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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1 งบการเงิน 

12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 รายงานผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2543-2544 ตรวจสอบโดยนายสิทธชัิย จันทรศิริภาส บริษัท 
สํานักสอบบัญชี บีวีอาร แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด ไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินไดแสดงฐานะการเงินและผล
การดําเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 รายงานผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2545 ตรวจสอบโดยนางสาวสมบูรณ ศุภศิริ
ภิญโญ บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จํากัด ไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินไดแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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12.1.2 ตารางสรุปงบการเงิน 

 

งบเสมือน ประมาณการ
งบการเงินรวม ปรับโครงสราง งบการเงนิรวม

รายการ 2543 2544 2545 2545 ไตรมาส 1 ป 2546
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 33,655,185          7,576,253            320,939,618        320,939,618        N/A
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 121,486,045        149,764,302        282,228,850        282,228,850        N/A
สินคาคงเหลือ 401,093               32,044,342          315,225,071        315,225,071        N/A
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ - สุทธิ 26,113                 1,270,233            228,511,078        228,511,078        N/A
รวมสินทรัพย 216,144,345       240,878,076       1,353,780,283    1,353,780,283    N/A
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้ -                      -                      230,000,000        230,000,000        N/A
เจาหนีก้ารคา 25,866,146          56,584,971          164,842,576        164,842,576        N/A
เงินกูยืมระยะยาว 11,300,000          -                      55,000,000          55,000,000          N/A
รวมหนีสิ้น 91,457,327         96,514,702         689,944,457       689,944,457       N/A
ทุนจดทะเบียน 100,000,000        100,000,000        560,000,000        560,000,000        N/A
ทุนชําระแลว 100,000,000        100,000,000        560,000,000        560,000,000        N/A
กําไรสะสม 24,687,018          44,363,374          103,835,826        103,835,826        N/A
รวมสวนของผูถือหุน 124,687,018       144,363,374       663,835,826       663,835,826       N/A
รายไดรวม 474,960,729        586,214,909        1,217,729,748     1,532,412,700     477,530,841        
ตนทุนขายและบรกิาร 264,021,794        476,805,944        867,694,460        886,862,407        279,136,705        
คาใชจายในการขายและบริหาร 187,433,968        80,236,537          190,360,882        314,829,118        96,625,053          
ดอกเบ้ียจาย 650,291               264,184               4,371,972            9,691,076            1,397,182            
ภาษีเงินได 10,032,360          9,231,889            95,829,982          126,880,057        32,269,434          
กําไรสุทธิ 12,822,315          19,676,355          59,472,453          194,150,043        68,102,466          
จํานวนหุนถัวเฉลีย่ถวงนํ้าหนกั ณ มูลคาท่ีตราไวท่ี 5 บาท 20,000,000          20,000,000          48,230,140          48,230,140          112,000,000        
กําไรสุทธิตอหุน 0.64                    0.98                    1.23                    4.03                    0.61                    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน N/A (13,518,368)         (64,006,067)         N/A N/A
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน N/A (1,260,564)          (621,140,691)       N/A N/A
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน N/A (11,300,000)         844,000,000        N/A N/A
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ N/A (26,078,932)        158,853,242       N/A N/A

บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะบรษัิทฯ
งบตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ตารางสรุปงบการเงิน
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12.1.3 อัตราสวนทางการเงิน 

 

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.37            2.15            1.60            1.60            N/A
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.94            9.40            0.94            0.94            N/A
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) N/A (0.15)           (0.17)           N/A N/A
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 3.89            4.28            5.41            6.86            N/A
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่ (วัน) 92.50          84.11          66.57          52.48          N/A
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 251.69        29.39          5.00            5.11            N/A
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 1.43            12.25          72.04          70.48          N/A
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 9.99            11.57          7.84            8.01            N/A
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 36.05          31.13          45.93          44.94          N/A
วงจรเงินสด (วัน) 57.88          65.23          92.67          78.02          N/A

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรข้ันตน (%) 44.20% 17.86% 26.14% 40.48% 39.83%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 4.59% 4.04% 9.94% 19.35% 19.00%
อัตรากําไรอื่น (%) 0.37% 0.97% 3.53% 2.76% 2.86%
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) N/A -57.62% -54.83% N/A N/A
อัตรากําไรสุทธิ (%) 2.70% 3.36% 4.88% 12.67% 14.26%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 10.84% 14.63% 14.72% 48.05% N/A

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 6.26% 8.61% 7.46% 24.35% N/A
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) N/M N/M 50.52% 193.03% N/A
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 2.32            2.57            1.53            1.92            N/A

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.73            0.67            1.04            1.04            N/A
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) N/A (15.23)         8.28            36.98          96.99                
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis) (เทา) N/A N/A (0.15)           N/A N/A
อัตราการจายเงินปนผล (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ
บริษทั อาร.เอส. โปรโมช่ัน จํากัด (มหาชน)

ปรับโครงสราง
2545อัตราสวนทางการเงิน 2543 2544 2545

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ งบการเงินรวม
ประมาณการ
งบการเงิน

ไตรมาส 1 ป 2546

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

งบตรวจสอบ งบเสมือน

 
หมายเหตุ สําหรับงบเสมือนปรับโครงสรางและประมาณการงบกําไรขาดทุน ในการคํานวณอัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ยจะใชกําไร

กอนหักคาเส่ือมราคา ดอกเบ้ียและภาษี (EBITDA) แทนกระแสเงินสดจากการดําเนนิงาน (Cash flow from operation) 
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

 เนื่องจากกลุมอาร เอส ไดมีการปรับโครงสรางกลุมในวันที่ 11 กันยายน 2545 โดยบริษัทฯ ไดเขาถือหุนรอย
ละ 99.99 ในบริษัทยอยจํานวน 22 บริษัท ดังนั้น งบการเงินรวมสําหรับป 2545 จึงไมอาจเปรียบเทียบกับงบการเงินใน
ป 2543 และ 2544 ไดเนื่องจากงบการเงินในป 2543 และ 2544 แสดงเพียงผลประกอบการเฉพาะของบริษัทฯ 
เทาน้ัน นอกจากนี้ งบการเงินรวมในป 2545 ไดแสดงผลประกอบการของกลุมอาร เอส เฉพาะภายหลงัการปรับ
โครงสรางกลุมในเดอืนกันยายน ซึ่งมิไดเปนการแสดงผลประกอบการของกลุมอาร เอส ท่ีแทจริงสําหรับป 2545 ดังนัน้ 
เพื่อประโยชนในการวิเคราะหผลประกอบการของกลุมอาร เอส บริษทัฯ จึงไดจัดทํางบการเงินเสมือนการปรับโครงสราง
กลุมแลวเสร็จตัง้แตวันท่ี 1 มกราคม 2545 (“งบเสมือนการปรับโครงสรางกลุม” หรือ “งบเสมือน”) และประมาณการ
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับไตรมาส 1 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2546 (“ประมาณการงบกาํไรขาดทุน” หรือ 
“ประมาณการ”) ดังรายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ  

 คําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการในสวน 12.2.1 นี้ไดจัดทําข้ึนจากผลประกอบการของกลุมอาร เอส 
ตามงบเสมือนการปรับโครงสรางกลุมเพือ่ประโยชนในการแสดงภาพผลประกอบการโดยรวมของกลุมอาร เอส โดยไดมี
การจัดแบงกลุมอาร เอส ออกเปน 3 กลุม ไดแก ธุรกิจเพลง ธุรกิจส่ือ และธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการ
โทรทัศน ตามประเภทการดําเนินธุรกิจหลักของแตละบริษัทดงัแสดงในแผนภาพภายใตหัวขอ “โครงสรางการถือหุนของ
กลุมอาร เอส” ในหนา 8  

12.2.1 ผลการดําเนินงานป 2545 

  ดานรายได 

 ในป 2545 บริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 1,532.41 ลานบาท เปนรายไดจากการขายและการใหบริการจํานวน 
1,490.06 ลานบาท และเปนรายไดอ่ืนจํานวน 42.35 ลานบาท ซ่ึงสามารถจําแนกตามสายธุรกิจตางๆ ไดดังนี้  

รายการ รายได 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

เพลง 1,035.64 67 
ส่ือ 273.06 18 
ผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน 169.73 11 
สนับสนุน 11.63 1 
รวมรายไดจากการดาํเนินงาน 1,490.06 97 
รายไดอื่น 42.35 3 
รวมรายได 1,532.41 100 

 
 สายธุรกิจเพลง  

 บริษัทฯ รับรูรายไดจากการจําหนายสินคาหลังหักสินคารับคืนและสวนลดในระหวางงวด โดยบริษัทฯ ไดมี
นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อสินคารับคืนไวแลว ณ สิ้นงวด 

 ในป 2545 บริษัทฯ มีรายไดจากสายธุรกิจเพลงรวมท้ังส้ิน 1,035.64 ลานบาท โดยมีรายไดหลักประกอบดวย
รายไดจากการขายเทป/ซีดี/วีซีดี ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 72 ของรายไดจากสายธุรกิจเพลงทั้งหมด บริษัทฯ สามารถ
จําหนายเทป/ซีดี/วีซีดีจํานวน 3.41 ลานหนวย, 1.55 ลานหนวย และ 2.95 ลานหนวย ตามลําดับ โดยมีสดัสวนรายได
จากการจําหนายคิดเปนรอยละ 29 สําหรับเทป, รอยละ 21 สําหรับซีดี และ รอยละ 50 สําหรับวีซีดี 

 ในป 2545 บริษัทฯ ไดออกอัลบั้มทั้งสิ้น 211 อัลบั้ม แบงเปนอัลบัม้ใหมและอลับ้ัมรวมฮติจํานวน 71 และ 140  
อัลบั้มตามลําดับ สําหรับรายไดคาโฆษณาในสายธุรกิจเพลงนี้เปนรายไดคาโฆษณาสําหรับรายการโทรทัศนท่ีเนนการ
ประชาสัมพันธเพลงของกลุมอาร เอส เปนหลกั และมิไดรวมถงึรายไดคาโฆษณาในสวนชองสายธุรกิจส่ือท่ีจะกลาวตอไป  
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 นอกจากนั้น รายไดในสายธุรกิจเพลงยังประกอบดวย รายไดคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด รายไดจากการ
ขายโฆษณา รายไดรับจางผลิต และรายไดลิขสิทธ์ิ ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 11, 8, 6 และ 3 ของรายไดจากสายธุรกิจ
เพลงทั้งหมด  

 สายธุรกิจส่ือ 

 บริษัทฯ มีรายไดจากสายธุรกิจส่ือซ่ึงมุงเนนรายไดคาโฆษณาและรายไดรับจางผลิตจากบุคคลภายนอกเปนหลัก
รวมท้ังสิน้ 273.06 ลานบาท โดยแบงเปนรายไดจากสื่อโทรทัศน 214.25 ลานบาท และรายไดจากสือ่วิทยุ 58.80 ลาน
บาท  

 ในป 2545 บริษัทฯ มีรายไดคาโฆษณาท้ังส้ิน 258.43 ลานบาท และรายไดจากการรับจางผลิตจํานวน 14.63 
ลานบาท แบงเปนคาโฆษณาจากการผลิตละครออกอากาศจํานวน 4 รายการ และรายการโทรทัศนจํานวน 3 รายการ 
รายไดคาโฆษณาเฉลี่ยตอรายการสําหรับละครและรายการโทรทัศนคิดเปนจํานวน 41.42 ลานบาท และ 11.32 ลาน
บาทตอรายการ 

 สายธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน 

 บริษัทฯ มีรายไดจากสายธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศนรวมท้ังส้ิน 169.73 ลานบาท โดย
รายไดหลักประกอบดวยรายไดจากการรับจางผลิตละคร/รายการโทรทัศน/มิวสิควีดีโอ รายไดจากภาพยนตร และรายได
ลิขสิทธิ์  

 ในป 2545 บริษัทฯ มีรายไดการรับจางผลิตรวมจํานวน 127.98 ลานบาทและมีรายไดจากภาพยนตรซ่ึงรวมถงึ
คาลิขสิทธิ์เปนจํานวน 41.75 ลานบาท โดยบริษัทฯ รับรูรายไดบางสวนจากภาพยนตรที่ออกฉายเพียง 2 เรื่องคือ ผีสาม
บาท ซ่ึงออกฉายในปลายเดือนธันวาคม 2544 - ตนมกราคม 2545 และตะลมุพุก ซึ่งออกฉายในปลายเดือนธันวาคม 
2545 – ตนมกราคม 2546  

 ดานคาใชจาย 

 คาใชจายในการขายและบริหารในป 2545 สามารถจําแนกเปนกลุมไดดังน้ี คาใชจายพนักงานและคานายหนา 
(รอยละ 53) คาเชาและคาสาธารณูปโภค (รอยละ 14) คาโฆษณาและประชาสัมพันธ (รอยละ 7) คาเส่ือมราคา (รอย
ละ 2) และคาใชจายอื่นๆ (รอยละ 24) ทั้งนี้ สัดสวนดังกลาวยังไมรวมการตัง้สํารองคาเผือ่สินคาเส่ือมสภาพและหนี้สงสัย
จะสูญจํานวน 46 ลานบาท 

 บริษัทฯ มีอัตรากําไรข้ันตน อัตรากําไรกอนหักคาเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและภาษี และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน 
คิดเปนอตัรารอยละ 40, 23 และ 48 ตามลาํดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรสูงถึงรอยละ 193 
แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจท่ีมาจากกระบวนการคิดสรางสรรและทํางานของบคุลากรมากกวาที่
จะมาจากสินทรัพยถาวร ประกอบกับบริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรคอนขางต่ํา ซ่ึงเปนผลมาจากการท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอย
สวนใหญทําการเชาอาคารและสํานักงาน จึงไมมีสินทรัพยถาวรปรากฎในงบดลุ โดยรายละเอียดตนทุนและคาใชจายของ
แตละสายงานมีดังตอไปนี้ 

 สายธุรกิจเพลง 

 ตนทุนหลกัของสายธุรกจิเพลงประกอบดวยคาใชจายในการผลิตงานเพลง คาเชาเวลาสถานีโทรทัศน/วิทยุ 
คาใชจายในการผลิตรายการ/ละคร คาใชจายในการจัดคอนเสิรต/กิจกรรม คาโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใชจาย
พนักงาน โดยในป 2545 บริษัทฯ มีอัตรากําไรข้ันตนและสําหรับสายธุรกจิเพลงคิดเปนอตัราประมาณรอยละ 37  

 เมือ่รวมพจิารณาถึงคาใชจายในดานการโปรโมทและบริหารศิลปน สวนแบงศิลปนและเจาของงานเพลง รวมถึง
ตนทุนการผลิตและจัดจําหนายสินคา คาใชจายสําหรับการเชาเวลาสถานีโทรทัศน การพัฒนาศิลปนและเพลง ตลอดจน
ตนทุนการผลิตรายการเพลงเพ่ือใชในการประชาสัมพันธเพลง บริษัทฯ มีจุดคุมทุนท่ีประมาณ 80,000 ชิ้นงานโดยเฉลี่ย
ตออัลบั้มในการขายชิ้นงานที่เปนเทป/ซีดี/วีซีดี ซึ่งยังไมรวมรายรับตอเนื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการขายลิขสิทธิ์ของเพลง 
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 สายธุรกิจส่ือ 

 ตนทุนหลักของสายธุรกิจสื่อโทรทัศนประกอบดวยตนทุนคาผลิตละคร/รายการ ตนทุนคาซ้ือเวลาสถานีโทรทัศน 
คานายหนา และคาใชจายดานการประชาสัมพันธเปนหลัก โดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนสําหรับสายธุรกิจสื่อโทรทัศน
คิดเปนอตัราประมาณรอยละ 60 

 ตนทุนหลักของสายธุรกิจสื่อวิทยุประกอบดวยตนทุนคาเชาสถานีวิทยุ ตนทุนคาผลิตรายการ และตนทุน
คาใชจายดานการประชาสัมพันธรายการเปนหลกั โดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรข้ันตนสําหรับสายธุรกิจสือ่วิทยุคดิเปนอัตรา
ประมาณรอยละ 21 

 สายธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน 

 ตนทุนหลักของสายธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศนประกอบดวยตนทุนคาผลติรายการ/ละคร 
คาใชจายในการถายทํา ตนทุนสนับสนุนภาพยนตร และคาใชจายพนักงานเปนหลัก ในป 2545 บริษัทฯ มีอัตรากําไร
ข้ันตนสําหรับสายธุรกิจนี้ในสวนผลิตภาพยนตรและสวนรับจางผลิตคิดเปนอตัราประมาณรอยละ 45 และรอยละ 35 
ตามลําดับ 

 ถึงแมวางบประมาณในการลงทุนสรางภาพยนตรนั้นคอนขางสูงถึงประมาณ 30-50 ลานบาทตอเร่ือง แต
บริษัทฯ  มีรายไดเปนจํานวนท่ีคอนขางแนนอนจากการขายสิทธิใ์นการฉายภาพยนตรใหกับสายหนังตางจังหวัด Home 
entertainment เคเบิลทีวี และฟรีทีวี ทําใหตนทุนการสรางภาพยนตรกวารอยละ 70 ของบริษัทฯ จะมีรายไดในจํานวนที่
คอนขางแนนอนมารองรับ โดยในปจจุบัน บริษัทฯ เช่ือวารายไดท่ีจะไดรับจากเครือโรงน้ันเพียงพอท่ีจะรองรับตนทุนการ
สรางภาพยนตรสวนท่ีเหลอื เปนผลใหการรุกเขาสูธุรกิจภาพยนตรของบริษัทฯ กระทําภายใตความเสี่ยงที่สามารถควบคุม
ได นอกจากนี้ บริษัทฯ มีชองทางรายไดจากการขายสิทธ์ิใหกับผูจัดจําหนายในตางประเทศในระดับท่ีสามารถทาํรายได
ใหกับบริษัทฯ ไดพอสมควร   

 กําไรสุทธิ 

 ในป 2545 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิท้ังส้ินจํานวน 194 ลานบาท โดยไดมีการรับรูรายไดอืน่จากการบันทึกคาความ
นิยมติดลบของบริษัทยอยจํานวน 23 ลานบาทซ่ึงเปนผลมาจากการประเมินคาความนิยมติดลบที่สูงกวาสินทรพัยท่ีไม
หมุนเวียนของบริษัทยอยจํานวน 2 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการตดัจําหนายภาษีหัก ณ ท่ีจายท่ีคาดวาจะขอคืน
ไมไดจํานวน 30 ลานบาท และไดมีการต้ังสํารองเผ่ือสินคาเสือ่มสภาพเพ่ิมข้ึนจํานวน 46 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
ความเห็นวา ผลกระทบของการรับรูรายไดอื่นจากการบันทึกคาความนิยมติดลบของบริษัทยอยและการตดัจําหนายภาษี
หัก ณ ที่จายท่ีขอคืนไมไดนั้นไดถูกบันทึกอยางเพียงพอแลวในป 2545 และความเปนไปไดในการบันทึกเพ่ิมเติมใน
อนาคตนั้นมีคอนขางต่ํา อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของการตั้งสํารองเผื่อสินคาเสื่อมสภาพจะยังคงเกิดขึ้นตอไปในอนาคต
เนือ่งจากมีการทบทวนระดับการตั้งสํารองทุกไตรมาส แตการตั้งสํารองที่เพิ่มข้ึนไมนาจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ดังเชนการเพิ่มขึ้นของการตั้งสํารองเผื่อสินคาเสื่อมสภาพในป 2545 เนื่องจากป 2545 เปนปแรกที่บริษัทฯ ดําเนินการ
ตามหลักการตั้งสํารองคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ ดังนั้น หากพจิารณาถึงความสามารถในการทํากําไรจากการดาํเนินงาน
โดยไมมีผลกระทบจากรายการดังกลาวขางตนแลว บริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิจํานวน 250 ลานบาท หรือคิดเปนอตัรากําไร
สุทธิท่ีอตัรารอยละ 16 

12.2.2 ฐานะการเงิน 

 สินทรัพย 

 ในป 2545 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 1,354 ลานบาท แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 1,031 ลานบาท
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 76 ของสินทรัพยรวม และสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 323 ลานบาท สินทรัพยหลักของ
บริษัทฯ ประกอบดวย สินคาคงเหลือจํานวน 315 ลานบาท เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนจํานวน 321 ลานบาท ลูกหน้ีการคาสุทธิจํานวน 282 ลานบาทซ่ึงรอยละ 99 เปนลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
หรือคางชําระไมเกนิ 6 เดือน ที่ดิน อาคาร และอปุกรณจํานวน 229 ลานบาท และสินทรัพยท่ีไมมีตัวตนซ่ึงไดแกลิขสิทธ์ิ
มาสเตอรเพลง ละคร และภาพยนตรรวมจํานวน 100 ลานบาท 
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  หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ มีภาระเงนิกูยืมรวม 285 ลานบาท โดยแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้น (รวม
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ครบกําหนดในหนึ่งป) จํานวน 242 ลานบาท และเปนเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 43 ลานบาท  

 สภาพคลอง 

 บริษัทฯ มีอัตราสภาพคลองท่ี 1.60 เทา และมีวงจรเงินสดที่ประมาณ 78 วัน 

 แหลงที่มาของเงินทุน 

 ในป 2545 บริษัทฯ ไดมีการเพ่ิมทุนจํานวน 460 ลานบาทเพ่ือทําการปรับโครงสรางกลุม และไดทําการกูเงิน
จากสถาบันการเงนิจํานวน 285 ลานบาท เพ่ือใชในการสรางโรงงานผลิตแหงใหม การใหเงินกูยืมแกบริษัทยอยเพ่ือใช
เปนเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงเงินลงทุนในการผลิตภาพยนตร และสรางหองกระจายเสียง ซ่ึงบริษัทฯ จะใชเงินที่ไดรับจาก
การระดมทุนในครั้งนี้ตามวัตถุประสงคการใชเงิน โดยจะชําระคืนเงินกูยืมจํานวน 300 ลานบาท  
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12.2.3 ประมาณการผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2546 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 

รายได
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากการขายสินคา 190,388,658             
รายไดจากการขายโฆษณา 110,329,455             
รายไดภาพยนตร 45,799,503               
รายไดจากการรับจางผลิต 42,104,813               
รายไดจัดคอนเสริตและกิจกรรมการตลาด 24,984,310               
รายไดคาลขิสิทธ์ิ 32,507,768               
รายไดบริการ 17,764,139               

รวมรายไดจากการขายและบริการ 463,878,645             
รายไดอ่ืน 13,652,195               

รวมรายได 477,530,841             
คาใชจาย
ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ/ผลิต 279,136,705             
คาใชจายในการขายและบริหาร 96,625,053               

รวมคาใชจาย 375,761,758             
กําไร(ขาดทนุ)กอนดอกเบีย้จาย ภาษีเงนิได และเงินปนผล 101,769,083             
ดอกเบี้ยจาย 1,397,182                
ภาษีเงนิได 32,269,434               
กําไร(ขาดทนุ)กอนสวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย 68,102,466               
กําไร(ขาดทนุ)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย -                         
กําไร(ขาดทนุ)สุทธิ 68,102,466               
กําไร(ขาดทนุ)ตอหุนขั้นพื้นฐาน(บาท) (มูลคาหุนทีต่ราไว 5 บาท) 0.61                        

บริษัท อาร. เอส. โปรโมช่ัน จํากัด และบริษัทยอย
ประมาณการงบกําไรขาดทุน

สําหรับไตรมาส 1 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546

(หนวย: บาท)

 
หมายเหตุ กรุณาดสูมมติฐานประกอบการจัดทําประมาณการในหนาถัดไป 
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สมมติฐานการจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 

ท่ีมาของการจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุนรวม 

บริษัทฯ ไดจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุนรวมจากงบกําไรขาดทุนรวมท่ีเกิดข้ึนซ่ึงยังไมไดผานการสอบทานจาก
ผูสอบบัญชีสําหรับงวด 2 เดือนสิน้สุด ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2546 และผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรวมกันจัดทํา
ประมาณการงบกําไรขาดทุนรวมเพ่ิมเติมสําหรับเดือนมีนาคม 2546  

ในไตรมาส 1 ป 2546 นี้ บริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดรวมประมาณ 478 ลานบาท โดยจําแนกเปนรายไดจากธุรกิจ
เพลง ธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน ธุรกิจสื่อ ธุรกิจตอเนื่องและสนับสนุน และรายไดอื่นเปนสัดสวนรอยละ 
60, 17, 17, 3 และ 3 ตามลําดับ 

รายไดสําหรับธุรกิจเพลง 

� บริษัทฯ คาดวารายไดสําหรับธุรกิจเพลงจะมาจากการวางแผงอัลบั้มจํานวน 59 อลับั้ม โดยแบงเปนอัลบั้มใหม
และอลับ้ัมรวมฮิตจํานวน 20 อัลบัม้ และ 39 อลับั้ม ตามลําดับ จํานวนเทป/ซีดี/และวีซีดี ท่ีคาดวาจะขายไดคดิ
เปนจํานวน 0.99 ลานหนวย, 0.40 ลานหนวย และ 0.68 ลานหนวย ตามลําดับ และราคาเฉลี่ยสําหรับ
ผลิตภัณฑแตละประเภทใชราคาเฉลี่ยสําหรับป 2545 

� รายไดจากการขายโฆษณาสาํหรับธุรกจิเพลงประมาณจากสัดสวนการขายในอัตราปกติตอเดือน รวมถึงการขาย
โฆษณาสําหรับรายการพิเศษในกิจกรรมครบรอบ 33 ป รวมกับสถานีโทรทัศนชอง 3 ในเดอืนมีนาคม 

� รายไดลิขสิทธิป์ระมาณจากการจัดเกบ็คาสมาชิกการใชลิขสิทธิค์าราโอเกะ ซ่ึงปจจุบันมียอดสมาชิกรวมประมาณ 
20,000 ราย โดยแบงเปนประเภทตู บูธ และรานคาจํานวน 17,000 ราย, 1,900 ราย และ 3,400 ราย 
ตามลําดับ (อัตราคาสมาชิก 290-490 บาทตอเดือนข้ึนอยูกับประเภทของสมาชิก) และมีรายไดสทิธ์ิประโยชน
ริงโทน-ออดิโอเท็กซ จากผูประกอบการรวม 8 ราย 

� รายไดจากการจัดคอนเสิรต 3 รายการ 

รายไดสําหรับธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน 

� รายไดจากเครือโรงภาพยนตรในกรุงเทพและปริมณฑลเรื่องพันธุร็อคหนายนและบางสวนของเรื่องตะลุมพุก และ
รายไดจากสายหนังตางจังหวัดจากภาพยนตรเร่ืองพันธุร็อคหนายน 

� รายไดรับจางผลิตและสงมอบบางสวนของละครเร่ืองพุทธานุภาพและไผกําเพลิง 

� รายไดจากการผลติภาพยนตรโฆษณาจํานวน 7 เร่ือง 

รายไดสําหรับธุรกิจส่ือ 

� รายไดคาโฆษณาสําหรับส่ือโทรทัศนประมาณจากรายไดคาโฆษณาสาํหรับละครจํานวน 4 slot เวลา และ
รายการโทรทัศนจํานวน 3 slot เวลา โดยมีรายไดคาโฆษณาเฉลี่ยตอ slot เวลา ตอไตรมาสสาํหรับละครและ
รายการโทรทัศนคิดเปนจํานวน 11.46 ลานบาท และ 3.59 ลานบาท ตามลําดับ 

� รายไดคาโฆษณาสําหรับสือ่วิทยุประมาณจากรายไดคาโฆษณาท่ีคาดวาจะไดจากอัตราการใชประโยชน (Utilization 
rate) ที่รอยละ 50-60 ของเวลาโฆษณาทั้งหมดที่สามารถขายโฆษณาได โดยมีอัตราคาโฆษณาประมาณ 
1,150-1,300 บาทตอสปอต และมีอัตราสวนลดประมาณรอยละ 30 

� รายไดคาโฆษณาส่ือส่ิงพิมพประมาณจากรายไดคาโฆษณาสําหรับนิตยสาร FRONT ในอตัราประมาณ 43,000 
บาทตอหนาสําหรับหนาพิเศษ 7 หนา และ 30,000 บาทตอหนาสําหรับหนาธรรมดา 70 หนา และมี
อัตราสวนลดประมาณ 10-20 โดยในไตรมาส 1 ป 2546 ยอดขายนิตยสารคาดวาจะยังคงคอนขางต่ําใน
ระยะแรกเนื่องจากเพิ่งเปดตัวในเดือนกุมภาพันธที่ผานมา 

� รายไดจากการรับจางผลิตละครเร่ือง ศกึรบศึกรัก 
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ตนทุนและคาใชจาย 

� อัตรากําไรข้ันตนคาดวาจะอยูในระดับเดิมที่ประมาณรอยละ 40  

� บริษัทฯ คาดวาจะมีสัดสวนคาใชจายในการดําเนินงานตอรายไดในระดับเดิมที่ประมาณรอยละ 19  

� ภาระดอกเบี้ยจายที่คาดวาจะลดลงสืบเนื่องจากการลดลงของอตัราดอกเบี้ยเงินกูยืมสงผลใหบริษัทฯ คาดวาจะมี
อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 13 ในป 2545 เปนประมาณรอยละ 14 ในไตรมาส 1 ป 2546 

  ดานรายได 

 ในไตรมาสแรกป 2546 บริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดรวมจํานวน 477.53 ลานบาท เปนรายไดจากการขายและการ
ใหบริการจํานวน 463.88 ลานบาท และเปนรายไดอืน่จํานวน 13.65 ลานบาท ซ่ึงสามารถจําแนกตามสายธุรกิจตางๆ ไดดังนี้  

รายการ รายได 
(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

เพลง 285.72 60 
ผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน 82.08 17 
ส่ือ 80.69 17 
สนับสนุน 15.39 3 
รวมรายไดจากการดาํเนินงาน 463.88 97 
รายไดอื่น 13.65 3 
รวมรายได 477.53 100 

  
 บริษัทฯ คาดวาในป 2546 นี้ สดัสวนของรายไดจากสายผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศนนาจะอยูในระดับ
ที่คอนขางใกลเคียงกับสายธุรกิจเพลง  

 สําหรับสายธุรกิจเพลง บริษัทฯ ยังมีนโยบายเนนการเพิ่มสัดสวนยอดขายของซีดีและวีซีดีเนื่องจากผลิตภัณฑดังกลาว
มีอัตรากําไรข้ันตนท่ีสูงกวาเทป ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯ มีความพรอมในการรองรับนโยบายดังกลาวจากศักยภาพการผลิตซีดีและ
วีซีดีที่เพิ่มข้ึนอันเปนผลเนื่องมาจากการเปดดําเนินการของโรงงานแหงใหม อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงสัดสวนการผลิตเทป
ใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษาฐานลูกคาเฉพาะกลุมไว 

 สายธุรกิจเพลง  

 ในไตรมาสแรกป 2546 บริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดจากสายธุรกิจเพลงรวมท้ังส้ิน 285.72 ลานบาท โดยมีรายได
หลกัประกอบดวยรายไดจากการขายเทป/ซีดี/วีซีดี ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 71 ของรายไดจากสายธุรกิจเพลงทั้งหมด บริษัทฯ 
สามารถจําหนายเทป/ซีดี/วีซีดีจํานวน 0.99 ลานหนวย, 0.40 ลานหนวย และ 0.68 ลานหนวย ตามลําดับ โดยมีสัดสวน
รายไดจากการจําหนายคดิเปนรอยละ 33 สําหรับเทป, รอยละ 21 สําหรับซีดี และ รอยละ 46 สําหรับวีซีดี  

 ในไตรมาสแรกป 2546 นี้ บริษัทฯ คาดวาจะออกอัลบั้มทั้งสิ้น 59 อัลบั้ม แบงเปนอัลบัม้ใหมและอลับ้ัมรวมฮติจํานวน 
20 และ 39 อัลบั้ม ตามลําดับ นอกจากนั้น รายไดในสายธุรกิจเพลงยังประกอบดวย รายไดจากการขายโฆษณา รายได
คอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด รายไดลิขสิทธ์ิ และรายไดบริการ ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 12, 9, 7 และ 1 ของรายไดจาก
สายธุรกิจเพลงทั้งหมด  

 สายธุรกิจสื่อ 

 บริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดจากสายธุรกิจส่ือซ่ึงมุงเนนรายไดคาโฆษณาและรายไดรับจางผลิตจากบุคคลภายนอกเปน
หลักรวมท้ังส้ิน 80.69 ลานบาท โดยแบงเปนรายไดจากสื่อโทรทัศน 61.51 ลานบาท รายไดจากสื่อวิทยุ 17.68 ลานบาท 
และรายไดจากสื่อสิ่งพิมพ 1.50 ลานบาท 
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 ในไตรมาสแรกป 2546 บริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดคาโฆษณาจํานวน 75.58 ลานบาท และรายไดจากการรับจาง
ผลิตจํานวน 5.11 ลานบาท โดยรายไดคาโฆษณาจากสื่อโทรทัศนแบงเปนคาโฆษณาจากการผลิตละครออกอากาศจํานวน 4 
รายการ และรายการโทรทัศนจํานวน 3 รายการ รายไดคาโฆษณาเฉลีย่ตอรายการตอไตรมาสสําหรับละครและรายการ
โทรทัศนคิดเปนจํานวน 11.46 ลานบาท และ 3.59 ลานบาทตอรายการ 

 สายธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน 

 บริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดจากสายธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศนรวมท้ังสิน้ 82.08 ลานบาท ใน
ไตรมาสแรกป 2546 โดยบริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดจากภาพยนตรจํานวน 46.44 ลานบาท (ไมรวมคาลิขสิทธิซ่ึ์งจะรับรู
รายไดหลงัไตรมาสแรก) รายไดจากการรับจางผลิตรวมจํานวน 32.37 ลานบาทและรายไดบริการจํานวน 3.27 ลานบาท โดย
บริษัทฯ คาดวาจะรับรูรายไดบางสวนจากภาพยนตรท่ีออกฉายในไตรมาสนีจํ้านวน 2 เรื่อง ไดแก ตะลุมพุก ซ่ึงออกฉายใน
ปลายเดือนธันวาคม 2545 - ตนมกราคม 2546 และพันธุร็อคหนายน ซ่ึงออกฉายในเดือนกุมภาพันธ 2546  

 ดานคาใชจาย 

 สําหรับไตรมาสแรกป 2546 บริษัทฯ คาดวาจะมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรกอนหักคาเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและ
ภาษีคิดเปนอตัรารอยละ 40 และ 28 ตามลาํดับ โดยรายละเอียดตนทุนและคาใชจายของแตละสายงานมีดังตอไปนี้ 

 สายธุรกิจเพลง 

 บริษัทฯ คาดวาจะมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรกอนหักคาเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและภาษีสําหรับสายธุรกิจเพลงคิด
เปนอัตรารอยละ 23 และ 18 ตามลาํดับ 

 สายธุรกิจสื่อ 

 บริษัทฯ คาดวาจะมีอัตรากําไรข้ันตนและอัตรากําไรกอนหักคาเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและภาษีสําหรับสายธุรกิจสื่อ
โดยรวมคิดเปนอัตรารอยละ 25 และ 12 ตามลําดับ และมีอัตรากําไรข้ันตนและอัตรากําไรกอนหักคาเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและ
ภาษีสําหรับสายธุรกิจส่ือโทรทัศนคิดเปนอตัรารอยละ 37 และ 27 ตามลําดับ  

 สายธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน 

 บริษัทฯ คาดวาจะมีอัตรากําไรข้ันตนและอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษีสําหรับสายธุรกิจนี้คิดเปนอัตรารอยละ 
20 และ 14 ตามลาํดับ  

 กําไรสุทธ ิ

 สําหรับไตรมาสแรกป 2546 บริษัทฯ คาดวาจะมีกําไรสุทธิท้ังส้ินจํานวน 68 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิที่
อัตรารอยละ 14 

12.2.4 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน 

 ในป 2545 บริษัทฯ ยังคงมีสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนคอนขางต่ําที่ 1.04 เทา และมีสัดสวนความสามารถใน
การชําระดอกเบี้ยสูงถึง 36.98 เทา สัดสวนดังกลาวแสดงถึงความมีเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ อยางชัดเจน นอกจากนี้ 
การชําระคืนเงินกูยืมจากเงินที่ไดจากการระดมทุนในครั้งนี้จะทําใหสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงเหลอืเพียง 0.69 เทา 

12.3 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
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