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ตารางสรุปงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเสมือนการปรับโครงสราง 

(หนวย : พันบาท) 

  งบเฉพาะของบริษัทฯ 
งบเสมือนการปรับ
โครงสราง 

รายการ 2542 2543 2544  30 มิ.ย. 45 
1 ก.ค. 44 ถึง  
30 มิ.ย. 45 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 142,175 215,805 267,849 111,439 214,428

ลูกหนี้การคาสทุธ ิ 57,378 84,536 92,105 139,267 329,851

สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ 2,938 18,163 8,427 17,382 68,111

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธ ิ 11,451 11,933 39,665 42,912 96,629

สินทรัพยอื่นๆ 10,899 7,667 6,280 12,730 31,518

รวมสินทรัพย 224,841 338,109 414,326 319,730 740,537

เจาหนี้การคา 12,201 1,760 5,215 9,159 68,087

หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ 46,723 75,590 79,944 88,710 170,203

รวมหนีส้ิน 58,944 77,350 85,159 97,869 407,997

ทุนจดทะเบียน 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000

ทุนชําระแลว 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000

กําไรสะสม 139,897 234,759 303,167 195,861 285,999

รวมสวนของผูถือหุน 165,897 260,759 329,167 221,861 332,539

รายไดจากการขาย 264,892 399,335 482,525 334,716 1,531,283

รายไดรวม 291,017 438,433 515,232 343,213 1,567,078

ตนทุนขายและบริการ 47,873 63,711 85,325 58,113 693,272

คาใชจายในการขายและบรหิาร 144,256 151,701 203,619 94,823 441,212

ภาษีเงินได 30,656 68,879 68,700 57,083 135,242

กําไรสทุธ ิ 68,229 154,141 157,588 133,194 293,107

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (1) 262.42 592.85 606.11 512.28 1.88 (2)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  122,097 139,159 175,739 N/A N/A

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  -3,000 -6,230 95,394 N/A N/A

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  -2,627 -48,643 -89,180 N/A N/A
เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น
สุทธ ิ 116,471 84,286 181,953 N/A N/A
หมายเหตุ :  

(1) มูลคาที่ตราไวสําหรับป 2542-2544 หุนละ 100 บาท  

(2) กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณจากจํานวนหุนชําระแลวจํานวน 156 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ณ 1 ตุลาคม 2545 
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บริษัท เอ-ไทม มีเดีย จํากัด 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 
  บาท  

กระแสเงินสดจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน :  
     กําไรสทุธิ          157,588,279 
     รายการปรับกระทบยอดกําไรสุทธเิปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน :-  
        คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย              9,826,649 
        คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                 602,693 
        ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณ                  53,143 
           168,070,764 
        ลูกหนี้การคาบริษัทใหญและบริษัทที่เกียวของกันลดลง             5,553,726 
        ลูกหน้ีการคาบริษัทอ่ืนเพ่ิมข้ึน          (13,725,680)
        ลูกหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวของกันลดลง           13,775,292 
        คาใชจายจายลวงหนาเพ่ิมข้ึน          (4,182,430)
        สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนลดลง                149,135 
        สินทรัพยอ่ืนเพ่ิมข้ึน          (1,710,079)
        เจาหน้ีการคาบริษัทใหญและบริษัทท่ีเก่ียวของกันลดลง               (40,724)
        เจาหน้ีอ่ืนบริษัทใหญและบริษัทท่ีเก่ียวของกันลดลง             (580,438)
        เจาหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน             4,075,797 
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลง          (2,320,590)
        คาใชจายคางจายเพ่ิมข้ึน             5,880,343 
        หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน                 793,912 
           เงนิสดสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงาน          175,739,028 
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน :  
     ซ้ืออุปกรณ         (34,515,550)
     เงินฝากที่ถึงกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือนลดลง           129,909,397 
        เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน            95,393,847 
กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน :  
     จายเงินปนผล         (89,180,000)
        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน         (89,180,000)
  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ         181,952,875 
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันตนป           85,896,101 
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันสิ้นป         267,848,976 
  
ขอมูลเพ่ิมเติมประกอบกระแสเงินสด  
     เงินสดจายระหวางปสําหรับ :-  
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล            71,030,299 

หมายเหตุ: จัดทําโดยบริษัทฯ และมิไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญช ี
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

  
งบเฉพาะของบริษัทฯ งบเสมือนปรับ

โครงสราง 

อัตราสวนทางการเงิน 2542 2543 2544 
สิ้นสุด  

30 มิ.ย. 45 
1 ก.ค. 44 ถึง  
30 มิ.ย. 45 

อัตราสวนสภาพคลอง           
  อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 3.44 4.12 4.33 2.74 2.57 
  อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 3.55 4.26 4.42 2.73 2.43 
  อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 3.56 1.91 2.16 N/A N/A 
  อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 4.18 4.40 4.34 5.07 4.21 
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 86.19 81.84 82.95 70.94 85.53 
  อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) N/A N/A N/A N/A 24.82 
  ระยะเวลาขายสินคาเฉลีย่ (วัน) N/A N/A N/A N/A 14.50 
  อัตราหมุนเวยีนเจาหนี ้(เทา) 7.68 9.13 24.47 16.22 10.18 
  ระยะเวลาชําระหนี ้(วัน) 46.86 39.44 14.71 22.20 35.36 
  วงจรเงินสด (วัน) 39.32 42.40 68.23 48.74 64.68 

            
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร           
  อัตรากําไรขั้นตน (%) 81.93% 84.05% 82.32% 82.64% 56.56% 
  อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 37.33% 55.85% 46.90% 56.85% 28.25% 
  อัตรากําไรอื่น (%) 8.98% 8.92% 6.35% 2.48% 2.28% 
  อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 123.47% 62.40% 77.66% N/A N/A 
  อัตรากําไรสทุธ ิ(%) 23.45% 35.16% 30.59% 38.81% 18.70% 
  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 51.27% 72.26% 53.43% 96.69% 93.94% 

            
อัตราสวนแสดงประสทิธภิาพในการ
ดําเนินงาน           
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 40.77% 54.76% 41.89% 72.58% 39.58% 
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 575.39% 1367.52% 636.91% 645.19% 330.94% 
  อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.74 1.56 1.37 1.87 2.12 

            
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน           
อัตราสวนหนีส้ินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.36 0.30 0.26 0.44 1.31 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา) 51,887.22 274,095.98 N/A N/A N/A 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน 
(Cash basis) (เทา) 18.95 2.12 1.42 N/A N/A 
อัตราการจายเงินปนผล (%) 86.88 57.86 152.61 97.6* N/A 

*หมายเหตุ : บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2545 โดยมีมติอนุมัติใหมีการจายเงินปนผล
ระหวางกาลจํานวน 130 ลานบาทในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2545 
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12.2 คําอธิบายและการวเิคราะหฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 

กอนการปรับโครงสราง บริษัทฯ ประกอบกิจการสื่อวิทยุ โดยมีรายไดรวมสําหรับป 2544 จํานวน 515.2 ลาน
บาท เพิ่มข้ึนรอยละ 17.5 จากป 2543 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดจากการผลิตรายการวิทยุ
รอยละ 20.8 ท้ังน้ีรายไดจากการผลิตวิทยุ (รายไดจากคาโฆษณาและรายไดจากการจัดคอนเสิรต) คิดเปนรอยละ 
93.7 และ 91.1 ของรายไดทั้งหมดในป 2544 และ 2543 ตามลําดับ การเพิ่มข้ึนของรายไดจากการผลิตวิทยุ
ดังกลาวเปนผลจากการเพิ่มขึ้นในรายไดของสถานีเดิม และการเปดดําเนินการของคล่ืนสถานีวิทยุแหงใหม 89 
เอฟเอ็ม ในเดือนมิถุนายน 2544 ในชื่อ "Bangkok Radio" นอกจากนี้บริษัทฯยังใชกลยุทธทางการตลาดตางๆ 
เชน การขายโฆษณาแบบราคาเหมารวมและการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีตรงกับกลุมเปาหมาย เปนสวนชวย
กระตุนรายไดคาโฆษณาของกลุมธุรกิจวิทยุ  

อยางไรก็ตาม จากผลของการเปดคล่ืนสถานีแหงใหม ทําใหตนทุนขายและผลิตของธุรกิจวิทยุเพิ่มสูงข้ึน ประกอบ
กับคาใชจายในการขายและบริหารดานบุคลากรและกิจกรรมสงเสริมการขายท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหธุรกิจวิทยุมีกําไร
ข้ันตนและอัตรากําไรสุทธิในป 2544 อยูท่ีรอยละ 82.3 และ 30.6 ตามลําดับ ในขณะท่ีป 2543 อยูในอัตรารอย
ละ 84.1 และ 35.2 ตามลําดับ  

ในคร่ึงแรกป 2545 บริษัทฯ มีรายไดจากการผลิตรายการวิทยุ 320.1 ลานบาทและรายไดจากการจัดคอนเสิรต 
14.6 ลานบาท รวมเปนรายไดจากการขายท้ังสิ้น 334.7 ลานบาท ในขณะที่มีตนทุนการผลิตรายการวิทยุ 45.4 
ลานบาทและตนทุนในการจัดคอนเสิรต 12.8 ลานบาท รวมเปนตนทุนขายท้ังสิ้น 58.2 ลานบาท สงผลให
บริษัทฯ มีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 82.6 โดยลดลงเล็กนอยเม่ือเทียบกับรอยละ 87.0  ในคร่ึงแรกป 2544 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากตนทุนการผลิตรายการวิทยุท่ีเพิ่มข้ึนจากสถานีใหมท่ีเพิ่งเปดดําเนินการในเดือนมิถุนายน 
2545 อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิในคร่ึงแรกป 2545 รอยละ 38.8 เพิ่มข้ึนจากรอยละ 37.4 ของ
คร่ึงแรกป 2544 เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตราคาใชจายในการขายและบริหารดานบุคคลากรและกิจกรรมสงเสริม
การขายท่ีลดลง 

บริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสรางกลุมในระยะเวลาระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2545 โดยไดซื้อ
บริษัทท่ีทําธุรกิจส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศนและส่ือส่ิงพิมพ รวม 8 บริษัท จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทท่ีเก่ียวของกัน ดังรายละเอียดแสดงขางตนในขอ 2.1 เร่ืองความเปนมา  

ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในการวิเคราะหผลการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดจัดทํางบการเงินรวมเสมือน
การปรับโครงสรางกลุมต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2544 ถึง 30 มิถุนายน 2545 และทําการปรับปรุงโดยนํา
รายการระหวางกนัท่ีเกิดข้ึนระหวางเวลาดังกลาวมาตัดบัญช ี 

คําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการในสวนนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชผลการดําเนินงานจากงบเสมือนการปรับ
โครงสรางกลุมสําหรับระยะเวลาหนึ่งปต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2544 ถึง 30 มิถุนายน 2545 เปนหลัก และมี
บางสวนวิเคราะหจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

ผลการดําเนินงาน 

การปรับโครงสรางกลุมในป 2545 สงผลใหกลุมบริษัทมีผลการดําเนินงานรวมและฐานะทางการเงินรวมเพิ่มขึ้น
จากปเดียวกันกอนปรับโครงสราง 

ภาพรวมของผลการดําเนินงานที่ผานมา 

การปรับโครงสรางกลุมสงผลใหกลุมบริษัทมีรายไดรวมสําหรับระยะเวลาหนึ่งปสิ้นสุด ณ 30 มิถุนายน 2545 
จํานวน 1,567.1 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไดรวมบริษัท เรดิโอ คอนเซ็ป จํากัด และบริษัท มาสเตอรแพลน 
จํากัดในธุรกิจสื่อวิทยุ บริษัท แกรมม่ี เทเลวิชั่น จํากัด บริษัท เอ็กแซ็กท จํากัด บริษัท ทีนทอลก จํากัด บริษัท 
แมส มอนิเตอร จํากัด และบริษัท เลมอนกราส โปรดักชั่นส จํากัดในธุรกิจสื่อโทรทัศนและ บริษัท อิมเมจ พับลิช
ชิ่ง จํากัดในธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ โดยเปนรายไดจากธุรกิจสื่อวิทยุจํานวน 936.7 ลานบาท รายไดจากธุรกิจสื่อ
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โทรทัศนจํานวน 523.3 ลานบาทและรายไดจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพจํานวน 107.1 ลานบาท  ในขณะท่ีมีตนทุนขาย
และผลิตรวมจํานวน 693.3 ลานบาท แบงเปนตนทุนของธุรกิจสื่อวิทยุจํานวน 262.2 ลานบาท ตนทุนจากธุรกิจ
ส่ือโทรทัศนจํานวน 388.1 ลานบาท และตนทุนจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพจํานวน 43.0 ลานบาท สําหรับคาใชจายใน
การขายและบริหารรวมจาํนวน 441.2 ลานบาทประกอบดวยคาใชจายของธุรกิจสื่อวิทยุจํานวน 302.8 ลานบาท 
คาใชจายจากธุรกิจสื่อโทรทัศนจํานวน 99.3 ลานบาท และคาใชจายจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพจํานวน 39.1 ลานบาท 
บริษัทฯ มีกําไรจากธุรกิจสื่อวิทยุจํานวน 262.7 ลานบาท กําไรจากธุรกิจสื่อโทรทัศนจํานวน 18 ลานบาท และ
กําไรจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพจํานวน 12.4 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 28.1 3.4 และ 11.6 
ตามลําดับ 

ผลการดําเนินงานที่ผานมา 

รายได 

รายไดรวมของกลุมบริษัทประกอบดวยรายไดจากธุรกิจวิทยุคิดเปนรอยละ 59.8 ธุรกิจโทรทัศนคิดเปนรอยละ 
33.4 และธุรกิจส่ือส่ิงพิมพคิดเปนรอยละ 6.8 ของรายไดทั้งหมด โดยรายไดหลักจากธุรกิจสื่อวิทยุ คือรายไดจาก
คาโฆษณาคิดเปนรอยละ 95.3 ของรายไดจากธุรกิจวิทยุทั้งหมด สําหรับรายไดหลักจากธุรกิจสื่อโทรทัศน คือ 
รายไดจากคาโฆษณาคิดเปนรอยละ 85.0 ของรายไดธุรกิจโทรทัศนรองลงมาคือรายไดจากคาลิขสิทธิ์เพลงคิดเปน
รอยละ 8.9 ของรายไดธุรกิจโทรทัศน ในสวนของรายไดหลักจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ คือ รายไดโฆษณาส่ือสิ่งพิมพคิด
เปนรอยละ 62.2 ของธุรกิจสิ่งพิมพ รองลงมาคือรายไดจากการจําหนายหนังสือคิดเปนรอยละ 32.1  

ตนทุนในการขายและอัตรากําไรขั้นตน 

ตนทุนในการขายรวม 693.3 ลานบาท แบงเปนตนทุนจากธุรกิจสื่อวิทยุรอยละ 37.8 ตนทุนจากธุรกิจสื่อ
โทรทัศนรอยละ 56.0 และตนทุนจากสื่อสิ่งพิมพรอยละ 6.2 โดยธุรกิจสื่อวิทยุมีกําไรข้ันตน 655.5 ลานบาทหรือ
คิดเปนอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 71.4 ซ่ึงเปนอัตรากําไรข้ันตนท่ีสูงกวาธุรกิจส่ืออ่ืน ๆ ของบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ
มีตนทุนการขายและบริการในธุรกิจสื่อวิทยุตํ่ากวาธุรกิจสื่ออ่ืน ๆ ตนทุนหลักของสื่อวิทยุคือคาเชาสถานี ในสวน
ของธุรกิจสื่อโทรทัศนมีกําไรข้ันตน 124.5 ลานบาทหรือคิดเปนอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 24.3 ตนทุนหลักของ
ธุรกจิสือ่โทรทัศนคือตนทุนในการผลิตรายการโทรทัศน และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพมีกําไรขั้นตน 58.0 ลานบาทหรือคิด
เปนอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 57.5 โดยมีตนทุนการผลิตหลักคือการผลิตส่ิงพิมพ  

กําไรสุทธิ 

กําไรสุทธิของกลุมบริษัทตามงบเสมือนการปรับโครงสรางมีจํานวน 293.1 ลานบาทหรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิ
รอยละ 18.7 สําหรับระยะเวลาหน่ึงปส้ินสุด ณ 30 มิถุนายน 2545 

อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน 

กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิตามงบเสมือนการปรับโครงสรางเทากับ 293.1 ลานบาท และสวนของผูถือหุนตามงบ
เสมือนเทากับ 332.5 ลานบาท ณ 30 มิถุนายน 2545 เปนผลใหมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนรอยละ 93.9  

  ฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

(1) สวนประกอบของสนิทรัพย 

กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม ณ 30 มิถุนายน 2545 จํานวน 740.5 ลานบาท แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 
จํานวน 612.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 82.7 และอาคารและอุปกรณสุทธิจํานวน 96.6 ลานบาทหรือ
คิดเปนรอยละ 13.0    
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(2) คุณภาพของสินทรัพย  

กลุมธุรกิจวิทยุมีนโยบายในการต้ังสํารองหน้ีสูญตามอัตราสวนของยอดขาย โดยบริษัทฯ และบจ.เรดิโอ คอน
เซ็ป มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 16.2 และ 12.6 ลานบาทตามลําดับ และมีอายุลูกหนี้โดยเฉล่ีย
ประมาณ 73 วันและ 88 วันตามลําดับ สําหรับบจ. มาสเตอรแพลน ไมมีการต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญ
เนื่องจากบริษัทฯไมมีลูกหนี้ 

กลุมธุรกิจโทรทัศนมีนโยบายในการต้ังสํารองหนี้สูญโดยวิเคราะหเปนรายบริษัท และเปนลูกหนี้ท่ีมีอายุ
มากกวา 12 เดือนข้ึนไป โดยบจ. เอ็กแซ็กท บจ. แกรมม่ี เทเลวิชั่น และบจ. แมส มอนิเตอร มีการต้ังหนี้
สงสัยจะสูญประมาณ 1.5 1.0 และ 2.5 ลานบาทตามลําดับ และมีอายุลูกหนี้โดยเฉล่ียประมาณ 59 วัน 
108 วันและ 106 วันตามลําดับ สําหรับบจ. ทีนทอลก และบจ. เลมอนกราส โปรดักชั่นส ไมมีการต้ังหนี้
สงสัยจะสูญเนื่องจากลูกหนี้มีอายุนอยกวา 12 เดือน 

กลุมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ บจ. อิมเมจ พับลิชชิ่ง ไดต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ท่ีคาดวาจะมีปญหาใน
การชําระหนี้จํานวนประมาณ 0.1 ลานบาทโดยดูจากลักษณะของลูกหนี้แตละราย บริษัทฯมีอายุลูกหนี้โดย
เฉล่ียประมาณ 66 วัน 

สภาพคลอง 

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 181.9 ลานบาทในป 2544 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มข้ึนของกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานจํานวน 175.7 ลานบาทโดยในจํานวนนี้เปนกําไรสุทธิจํานวน 
157.6 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดจากกิจกรรมลงทุนซึ่งเปนเงินฝากท่ีถึงกําหนด
จํานวน 129.9 ลานบาท ในสวนของเงินสดท่ีใชไปนั้นบริษัทไดซื้ออุปกรณจํานวน 34.5 ลานบาท และจายเงินปน
ผลจํานวน 89.2 ลานบาท  

ตามงบตรวจสอบของบริษัทฯ ในป 2544 บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลองลดลงจาก 4.33 เปน 2.74 ในคร่ึงแรก
ของป 2545 ซึ่งเปนผลมาจากการลดลงของเงินฝากธนาคารเนื่องจากการจายเงินปนผล 240.5 ลานบาท 
อยางไรก็ตามบริษัทฯ มีวงจรเงนิสดลดลงประมาณ 19 วันเน่ืองจากบริษัทฯสามารถเก็บหน้ีไดเร็วข้ึนเฉล่ีย
ประมาณ 12 วันอีกทั้งบริษัทฯ ไดชําระหนี้ยาวขึ้น 7 วัน อยางไรก็ดีเมื่อเทียบงบตรวจสอบกับงบเสมือนการปรับ
โครงสรางจะเห็นไดวาวงจรเงินสดของงบตรวจสอบ 68 วันน้ันคอนขางใกลเคียงกับงบเสมือน 65 วัน  

รายจายลงทุน 

ในป 2545 ท่ีผานมาบริษัทฯ ไดมีการกูเงินจากจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จํานวน 100 ลานบาทในเดือนสิงหาคมใน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2 เพื่อลงทุนในบริษัทยอยบางสวนและในเดือนกันยายนไดมีการเพิ่มทุนจํานวน 130 ลาน
บาท โดยเพ่ิมจาก 26 ลานบาทเปน 156 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดนําเงินท่ีไดจากการเพิ่มทุนดังกลาวมาชําระคืน
หน้ีเงินกูท้ังจํานวนเปนท่ีเรียบรอยแลวในเดือนกันยายน  

แหลงที่มาของเงินทุน 

ที่ผานมาบริษัทฯสามารถใชเงินสดท่ีไดจากการประกอบธุรกิจท้ังในสวนท่ีเปนเงินทุนหมุนเวียนและกําไรสะสมใน
การลงทุนตาง ๆ นอกจากรายจายลงทุนท่ีกลาวมา  

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

บริษัทฯมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนนอยกวา 0.5 เทาใน 3 ปที่ผานมา ซึ่งเปนตัวเลขอัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุนท่ีต่ํา เนื่องจากบริษัทฯไมมีความจําเปนในการกูยืมจากภายนอก หนี้สินท้ังหมดของบริษัทฯเปน
หนี้สินท่ีเกิดจากการดําเนินงานตามปกติซึ่งเปนหนี้สินท่ีมีระยะเวลาชําระคืนตํ่ากวาหนึ่งปเปนสวนใหญ โดยกลุม
บริษัทใชเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีอยูในการลงทุนเพิ่มเติมหรือขยายงานแทนการจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอก 
อยางไรก็ดีในป 2545 หลังจากการปรับโครงสรางโดยการรวมบริษัทในกลุมธุรกิจสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน และสื่อ
สิ่งพิมพแลว บริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึนเปน 1.3 เทา เนื่องจากงบเสมือนการปรับ
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โครงสรางไดต้ังสมมุติฐานวาบริษัทฯมีหนี้เพิ่มข้ึนจากการซื้อบริษัทอ่ืน ๆ ในเครือตอนท่ีมีการปรับโครงสราง 
รวมท้ังบริษัทฯไดจายเงินปนผลจํานวน 240 ลานบาทในเดือนพฤษภาคม 2545 สําหรับผลประกอบการป 
2544 และ 130 ลานบาทในเดือนกรกฎาคม 2545 สําหรับผลประกอบการคร่ึงแรกป 2545 จึงทําใหสวนของผู
ถือหุนลดลง 

สวนของผูถือหุน 

กลุมบริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ 30 มิถุนายน 2545 จํานวน 332.5 ลานบาท เปนกําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร
จํานวน 283.4 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 90.8 

หน้ีสิน 

กลุมบริษัทมีหนี้สินรวม ณ 30 มิถุนายน 2545 จํานวน 408.0 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนหนี้สินระยะสั้นที่เกิด
จากการดําเนินงานและภาษีเงินได เชน ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย จํานวน 71.1 ลานบาท เจาหนี้การคา
จํานวน 68.1 ลานบาท คาใชจายคางจายจํานวน 50.1 ลานบาท และหนี้สินจากการปรับงบเปนงบเสมือนการ
ปรับโครงสรางจํานวน 169.7 ลานบาท อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไมมีหน้ีสินระยะยาวแตอยางใด  

12.3 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

ไมมี  

 
13. ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ไมมี 


