าหรับสิทธิในการด าเนินการ

บนคล่ืนความถ่ีส าหรับกิจการบนโทรทศันร์ะบบดิจิตอล (6,225,000)        (207,500,000)    -                 -                 

รับเงินจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 จ) -                 -                 385,500,000      332,000,000      

จ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 จ) -                 -                 (299,300,000)    (350,572,875)    

จ่ายเงินปันผล 27 (241,718,973)    -                 (241,718,973)    -                 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล (3,151)              (492,913)          -                 -                 

จ่ายเงินลดทุนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 26.3 -                 (4,687,500)        -                 -                 

เงินสดรับจากการออกหุน้เพ่ิมทุน 22,500             2,621,825         22,500             2,621,825         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (533,780,210)    (544,300,362)    (150,483,287)    (434,936,751)    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ สุทธิ 108,816,126      127,061,873      139,243,512      5,528,678         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือตน้ปี 230,823,831      103,761,958      29,268,469       23,739,791       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดยอดคงเหลือปลายปี 339,639,957      230,823,831      168,511,981      29,268,469       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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* รายการน้ีรวมการเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากการปิดบริษทั อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จ  ากดั ส่งผลให้บริษทัดงักล่าวส้ินสุดการเป็นบริษทัยอ่ยตั้งแต่
วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2561 (หมายเหตุ 11) 

** รายการน้ีรวมการเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากการปิดบริษทั บลูแฟร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เวร่ีเวลล ์ จ  ากดั และบริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จ  ากดั ส่งผลให้
บริษทัดงักล่าวส้ินสุดการเป็นบริษทัยอ่ยตั้งแต่วนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2561 (หมายเหตุ 11) 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายการทีม่ิใช่เงนิสด

ตดัจ าหน่ายลูกหน้ีอ่ืนและคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีอ่ืน -                 53,100,066       -                 45,578,383       

ตดัจ าหน่ายภาพยนตร์และคา่เผ่ือดอ้ยคา่ภาพยนตร์ -                 7,692,756         -                 -                 

ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนและ

คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,400,000         -                 -                 -                 

เจ้าหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จากการซ้ือท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปี 7,439,913         2,081,869         6,682,995         1,537,346         

เจ้าหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จากการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน

ในระหว่างปี 63,451,817       80,386,069       3,583,858         52,581,940       

เจ้าหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินระหว่างปี -                 7,633,953         -                 7,633,953         

ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายและคา่เผ่ือภาษีเงินได้

หกั ณ ท่ีจ่ายท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืน 927,856            7,805,101         1,094               148,513            

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

จากรายงานประจ าปี 2561 
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการในส่วนน้ีไดจ้ดัท าข้ึนจากผลประกอบการรวมของบริษทั อาร์เอส จ ากดั 

(มหาชน) และบริษทัในเครือ (“บริษทัฯ”) ตามงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เพ่ือประโยชน์ในการแสดง

ภาพผลประกอบการโดยรวมของบริษทัฯ ไดมี้การจดัแบ่งกลุ่มธุรกิจหลกั ออกเป็น 3 กลุ่มหลกั  ไดแ้ก่ ธุรกิจพาณิชยห์ลาย

ช่องทาง ธุรกิจส่ือ ธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ ดงัตาราง  
 

 

ธุรกจิ ประเภท 

1) ธุรกจิพาณิชย์หลายช่องทาง   ผลิตภณัฑสุ์ขภาพและความงาม  
- ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว : แบรนด ์“มาจีค” 

- ผลิตภณัฑดู์แลเสน้ผม : แบรนด ์“รีไวฟ์” 

- ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร : แบรนด ์“เอส.โอ.เอม็.” 

 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชส่้วนตวัและผลิตภณัฑใ์นครัวเรือน 

 เคร่ืองประดบั และอ่ืนๆ 
2) ธุรกจิส่ือ ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ “ช่อง 8”   

“ช่อง 2”   
“สบายดีทีว”ี 
“Series Channel” (เดิม “You Channel”) 

ธุรกิจส่ือวทิย ุ “COOLfahrenheit” 

3) ธุรกจิเพลงและอ่ืนๆ ธุรกิจดิจิทลั จดัเก็บลิขสิทธ์ิ บริหารศิลปิน จดัคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

งบการเงินรวมของบริษทัส าหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 

516.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 183.2 ลา้นบาท หรือสูงข้ึนร้อยละ 55.0 เป็นผลจากการเติบโตสูงของรายไดจ้าก

ธุรกิจพาณิชยห์ลายช่องทาง (Multi-platform Commerce หรือ MPC) กวา่ร้อยละ 53.1 อยา่งไรก็ตาม รายไดข้องส่ือโดยรวม

ลดลงร้อยละ 21.1 จากผลกระทบจากสภาพอุตสาหกรรมโดยรวมท่ีไม่เติบโต อตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมสูงข้ึนมาอยู่ท่ีร้อยละ 

42.4 เทียบกบัร้อยละ 39.2 ในปี 2560 จากสดัส่วนของธุรกิจพาณิชยห์ลายช่องทางซ่ึงมีอตัราการท าก าไรสูงมีสดัส่วนเพ่ิมข้ึน 

รวมถึงช่อง 8 ควบคุมตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ ในส่วนของอตัราส่วนค่าใชจ่้ายต่อยอดขายเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยตามค่าใชจ่้าย

ของธุรกิจพาณิชยห์ลายช่องทางซ่ึงเพ่ิมข้ึนตามจ านวนพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึน 
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สรุปผลการด าเนินงานแยกตามกลุ่มธุรกจิ 

 รายได้ 

 

  ปี 2560 ปี 2561 เปลีย่นแปลง 

หน่วย : ล้านบาท จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

รายไดธุ้รกิจสุขภาพและความงาม 1,389.1   39.7% 2,126.8 55.6% 737.7 53.1% 

รายไดธุ้รกิจส่ือ 1,703.5 48.6% 1,344.7 35.1% -358.8 -21.1% 

รายไดธุ้รกิจเพลง 409.1 11.7% 355.2 9.3% -53.9 -13.2% 

รายได้จากการขายและบริการ 3,501.7 100.0% 3,826.7 100.0% 325.0 9.3% 

 

รายไดจ้ากการขายและบริการส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 3,826.7 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนสุทธิจากปีก่อน จ านวน 

325.0 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.3 ตามล าดบั แยกอธิบายตามกลุ่มธุรกิจ ไดด้งัน้ี 

รายได้ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง 

รายไดธุ้รกิจพาณิชยห์ลายช่องทาง ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัเองและ

สินคา้จากพนัธมิตร รวมสินคา้หลากหลายประเภทกว่า 100 รายการ จ าหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษทั ทั้ งโทรทัศน์

ระบบดิจิทลั โทรทศัน์ผา่นดาวเทียม และส่ือวทิย ุรวมถึงส่ือออนไลน์ การจ าหน่ายผา่นตวัแทนขายตรงชั้นเดียว หรือท่ีบริษทั

เรียกวา่ LifestarBIZ และผ่านร้านคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) ทัว่ประเทศ ซ่ึงช่องทางเหล่าน้ี ไดพ้ฒันามาจากจุดแข็ง

และความสามารถหลกัของบริษทั และยงัพฒันาอยา่งต่อเน่ืองใหค้รบวงจรและเหนือคู่แข่งในตลาด รวมถึงการมีฐานขอ้มูล

ลูกค้าท่ีเติบโตข้ึนทุกเดือน โดย ณ ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 1 ลา้นรายได้ถูกน ามาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นระบบมากข้ึน อีกทั้ง บริษทัไดพ้ฒันาระบบหลงัการขายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้

ทนัท่วงทีและเหมาะสม ผนวกกบัการท าโปรโมชัน่ในแต่ละเทศกาลให้ตอบโจทยข์องลูกคา้ ท าให้ยอดขายในรอบปีท่ีผ่าน

มาเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั และยงัคงมีแนวโนม้เติบโตต่อเน่ือง แมว้า่จะถูกผลกระทบชัว่คราวจากข่าวการปราบปรามสินคา้

ผิดกฎหมายช่วงกลางปี 2561 แต่นัน่เป็นเพียงผลกระทบระยะสั้น และสถานการณ์กลบัสู่ปกติแลว้ตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 ซ่ึง

เหตุการณ์ดงักล่าว ถือว่าส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมโดยรวม ท าให้เกิดการคดักรองผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้ท่ีผิดกฎหมาย

ออกไปจากตลาด 

รายได้ธุรกิจส่ือ 

ภาพรวมธุรกิจส่ือโทรทศัน์ทั้งอุตสาหกรรมส าหรับปี 2561 งบการใชโ้ฆษณา (ADEX) ผา่นส่ือโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัจาก

ผลการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) เพ่ิมข้ึน 5,061 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.0 แต่หากหัก

รายการพิเศษจากเม็ดเงินโฆษณาส าหรับการถ่ายทอดกีฬาในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ถือวา่งบโดยรวมค่อนขา้งทรงตวั หาก

พิจารณาสัดส่วนผูช้มโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัรายใหม่ก็มีจ านวนสูงข้ึน หากเทียบกบักลุ่มผูป้ระกอบการโทรทศัน์รายเดิม

และโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมท่ีมีจ านวนลดลง โดยสดัส่วนผูช้มเพ่ิมข้ึนมาอยูท่ี่ร้อยละ 52.1 ในเดือนธนัวาคม ปี 2561 เทียบกบั
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ร้อยละ 46.7 ในเดือนธนัวาคม ปี 2560 อยา่งไรก็ตาม ผลจากการแข่งขนัท่ีรุนแรงดา้นราคาในอุตสาหกรรมเน่ืองมาจากเม็ด

เงินโฆษณาอนัจ ากดั ท าให้ธุรกิจส่ือโทรทศัน์ระบบดิจิทลัของบริษทั หรือ “ช่อง 8” มีผลประกอบการลดลง แมว้า่เรตติ้ง

เฉล่ียของเดือนธนัวาคม ปี 2561 ในกลุ่มอาย ุ4+ ตลอด 24 ชัว่โมง จะลดลงเล็กน้อยจากการหยุดการถ่ายทอดรายการมวย

ในช่วงวนัศุกร์และเสาร์ แต่รายการหลกัโดยรวมยงัคงไดรั้บความนิยมและประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ ละครไทย “พยคัฆา” 

“สาปกระสือ” และ “ซ่ินลายหงส์” ซีรีส์ต่างประเทศ “หนุมาน สงครามมหาเทพ” “ลิขิตแคน้แสนรัก” และ “พิฆเนศ มหาเทพ

ไอยรา” รวมถึงรายการข่าว “คุยข่าวเชา้” และ “คุยข่าวเยน็”  

ทวา่ จากการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพของทั้งกลุ่มบริษทั ท าให้สามารถบริหารส่ือทั้งหมดในมือไดเ้ต็มประสิทธิภาพ

ร้อยละ 100 โดยน ามาโฆษณาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของธุรกิจพาณิชยห์ลายช่องทางของกลุ่มบริษทัเองให้มีอตัราการ

เติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ในส่วนของธุรกิจส่ือวทิย ุหรือ “COOLfahrenheit” ยงัคงไดรั้บความนิยมอยูใ่นอนัดบั 1 ของกลุ่ม Easy Listening และอนัดบั 

2 ของประเทศ และมีการจดักิจกรรมส าหรับผูฟั้งท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง อาทิ “COOL Outing” และ "อ๊ิงค์ Eat All 

Around” 

รายได้ธุรกิจเพลงและอ่ืนๆ 

รายไดธุ้รกิจเพลงและอ่ืนๆ ลดลงจากผลกระทบของทั้งอุตสาหกรรมท่ีหดตวัลง แต่เน่ืองจากการปรับโครงสร้างธุรกิจและ

ควบคุมตน้ทุนให้มีประสิทธิภาพ ท าให้ธุรกิจเหล่าน้ียงัมีประสิทธิภาพในการท าก าไรไดดี้ ส าหรับธุรกิจเพลง รายไดห้ลกั

ยงัคงมาจากรายไดท่ี้ไดรั้บจากการฟังผา่นออนไลน์ท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ต้นทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายและบริการจ านวน 2,205.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ จ านวน 76.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.6 ตามรายไดท่ี้

เพ่ิมข้ึนของธุรกิจพาณิชยห์ลายช่องทาง แต่อตัราการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนขายและบริการยงัน้อยกว่าอตัราการเพ่ิมข้ึนของ

รายไดร้วม ซ่ึงมาจากการควบคุมตน้ทุนส าหรับธุรกิจส่ือ ธุรกิจเพลง และอ่ืนๆ 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอ่ืน และต้นทุนทางการเงนิ 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร จ านวน 1,054.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 122.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 13.1 โดย

หลกัๆ เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนตามสดัส่วนรายไดธุ้รกิจพาณิชยห์ลายช่องทางท่ีสูงข้ึน 

ในส่วนของตน้ทุนทางการเงิน จ านวน 68.3 ลา้นบาท ลดลง 22.1 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 24.5 ตามการลดลงของ

ดอกเบ้ียจ่ายธนาคารส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาว ซ่ึงเป็นผลมาจากก าไรของธุรกิจหลกัท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และการบริหารกระแสเงิน

สดอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในรอบปีท่ีผา่นมา มีรายการพิเศษ ไดแ้ก่ ก าไรท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการช าระค่าธรรมเนียมในอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืน

ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ (หลงัหกัภาษี) จ านวน 75.7 ลา้นบาท 
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 อตัราก าไรขั้นต้น อตัราก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) 

 

  ปี 2560 ปี 2561 

อตัราก าไรขั้นตน้ 39.2% 42.4% 

อตัราก าไรสุทธิ 9.4% 13.4% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) 27.2% 33.6% 
  

ปี 2561 บริษทัฯมีอตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการ

เติบโตของรายได้จากกลุ่มธุรกิจพาณิชยห์ลายช่องทางเป็นหลกั และการควบคุมต้นทุนส่ือโทรทัศน์ช่อง 8 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

2. สินทรัพย์ 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 4,073.3 ลา้นบาท แบ่งเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนร้อยละ 29.1 และ

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ร้อยละ 70.9  สินทรัพยห์ลกัประกอบดว้ย ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์

ในระบบดิจิทลั ร้อยละ 34.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) ร้อยละ 13.6  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) ร้อยละ 17.7  เงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 8.3  อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ร้อยละ 8.1  สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) ร้อยละ 7.0 และ

อ่ืนๆร้อยละ 11.0   

สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 4,073.3 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนเลก็นอ้ย ร้อยละ 3.2 มีสาเหตุหลกัมาจาก

การตดัจ าหน่ายค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั จ านวน 135.3 ลา้นบาท ลูกหน้ี

การคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) ลดลง 69.1 ลา้นบาท มาจากลูกหน้ีการคา้กลุ่มธุรกิจส่ือท่ีลดลงผนัแปรตามรายได ้ในขณะท่ี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึนสุทธิ 132.9 ลา้นบาท จากการลงทุนทั้งลิขสิทธ์ิละครไทยและซีรีส์ต่างประเทศ 
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 คุณภาพของสินทรัพย์ 

ลกูหนีก้ารค้า – กิจการอ่ืน (สุทธิ)  

ลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ : 

 ปี 2560 ปี 2561 เปลีย่นแปลง 

หน่วย : ล้านบาท จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 301.7 53.8% 324.3 64.2% 22.6 7.5% 

เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ีนอ้ยกวา่ 
3 เดือน 

 
188.1 

 
33.6% 

 
132.0 

 
26.1% 

 
-56.1 

 
-29.8% 

3 - 6 เดือน 3.1 0.5% 3.1 0.6% - - 

6 - 12 เดือน 6.5 1.2% 0.7 0.2% -5.8 -89.2% 
เกินกวา่ 12 เดือน 60.9 10.9% 44.9 8.9% -16.0 -26.3% 

รวม 560.3 100.0% 505.0 100.0% -55.3 -9.9% 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -58.9 -10.5% -42.4 -8.4% -16.5 -28.0% 

ลูกหนีก้ารค้า – กจิการอ่ืน (สุทธิ) 501.4 89.5% 462.6 91.6% -38.8 -7.7% 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั : 
 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 6.25 7.18 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 58 51 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน (สุทธิ) 462.6 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 38.8 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 7.7  มาจากการลดลงของลูกหน้ีจากกลุ่มธุรกิจส่ือซ่ึงผนัแปรตามรายไดท่ี้ลดลง   ในปี 2561 บริษทัฯมีระยะเวลา

ในการเรียกเก็บหน้ีเฉล่ียท่ี 51 วนั ลดลงจากปีก่อนท่ี 58 วนั เน่ืองจากในปีน้ีมีสัดส่วนของยอดขายสินคา้จากธุรกิจพาณิชย์

หลายช่องทางเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นการรับเงินสดหรือมีเครดิตไม่เกิน 1 เดือน ท าใหร้ะยะเวลาในการเรียกเก็บ

หน้ีเฉล่ียของบริษทัฯลดลง อยา่งไรก็ดี หากพิจารณาถึงอายขุองลูกหน้ีการคา้โดยส่วนใหญ่เกินร้อยละ 80 มีอายคุา้งช าระไม่

เกิน 3 เดือน ซ่ึงยงัเป็นไปตามนโยบายการใหเ้ครดิตกบัลูกคา้เฉล่ียท่ี 2-3 เดือน ส าหรับลูกหน้ีท่ีมีอายคุา้งนานเกิน 1 ปี หรือมี

ปัญหาในการจ่ายช าระ บริษทัฯมีนโยบายในการพิจารณาและทบทวนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหมู้ลหน้ีท่ี

คงเหลือในงบการเงินสะทอ้นมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจริง โดยในปี 2561 บริษทัฯมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคิดเป็นร้อยละ 8.4 

ลดลงจากปีก่อน ท่ีร้อยละ 10.5 
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สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 
 

 ปี 2560 ปี 2561 เปลีย่นแปลง 

หน่วย : ล้านบาท จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

ราคาทุน  326.5 100.0% 312.3 100.0% -14.2 -4.4% 
หกั ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั -10.9 -3.3% -27.5 -8.8% 16.6 152.1% 

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)  315.6 96.7% 284.8 91.2% -30.8 -9.8% 

 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั : 
 ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 9.56 7.35 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียรวม (วนั) 38 50 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  สินคา้คงเหลือประกอบด้วย สินค้าส าเร็จรูปประเภทสินคา้อุปโภคบริโภค งานระหว่างท า

ประเภทรายการโทรทศัน์ งานกิจกรรมการตลาด และอ่ืนๆ รวมมูลค่าสุทธิ 284.8 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 30.8 ลา้นบาท 

คิดเป็นร้อยละ 9.8 โดยในปีน้ี บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนส าหรับสินคา้ท่ีคา้งสต็อคเป็นเวลานาน

ตามนโยบายท่ีก าหนดให้มีการทบทวนมูลค่าสินคา้คงเหลืออย่างสม ่าเสมอในทุกงวดบญัชีเพ่ือให้มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ี

แสดงในงบการเงินไม่ต ่ากวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ท าให้ปีน้ีมีสัดส่วนค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัคิดเป็นร้อยละ 8.8 เพ่ิมข้ึนจากปี

ก่อนท่ีร้อยละ 3.3 อยา่งไรก็ดี สินคา้คา้งสตอ็คเหล่าน้ีบริษทัฯยงัคงมีแผนการท าโปรโมชัน่ทางการตลาดต่างๆเพ่ือใหส้ามารถ

ระบายสินคา้ออกจากสตอ็คไดท้ั้งหมด 

ในปี 2561 บริษทัฯมีระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย 50 วนั เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ท่ี 38 วนั เน่ืองจากปลายปี 2560 บริษทัฯมีการ

แผนการเพ่ิมประเภทของสินคา้ให้มีความหลากหลายมากข้ึน รวมถึงแผนการเพ่ิมปริมาณสินคา้เพ่ือรองรับยอดขายท่ีจะ

เติบโตให้อนาคต ท าให้สินคา้คงเหลือเฉล่ียปีน้ีสูงกว่าปีก่อน อย่างไรก็ดี บริษทัฯมีนโยบายในการจดัการควบคุมสินคา้

คงเหลือให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและเพียงพอเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนการขายและการท าการตลาด รวมถึงให้งานขาย

และงานบริหารคลงัสินคา้ประสานงานกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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สินทรัพย์ไม่มตีัวตน (สุทธิ) 

 ปี 2560 ปี 2561 เปลีย่นแปลง 

หน่วย : ล้านบาท จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

ราคาทุน  2,277.2 100.0% 2,747.1 100.0% 469.9 20.6% 

หกั ค่าเผื่อตดัจ าหน่ายสะสม -1,340.5 -58.9% -1,666.4 -60.7% 325.9 24.3% 

      ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -349.5 -15.3% -360.6 -13.1% 11.1 3.2% 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน (สุทธิ)  587.2 25.8% 720.1 26.2% 132.9 22.6% 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) ประกอบดว้ย ลิขสิทธ์ิละคร  ลิขสิทธ์ิเพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์

และอ่ืนๆ รวมมูลค่าสุทธิ 720.1 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 132.9 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.6 จากการเพ่ิมข้ึนของลิขสิทธ์ิ

ละคร ซีร่ีส์ต่างประเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับระบบการท างานในดา้นต่างๆ  ส าหรับค่าเผื่อการดอ้ยค่า ณ 

ส้ินปี 2561 มีจ านวน 360.6 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเลก็นอ้ย มาจากการบนัทึกค่าเผื่อดอ้ยค่าของลิขสิทธ์ิเพลงท่ีมีอายกุาร

ให้ประโยชน์ท่ีไม่ทราบแน่นอน บริษทัฯจึงไม่มีการตดัจ าหน่ายแต่ใชว้ิธีการทดสอบการดอ้ยค่าแทน อยา่งไรก็ดี บริษทัฯมี

นโยบายในการทบทวนการดอ้ยค่าส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทุกประเภทอย่างสม ่าเสมอในทุกรอบบญัชีเพ่ือให้มูลค่า

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีแสดงในงบการเงินไม่ต ่ากวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

3. สภาพคล่อง 

 กระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  1,065.3 1,161.0 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -393.9 -518.4 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน -544.3 -533.8 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ 127.1 108.8 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 230.8 339.6 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 339.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนระหว่างปี 

108.8 ลา้นบาท  มาจากการเพ่ิมข้ึนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเป็นหลกั ซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายท่ีเติบโตสูง

จากธุรกิจพาณิชยห์ลายช่องทาง ในขณะท่ี มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 518.4 ลา้นบาท จากการลงทุนในคอนเทนต์

ละครและซีรีส์ต่างประเทศ ส าหรับการออกอากาศท่ีส่ือโทรทศัน์ ช่อง 8  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปสุทธิ 

533.8 ลา้นบาท จากการช าระคืนหน้ีเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 270.0 ลา้นบาท  และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 241.7 ลา้นบาท   
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 อตัราส่วนสภาพคล่องทีส่ าคญั 

  ปี 2560 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.89 1.04 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.55 0.70 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 58 51 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 38 50 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย (วนั) 37 48 
Cash cycle (วนั)  59 53 

ภาพรวมปี 2561 บริษทัฯมีสภาพคล่องสูงข้ึนจากปีก่อน ทั้งจากยอดขายท่ีสูงข้ึนของธุรกิจพาณิชยห์ลายช่องทางท าให้มี

กระแสเงินสดรับเพ่ิมข้ึน และจากมาตรการเยยีวยาผูป้ระกอบการทีวดิีจิทลัของภาครัฐท่ีอนุญาตใหพ้กัช าระหน้ีค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลได้เป็นเวลา 3 ปี ซ่ึงสามารถช่วยบรรเทาให้ภาระหน้ีสินท่ีตอ้งช าระในระยะสั้ นของบริษทัฯลดลง  

นอกจากน้ี ในปี 2561 บริษทัฯมี Cash cycle จ านวน 53 วนั ลดลงจากปีก่อนท่ี 59 วนั จากการเก็บหน้ีเฉล่ียไดเ้ร็วข้ึน และการ

บริหารเครดิตไดมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

4. แหล่งทีม่าของเงินทุน 

 หนีสิ้น ส่วนของเจ้าของ และ อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 
ปี 2560 

 
ปี 2561 

เปลีย่นแปลง 

จ านวน (y-y) 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 213.0 240.0 27.0 12.7% 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 666.1 396.1 -270.0 -40.5% 

ค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทศัน์คา้งจ่าย (สุทธิ) 

 

894.5 

 

830.6 

 

-63.9 
 

-7.1% 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 908.6 821.9 -86.7 -9.5% 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 124.9 112.4 -12.5 -10.0% 

หนีสิ้นรวม 2,807.1 2,401.0 -406.1 -14.5% 

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,396.9 1,671.2 274.3 19.6% 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.01 1.44   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีหน้ีสินรวม 2,401.0 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 406.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.5  มา

จากการจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 270.0 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการคืนก่อนก าหนดช าระ จ านวน 230.0 ลา้นบาท  หน้ีสินหมุนเวยีน

อ่ืนลดลงจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายซ่ึงผนัแปรตามรายไดส่ื้อท่ีลดลง  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ จ านวน 1,671.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

274.3 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.6 จากการเพ่ิมข้ึนของผลก าไรระหวา่งงวด 516.0 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 241.7 ลา้น

บาท 

ในปี 2561 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 1.44 เท่า ลดลงจากปี 2560 ท่ีมีอตัราส่วน 2.01 เท่า จากการท่ีหน้ีสินรวม

ลดลงจากการคืนหน้ีเงินกูร้ะยะยาวเป็นหลกั และส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่เพ่ิมข้ึนจากผลก าไรท่ีเพ่ิมสูงใน

ระหวา่งปี 

 

5. ปัจจัยและอทิธิพลหลกัทีอ่าจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ในปี 2562 ธุรกิจพาณิชยห์ลายช่องทาง ยงัคงขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายออกไปอยา่งต่อเน่ือง ทั้งช่องทางขายตรงชั้นเดียว 

ซ่ึงผลิตสินคา้โดยเฉพาะให้แก่ช่องทางดงักล่าว ท าการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านทั้งช่องทางส่ือของบริษทัฯ ส่ือออนไลน์ 

และส่ืออ่ืนๆ ทัว่ประเทศ ส าหรับช่องทางออนไลน์ มีแผนการน าระบบ data analytics มาเพ่ือพฒันาช่องทางดงักล่าวเพ่ิมข้ึน 

รวมถึงน ามาช่วยวิเคราะห์ลูกคา้ท่ีมีอยูใ่นมือกวา่ลา้นราย ร่วมกบัการพฒันาระบบหลงัการขาย เพ่ือให้ลูกคา้เกิดการซ้ือซ ้ า 

และสนใจซ้ือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนด้วย ในส่วนของการพฒันาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มุ่งพฒันาผลิตภัณฑ์ให้มีความ

หลากหลายของประเภทสินคา้เพ่ิมข้ึน และมุ่งเนน้ท่ีสินคา้ท่ีมีอตัราการท าก าไรสูง 

ส าหรับสถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8” พร้อมสโลแกน “ใครๆ ก็ดูช่อง 8” ในปี 2562 จะได้เห็นทั้ งละครไทย ซ่ึงประสบ

ความส าเร็จอยา่งมากจากปีก่อน ซีรีส์ต่างประเทศทั้ง “พิฆเนศ มหาเทพอวตาร” ต่อดว้ย “อะลาดิน” รวมถึงรายการข่าว เสริม

ความเขม้ขน้ดว้ยกิจกรรม “เคาะประตูดูช่อง 8” และวาไรต้ีรูปแบบใหม่ท่ีจะเขา้มาสนบัสนุนเรตติ้งของช่อง 8 ใหเ้พ่ิมข้ึนดว้ย 

 

 


