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12.

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

12.1

งบการเงิน

สวนที่ 2 ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย

12.1.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
รายงานผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2543-2544 ตรวจสอบโดยนายสิทธิชัย จันทรศิรภิ าส บริษัท
สํานักสอบบัญชี บีวอี าร 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
บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)
ตารางสรุปงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายการ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
สินคาคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
รวมสินทรัพย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย มื ระยะสัน้
เจาหนีก้ ารคา
เงินกูย มื ระยะยาว
รวมหนีส้ นิ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว
กําไรสะสม
รวมสวนของผูถือหุน
รายไดรวม
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจา ยในการขายและบริหาร
ดอกเบีย้ จาย
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
จํานวนหุน ถัวเฉลีย่ ถวงน้าํ หนัก ณ มูลคาทีต่ ราไวท่ี 5 บาท
กําไรสุทธิตอหุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

งบตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ
2543
2544
33,655,185
7,576,253
121,486,045
149,764,302
401,093
32,044,342
26,113
1,270,233
216,144,345
240,878,076
25,866,146
56,584,971
11,300,000
91,457,327
96,514,702
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
24,687,018
44,363,374
124,687,018
144,363,374
474,960,729
586,214,909
264,021,794
476,805,944
187,433,968
80,236,537
650,291
264,184
10,032,360
9,231,889
12,822,315
19,676,355
20,000,000
20,000,000
0.64
0.98
N/A
(13,518,368)
N/A
(1,260,564)
N/A
(11,300,000)
N/A
(26,078,932)
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งบการเงินรวม
2545
320,939,618
282,228,850
315,225,071
228,511,078
1,353,780,283
230,000,000
164,842,576
55,000,000
689,944,457
560,000,000
560,000,000
103,835,826
663,835,826
1,217,729,748
867,694,460
190,360,882
4,371,972
95,829,982
59,472,453
48,230,140
1.23
(64,006,067)
(621,140,691)
844,000,000
158,853,242

งบเสมือน
ประมาณการ
ปรับโครงสราง
งบการเงินรวม
2545
ไตรมาส 1 ป 2546
320,939,618
N/A
282,228,850
N/A
315,225,071
N/A
228,511,078
N/A
1,353,780,283
N/A
230,000,000
N/A
164,842,576
N/A
55,000,000
N/A
689,944,457
N/A
560,000,000
N/A
560,000,000
N/A
103,835,826
N/A
663,835,826
N/A
1,532,412,700
477,530,841
886,862,407
279,136,705
314,829,118
96,625,053
9,691,076
1,397,182
126,880,057
32,269,434
194,150,043
68,102,466
48,230,140
112,000,000
4.03
0.61
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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12.1.3 อัตราสวนทางการเงิน
บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)
อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราสวนทางการเงิน

งบตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
2543
2544

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลีย่ (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

2.37
1.94
N/A
3.89
92.50
251.69
1.43
9.99
36.05
57.88

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
อัตรากําไรอื่น (%)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

งบการเงินรวม
2545

ประมาณการ
งบเสมือน
ปรับโครงสราง
งบการเงิน
2545
ไตรมาส 1 ป 2546

2.15
9.40
(0.15)
4.28
84.11
29.39
12.25
11.57
31.13
65.23

1.60
0.94
(0.17)
5.41
66.57
5.00
72.04
7.84
45.93
92.67

1.60
0.94
N/A
6.86
52.48
5.11
70.48
8.01
44.94
78.02

44.20%
4.59%
0.37%
N/A
2.70%
10.84%

17.86%
4.04%
0.97%
-57.62%
3.36%
14.63%

26.14%
9.94%
3.53%
-54.83%
4.88%
14.72%

40.48%
19.35%
2.76%
N/A
12.67%
48.05%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

6.26%
N/M
2.32

8.61%
N/M
2.57

7.46%
50.52%
1.53

24.35%
193.03%
1.92

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash basis) (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%)

0.73
N/A
N/A
0.00%

0.67
(15.23)
N/A
0.00%

1.04
8.28
(0.15)
0.00%

1.04
36.98
N/A
0.00%

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

39.83%
19.00%
2.86%
N/A
14.26%
N/A

N/A
N/A
N/A

N/A
96.99
N/A
0.00%

หมายเหตุ สําหรับงบเสมือนปรับโครงสรางและประมาณการงบกําไรขาดทุน ในการคํานวณอัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ยจะใชกําไร
กอนหักคาเสื่อมราคา ดอกเบีย้ และภาษี (EBITDA) แทนกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (Cash flow from operation)

สวนที่ 2 หนา 60

บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

12.2

สวนที่ 2 ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

เนื่องจากกลุมอาร เอส ไดมีการปรับโครงสรางกลุมในวันที่ 11 กันยายน 2545 โดยบริษทั ฯ ไดเขาถือหุนรอย
ละ 99.99 ในบริษทั ยอยจํานวน 22 บริษัท ดังนั้น งบการเงินรวมสําหรับป 2545 จึงไมอาจเปรียบเทียบกับงบการเงินใน
ป 2543 และ 2544 ไดเนื่องจากงบการเงินในป 2543 และ 2544 แสดงเพียงผลประกอบการเฉพาะของบริษัทฯ
เทานัน้ นอกจากนี้ งบการเงินรวมในป 2545 ไดแสดงผลประกอบการของกลุม อาร เอส เฉพาะภายหลังการปรับ
โครงสรางกลุมในเดือนกันยายน ซึ่งมิไดเปนการแสดงผลประกอบการของกลุมอาร เอส ที่แทจริงสําหรับป 2545 ดังนัน้
เพื่อประโยชนในการวิเคราะหผลประกอบการของกลุมอาร เอส บริษทั ฯ จึงไดจดั ทํางบการเงินเสมือนการปรับโครงสราง
กลุม แลวเสร็จตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2545 (“งบเสมือนการปรับโครงสรางกลุม” หรือ “งบเสมือน”) และประมาณการ
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับไตรมาส 1 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 (“ประมาณการงบกําไรขาดทุน” หรือ
“ประมาณการ”) ดังรายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ
คําอธิบายและบทวิเคราะหของฝายจัดการในสวน 12.2.1 นี้ไดจัดทําขึ้นจากผลประกอบการของกลุมอาร เอส
ตามงบเสมือนการปรับโครงสรางกลุม เพือ่ ประโยชนในการแสดงภาพผลประกอบการโดยรวมของกลุม อาร เอส โดยไดมี
การจัดแบงกลุมอาร เอส ออกเปน 3 กลุม ไดแก ธุรกิจเพลง ธุรกิจสือ่ และธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการ
โทรทัศน ตามประเภทการดําเนินธุรกิจหลักของแตละบริษัทดังแสดงในแผนภาพภายใตหวั ขอ “โครงสรางการถือหุนของ
กลุม อาร เอส” ในหนา 8

12.2.1 ผลการดําเนินงานป 2545
ดานรายได
ในป 2545 บริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 1,532.41 ลานบาท เปนรายไดจากการขายและการใหบริการจํานวน
1,490.06 ลานบาท และเปนรายไดอน่ื จํานวน 42.35 ลานบาท ซึ่งสามารถจําแนกตามสายธุรกิจตางๆ ไดดังนี้
รายการ
เพลง
สือ่
ผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน
สนับสนุน
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น
รวมรายได

รายได
(ลานบาท)
1,035.64
273.06
169.73
11.63
1,490.06
42.35
1,532.41

สัดสวน
(รอยละ)
67
18
11
1
97
3
100

สายธุรกิจเพลง
บริษัทฯ รับรูร ายไดจากการจําหนายสินคาหลังหักสินคารับคืนและสวนลดในระหวางงวด โดยบริษัทฯ ไดมี
นโยบายการตั้งสํารองคาเผื่อสินคารับคืนไวแลว ณ สิ้นงวด
ในป 2545 บริษัทฯ มีรายไดจากสายธุรกิจเพลงรวมทัง้ สิน้ 1,035.64 ลานบาท โดยมีรายไดหลักประกอบดวย
รายไดจากการขายเทป/ซีดี/วีซีดี ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 72 ของรายไดจากสายธุรกิจเพลงทั้งหมด บริษัทฯ สามารถ
จําหนายเทป/ซีดี/วีซีดีจํานวน 3.41 ลานหนวย, 1.55 ลานหนวย และ 2.95 ลานหนวย ตามลําดับ โดยมีสดั สวนรายได
จากการจําหนายคิดเปนรอยละ 29 สําหรับเทป, รอยละ 21 สําหรับซีดี และ รอยละ 50 สําหรับวีซดี ี
ในป 2545 บริษัทฯ ไดออกอัลบั้มทั้งสิ้น 211 อัลบั้ม แบงเปนอัลบัม้ ใหมและอัลบัม้ รวมฮิตจํานวน 71 และ 140
อัลบั้มตามลําดับ
สําหรับรายไดคาโฆษณาในสายธุรกิจเพลงนี้เปนรายไดคาโฆษณาสําหรั บรายการโทรทัศนท่ีเนนการ
ประชาสัมพันธเพลงของกลุมอาร เอส เปนหลัก และมิไดรวมถึงรายไดคา โฆษณาในสวนชองสายธุรกิจสือ่ ทีจ่ ะกลาวตอ ไป
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นอกจากนั้น รายไดในสายธุรกิจเพลงยังประกอบดวย รายไดคอนเสิรต และกิจกรรมการตลาด รายไดจากการ
ขายโฆษณา รายไดรบั จางผลิต และรายไดลขิ สิทธิ์ ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 11, 8, 6 และ 3 ของรายไดจากสายธุรกิจ
เพลงทั้งหมด

สายธุรกิจสื่อ
บริษัทฯ มีรายไดจากสายธุรกิจสื่อซึง่ มุง เนนรายไดคา โฆษณาและรายไดรับจางผลิตจากบุคคลภายนอกเปนหลัก
รวมทัง้ สิน้ 273.06 ลานบาท โดยแบงเปนรายไดจากสื่อโทรทัศน 214.25 ลานบาท และรายไดจากสือ่ วิทยุ 58.80 ลาน
บาท
ในป 2545 บริษัทฯ มีรายไดคา โฆษณาทัง้ สิน้ 258.43 ลานบาท และรายไดจากการรับจางผลิตจํานวน 14.63
ลานบาท แบงเปนคาโฆษณาจากการผลิตละครออกอากาศจํานวน 4 รายการ และรายการโทรทัศนจาํ นวน 3 รายการ
รายไดคาโฆษณาเฉลี่ยตอรายการสําหรับละครและรายการโทรทัศนคิดเป นจํานวน 41.42 ลานบาท และ 11.32 ลาน
บาทตอรายการ

สายธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน
บริษัทฯ มีรายไดจากสายธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศนรวมทัง้ สิน้ 169.73 ลานบาท โดย
รายไดหลักประกอบดวยรายไดจากการรับจางผลิตละคร/รายการโทรทัศน/มิวสิควีดีโอ รายไดจากภาพยนตร และรายได
ลิขสิทธิ์
ในป 2545 บริษัทฯ มีรายไดการรับจางผลิตรวมจํานวน 127.98 ลานบาทและมีรายไดจากภาพยนตรซง่ึ รวมถึง
คาลิขสิทธิ์เปนจํานวน 41.75 ลานบาท โดยบริษัทฯ รับรูรายไดบางสวนจากภาพยนตรที่ออกฉายเพียง 2 เรื่องคือ ผีสาม
บาท ซึ่งออกฉายในปลายเดือนธันวาคม 2544 - ตนมกราคม 2545 และตะลุมพุก ซึ่งออกฉายในปลายเดือนธันวาคม
2545 – ตนมกราคม 2546

ดานคาใชจาย
คาใชจา ยในการขายและบริหารในป 2545 สามารถจําแนกเปนกลุม ไดดงั นี้ คาใชจา ยพนักงานและคานายหนา
(รอยละ 53) คาเชาและคาสาธารณูปโภค (รอยละ 14) คาโฆษณาและประชาสัมพันธ (รอยละ 7) คาเสือ่ มราคา (รอย
ละ 2) และคาใชจายอื่นๆ (รอยละ 24) ทั้งนี้ สัดสวนดังกลาวยังไมรวมการตัง้ สํารองคาเผือ่ สินคาเสือ่ มสภาพและหนี้สงสัย
จะสูญจํานวน 46 ลานบาท
บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตน อัตรากําไรกอนหักคาเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและภาษี และอัตราผลตอบแทนผูถือหุน
คิดเปนอัตรารอยละ 40, 23 และ 48 ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวรสูงถึงรอยละ 193
แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจทีม่ าจากกระบวนการคิดสรางสรรและทํางานของบุคลากรมากกวาที่
จะมาจากสินทรัพยถาวร ประกอบกับบริษัทฯ มีสินทรัพยถาวรคอนขางต่ํา ซึง่ เปนผลมาจากการทีบ่ ริษัทฯ และบริษัทยอย
สวนใหญทําการเชาอาคารและสํานักงาน จึงไมมสี นิ ทรัพยถาวรปรากฎในงบดุล โดยรายละเอียดตนทุนและคาใชจายของ
แตละสายงานมีดังตอไปนี้

สายธุรกิจเพลง
ตนทุนหลักของสายธุรกิจเพลงประกอบดวยคาใชจายในการผลิตงานเพลง
คาเชาเวลาสถานีโทรทัศน/วิทยุ
คาใชจา ยในการผลิตรายการ/ละคร คาใชจา ยในการจัดคอนเสิรต /กิจกรรม คาโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใชจาย
พนักงาน โดยในป 2545 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขัน้ ตนและสําหรับสายธุรกิจเพลงคิดเปนอัตราประมาณรอ ยละ 37
เมือ่ รวมพิจารณาถึงคาใชจายในดานการโปรโมทและบริหารศิลปน สวนแบงศิลปนและเจาของงานเพลง รวมถึง
ตนทุนการผลิตและจัดจําหนายสินคา คาใชจา ยสําหรับการเชาเวลาสถานีโทรทัศน การพัฒนาศิลปนและเพลง ตลอดจน
ตนทุนการผลิตรายการเพลงเพือ่ ใชในการประชาสัมพันธเพลง บริษัทฯ มีจดุ คุม ทุนทีป่ ระมาณ 80,000 ชิ้นงานโดยเฉลี่ย
ตออัลบั้มในการขายชิ้นงานที่เปนเทป/ซีดี/วีซดี ี ซึ่งยังไมรวมรายรับตอเนื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการขายลิขสิทธิ์ของเพลง
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สายธุรกิจสื่อ
ตนทุนหลักของสายธุรกิจสื่อโทรทัศนประกอบดวยตนทุนคาผลิตละคร/รายการ ตนทุนคาซื้อเวลาสถานีโทรทัศน
คานายหนา และคาใชจายดานการประชาสัมพันธเปนหลัก โดยบริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นตนสําหรับสายธุรกิจสื่อโทรทัศน
คิดเปนอัตราประมาณรอยละ 60
ตนทุนหลักของสายธุรกิจสื่อวิทยุประกอบดวยตนทุนคาเชาสถานีวิทยุ ตนทุนคาผลิตรายการ และตนทุน
คาใชจา ยดานการประชาสัมพันธรายการเปนหลัก โดยบริษัทฯ มีอตั รากําไรขัน้ ตนสําหรับสายธุรกิจสือ่ วิทยุคดิ เปนอัตรา
ประมาณรอยละ 21

สายธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน
ตนทุนหลักของสายธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศนประกอบดวยตนทุนคาผลิตรายการ/ละคร
คาใชจา ยในการถายทํา ตนทุนสนับสนุนภาพยนตร และคาใชจายพนักงานเปนหลัก ในป 2545 บริษัทฯ มีอัตรากําไร
ขั้นตนสําหรับสายธุรกิจนี้ในสวนผลิตภาพยนตรและสวนรับจางผลิตคิดเปนอัตราประมาณรอยละ 45 และรอยละ 35
ตามลําดับ
ถึงแมวางบประมาณในการลงทุนสรางภาพยนตรนั้นคอนขางสูงถึงประมาณ 30-50 ลานบาทตอเรื่อง แต
บริษัทฯ มีรายไดเปนจํานวนที่คอนขางแนนอนจากการขายสิทธิใ์ นการฉายภาพยนตรใหกับสายหนังตางจังหวัด Home
entertainment เคเบิลทีวี และฟรีทวี ี ทําใหตนทุนการสรางภาพยนตรกวารอยละ 70 ของบริษัทฯ จะมีรายไดในจํานวนที่
คอนขางแนนอนมารองรับ โดยในปจจุบัน บริษัทฯ เชือ่ วารายไดท่ีจะไดรบั จากเครือโรงนัน้ เพียงพอทีจ่ ะรองรับตนทุ นการ
สรางภาพยนตรสว นทีเ่ หลือ เปนผลใหการรุกเขาสูธุรกิจภาพยนตรของบริษัทฯ กระทําภายใตความเสี่ยงที่สามารถควบคุม
ได นอกจากนี้ บริษัทฯ มีชองทางรายไดจากการขายสิทธิใ์ หกบั ผูจ ดั จําหนายในตางประเทศในระดับทีส่ ามารถทํารายได
ใหกับบริษัทฯ ไดพอสมควร

กําไรสุทธิ
ในป 2545 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิท้ังสิน้ จํานวน 194 ลานบาท โดยไดมกี ารรับรูร ายไดอน่ื จากการบันทึกคาความ
นิยมติดลบของบริษัทยอยจํานวน 23 ลานบาทซึ่งเปนผลมาจากการประเมินคาความนิยมติดลบที่สูงกวาสินทรัพยทไ่ี ม
หมุนเวียนของบริษทั ยอยจํานวน 2 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมกี ารตัดจําหนายภาษีหกั ณ ที่จายทีค่ าดวาจะขอคืน
ไมไดจาํ นวน 30 ลานบาท และไดมกี ารตัง้ สํารองเผือ่ สินคาเสือ่ มสภาพเพิ่มขึน้ จํานวน 46 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
ความเห็นวา ผลกระทบของการรับรูรายไดอื่นจากการบันทึกคาความนิยมติดลบของบริ ษัทยอยและการตัดจําหนายภาษี
หัก ณ ที่จายที่ขอคืนไมไดนั้นไดถูกบันทึกอยางเพียงพอแลวในป 2545 และความเปนไปไดในการบันทึกเพิ่มเติมใน
อนาคตนั้นมีคอ นขางต่ํา อยางไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของการตั้งสํารองเผื่อสินคาเสื่อมสภาพจะยังคงเกิดขึ้นตอไปในอนาคต
เนือ่ งจากมีการทบทวนระดับการตั้งสํารองทุกไตรมาส
แตการตั้งสํารองที่เพิ่มขึ้นไมนาจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ดังเชนการเพิ่มขึ้นของการตั้งสํารองเผื่อสินคาเสื่อมสภาพในป 2545 เนื่องจากป 2545 เปนปแรกที่บริษัทฯ ดําเนินการ
ตามหลักการตั้งสํารองคาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ ดังนั้น หากพิจารณาถึงความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงาน
โดยไมมีผลกระทบจากรายการดังกลาวขางตนแลว บริษัทฯ จะมีกําไรสุทธิจํานวน 250 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไร
สุทธิทอ่ี ตั รารอยละ 16

12.2.2 ฐานะการเงิน
สินทรัพย
ในป 2545 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพยรวมจํานวน 1,354 ลานบาท แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 1,031 ลานบาท
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 76 ของสินทรัพยรวม และสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 323 ลานบาท สินทรัพยหลักของ
บริษัทฯ ประกอบดวย สินคาคงเหลือจํานวน 315 ลานบาท เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนจํานวน 321 ลานบาท ลูกหนีก้ ารคาสุทธิจํานวน 282 ลานบาทซึ่งรอยละ 99 เปนลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
หรือคางชําระไมเกิน 6 เดือน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณจํานวน 229 ลานบาท และสินทรัพยทไ่ี มมตี วั ตนซึง่ ไดแกลขิ สิทธิ์
มาสเตอรเพลง ละคร และภาพยนตรรวมจํานวน 100 ลานบาท
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หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ มีภาระเงินกูยมื รวม 285 ลานบาท โดยแบงเปนเงินกูยืมระยะสั้น (รวม
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ครบกําหนดในหนึ่งป) จํานวน 242 ลานบาท และเปนเงินกูย มื ระยะยาวจํานวน 43 ลานบาท

สภาพคลอง
บริษัทฯ มีอตั ราสภาพคลองที่ 1.60 เทา และมีวงจรเงินสดที่ประมาณ 78 วัน

แหลงที่มาของเงินทุน
ในป 2545 บริษัทฯ ไดมกี ารเพิ่มทุนจํานวน 460 ลานบาทเพือ่ ทําการปรับโครงสรางกลุม และไดทาํ การกูเ งิน
จากสถาบันการเงินจํานวน 285 ลานบาท เพื่อใชในการสรางโรงงานผลิตแหงใหม การใหเงินกูยืมแกบริษัทยอยเพื่อใช
เปนเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงเงินลงทุนในการผลิตภาพยนตร และสรางหองกระจายเสียง ซึ่งบริษัทฯ จะใชเงินที่ไดรับจาก
การระดมทุนในครั้งนี้ตามวัตถุประสงคการใชเงิน โดยจะชําระคืนเงินกูย มื จํานวน 300 ลานบาท
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12.2.3 ประมาณการผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ป 2546 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546
บริษัท อาร. เอส. โปรโมชัน่ จํากัด และบริษัทยอย
ประมาณการงบกําไรขาดทุน
สําหรับไตรมาส 1 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546
(หนวย: บาท)
รายได
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการขายโฆษณา
รายไดภาพยนตร
รายไดจากการรับจางผลิต
รายไดจดั คอนเสริตและกิจกรรมการตลาด
รายไดคา ลิขสิทธิ์
รายไดบริการ
รวมรายไดจากการขายและบริการ
รายไดอน่ื
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ/ผลิต
คาใชจายในการขายและบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนดอกเบีย้ จาย ภาษีเงินได และเงินปนผล
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)กอนสวนของผูถือหุนสวนนอยในบริษัทยอย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน(บาท) (มูลคาหุน ทีต่ ราไว 5 บาท)

หมายเหตุ กรุณาดูสมมติฐานประกอบการจัดทําประมาณการในหนาถัดไป
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190,388,658
110,329,455
45,799,503
42,104,813
24,984,310
32,507,768
17,764,139
463,878,645
13,652,195
477,530,841
279,136,705
96,625,053
375,761,758
101,769,083
1,397,182
32,269,434
68,102,466
68,102,466
0.61
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สมมติฐานการจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546
ที่มาของการจัดทําประมาณการงบกําไรขาดทุนรวม
บริษัทฯ ไดจดั ทําประมาณการงบกําไรขาดทุนรวมจากงบกําไรขาดทุนรวมที่เกิดขึ้ นซึง่ ยังไมไดผา นการสอบทานจาก
ผูสอบบัญชีสําหรับงวด 2 เดือนสิน้ สุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 และผูบ ริหารของบริษทั ฯ และบริษัทยอยไดรวมกันจัดทํา
ประมาณการงบกําไรขาดทุนรวมเพิม่ เติมสําหรับเดือนมีนาคม 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 อัลบั้ม โดยแบงเปนอัลบั้มใหม
และอัลบัม้ รวมฮิตจํานวน 20 อัลบัม้ และ 39 อัลบั้ม ตามลําดับ จํานวนเทป/ซีดี/และวีซีดี ทีค่ าดวาจะขายไดคดิ
เปนจํานวน 0.99 ลานหนวย, 0.40 ลานหนวย และ 0.68 ลานหนวย ตามลําดับ และราคาเฉลี่ยสําหรับ
ผลิตภัณฑแตละประเภทใชราคาเฉลี่ยสําหรับป 2545



รายไดจากการขายโฆษณาสําหรับธุรกิจเพลงประมาณจากสัดสวนการขายในอั ตราปกติตอเดือน รวมถึงการขาย
โฆษณาสําหรับรายการพิเศษในกิจกรรมครบรอบ 33 ป รวมกับสถานีโทรทัศนชอง 3 ในเดือนมีนาคม



รายไดลขิ สิทธิป์ ระมาณจากการจัดเก็บคาสมาชิกการใชลขิ สิทธิค์ าราโอเกะ ซึง่ ปจจุบนั มียอดสมาชิกรวมประมาณ
20,000 ราย โดยแบงเปนประเภทตู บูธ และรานคาจํานวน 17,000 ราย, 1,900 ราย และ 3,400 ราย
ตามลําดับ (อัตราคาสมาชิก 290-490 บาทตอเดือนขึ้นอยูกับประเภทของสมาชิก) และมีรายไดสทิ ธิ์ประโยชน
ริงโทน-ออดิโอเท็กซ จากผูป ระกอบการรวม 8 ราย

รายไดจากการจัดคอนเสิรต 3 รายการ

รายไดสําหรับธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน


รายไดจากเครือโรงภาพยนตรในกรุงเทพและปริมณฑลเรื่องพันธุร็อคหน ายนและบางสวนของเรื่องตะลุมพุก และ
รายไดจากสายหนังตางจังหวัดจากภาพยนตรเรื่องพันธุร็อคหนายน



รายไดรับจางผลิตและสงมอบบางสวนของละครเรื่องพุทธานุภาพและไผก ําเพลิง



รายไดจากการผลิตภาพยนตรโฆษณาจํานวน 7 เรื่อง

รายไดสําหรับธุรกิจสื่อ


รายไดคา โฆษณาสําหรับสือ่ โทรทัศนประมาณจากรายไดคา โฆษณาสําหรับ ละครจํานวน 4 slot เวลา และ
รายการโทรทัศนจํานวน 3 slot เวลา โดยมีรายไดคาโฆษณาเฉลี่ยตอ slot เวลา ตอไตรมาสสําหรับละครและ
รายการโทรทัศนคิดเปนจํานวน 11.46 ลานบาท และ 3.59 ลานบาท ตามลําดับ



รายไดคา โฆษณาสําหรับสือ่ วิทยุประมาณจากรายไดคา โฆษณาทีค่ าดวาจะไดจากอัตราการใชประโยชน (Utilization
rate) ที่รอยละ 50-60 ของเวลาโฆษณาทั้งหมดที่สามารถขายโฆษณาได โดยมีอัตราคาโฆษณาประมาณ
1,150-1,300 บาทตอสปอต และมีอัตราสวนลดประมาณรอยละ 30



รายไดคาโฆษณาสือ่ สิง่ พิมพประมาณจากรายไดคาโฆษณาสําหรับนิตยสาร FRONT ในอัตราประมาณ 43,000
บาทตอหนาสําหรับหนาพิเศษ 7 หนา และ 30,000 บาทตอหนาสําหรับหนาธรรมดา 70 หนา และมี
อัตราสวนลดประมาณ 10-20 โดยในไตรมาส 1 ป 2546 ยอดขายนิตยสารคาดวาจะยังคงคอนขางต่ําใน
ระยะแรกเนื่องจากเพิ่งเปดตัวในเดือนกุมภาพันธที่ผานมา



รายไดจากการรับจางผลิตละครเรือ่ ง ศึกรบศึกรัก
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ตนทุนและคาใชจาย


อัตรากําไรขั้นตนคาดวาจะอยูในระดับเดิมที่ประมาณรอยละ 40



บริษัทฯ คาดวาจะมีสัดสวนคาใชจายในการดําเนินงานตอรายไดในระดับเดิมที่ประมาณรอยละ 19



ภาระดอกเบี้ยจายที่คาดวาจะลดลงสืบเนื่องจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมสงผลใหบริษัทฯ คาดวาจะมี
อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 13 ในป 2545 เปนประมาณรอยละ 14 ในไตรมาส 1 ป 2546

ดานรายได
ในไตรมาสแรกป 2546 บริษทั ฯ คาดวาจะมีรายไดรวมจํานวน 477.53 ลานบาท เปนรายไดจากการขายและการ
ใหบริการจํานวน 463.88 ลานบาท และเปนรายไดอน่ื จํานวน 13.65 ลานบาท ซึง่ สามารถจําแนกตามสายธุรกิจตางๆ ไดดังนี้
รายการ
เพลง
ผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน
สือ่
สนับสนุน
รวมรายไดจากการดําเนินงาน
รายไดอื่น
รวมรายได

รายได
(ลานบาท)
285.72
82.08
80.69
15.39
463.88
13.65
477.53

สัดสวน
(รอยละ)
60
17
17
3
97
3
100

บริษัทฯ คาดวาในป 2546 นี้ สัดสวนของรายไดจากสายผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศนนาจะอยูในระดับ
ที่คอนขางใกลเคียงกับสายธุรกิจเพลง
สําหรับสายธุรกิจเพลง บริษัทฯ ยังมีนโยบายเนนการเพิ่มสัดสวนยอดขายของซีดีและวีซีดีเนื่องจากผลิตภัณฑดังกลาว
มีอตั รากําไรขัน้ ตนทีส่ งู กวาเทป ซึ่งในปจจุบันบริษัทฯ มีความพรอมในการรองรับนโยบายดังกลาวจากศักยภาพการผลิตซีดีและ
วีซีดีที่เพิ่มขึ้นอันเปนผลเนื่องมาจากการเปดดําเนินการของโรงงานแหงใหม อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงสัดสวนการผลิตเทป
ใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษาฐานลูกคาเฉพาะกลุมไว

สายธุรกิจเพลง
ในไตรมาสแรกป 2546 บริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดจากสายธุรกิจเพลงรวมทัง้ สิน้ 285.72 ลานบาท โดยมีรายได
หลักประกอบดวยรายไดจากการขายเทป/ซีดี/วีซดี ี ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 71 ของรายไดจากสายธุรกิจเพลงทั้งหมด บริษัทฯ
สามารถจําหนายเทป/ซีดี/วีซีดีจํานวน 0.99 ลานหนวย, 0.40 ลานหนวย และ 0.68 ลานหนวย ตามลําดับ โดยมีสดั สวน
รายไดจากการจําหนายคิดเปนรอยละ 33 สําหรับเทป, รอยละ 21 สําหรับซีดี และ รอยละ 46 สําหรับวีซดี ี
ในไตรมาสแรกป 2546 นี้ บริษัทฯ คาดวาจะออกอัลบั้มทั้งสิ้น 59 อัลบั้ม แบงเปนอัลบัม้ ใหมและอัลบัม้ รวมฮิตจํานวน
20 และ 39 อัลบั้ม ตามลําดับ นอกจากนั้น รายไดในสายธุรกิจเพลงยังประกอบดวย รายไดจากการขายโฆษณา รายได
คอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด รายไดลิขสิทธิ์ และรายไดบริการ ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 12, 9, 7 และ 1 ของรายไดจาก
สายธุรกิจเพลงทั้งหมด

สายธุรกิจสื่อ
บริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดจากสายธุรกิจสือ่ ซึง่ มุง เนนรายไดคา โฆษณาและรายไดรบั จางผลิตจากบุคคลภายนอกเปน
หลักรวมทัง้ สิน้ 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 และรายการโทรทัศนจาํ นวน 3 รายการ รายไดคาโฆษณาเฉลีย่ ตอรายการตอไตรมาสสําหรับละครและรายการ
โทรทัศนคิดเปนจํานวน 11.46 ลานบาท และ 3.59 ลานบาทตอรายการ

สายธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน
บริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดจากสายธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศนรวมทัง้ สิน้ 82.08 ลานบาท ใน
ไตรมาสแรกป 2546 โดยบริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดจากภาพยนตรจํานวน 46.44 ลานบาท (ไมรวมคาลิขสิทธิซ์ ง่ึ จะรับรู
รายไดหลังไตรมาสแรก) รายไดจากการรับจางผลิตรวมจํานวน 32.37 ลานบาทและรายไดบริการจํานวน 3.27 ลานบาท โดย
บริษัทฯ คาดวาจะรับรูรายไดบางสวนจากภาพยนตรทอ่ี อกฉายในไตรมาสนีจ้ าํ นวน 2 เรื่อง ไดแก ตะลุมพุก ซึ่งออกฉายใน
ปลายเดือนธันวาคม 2545 - ตนมกราคม 2546 และพันธุร็อคหนายน ซึ่งออกฉายในเดือนกุมภาพันธ 2546

ดานคาใชจาย
สําหรับไตรมาสแรกป 2546 บริษัทฯ คาดวาจะมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรกอนหักคาเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและ
ภาษีคิดเปนอัตรารอยละ 40 และ 28 ตามลําดับ โดยรายละเอียดตนทุนและคาใชจายของแตละสายงานมีดังตอไปนี้

สายธุรกิจเพลง
บริษัทฯ คาดวาจะมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรกอนหักคาเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและภาษีสําหรับสายธุรกิจเพลงคิด
เปนอัตรารอยละ 23 และ 18 ตามลําดับ

สายธุรกิจสื่อ
บริษัทฯ คาดวาจะมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรกอนหักคาเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและภาษีสําหรับสายธุรกิจสื่อ
โดยรวมคิดเปนอัตรารอยละ 25 และ 12 ตามลําดับ และมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรกอนหักคาเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและ
ภาษีสําหรับสายธุรกิจสือ่ โทรทัศนคิดเปนอัตรารอยละ 37 และ 27 ตามลําดับ

สายธุรกิจผลิตภาพยนตร ละคร และรายการโทรทัศน
บริษัทฯ คาดวาจะมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรกอนหักดอกเบี้ยและภาษีส ําหรับสายธุรกิจนี้คิดเปนอัตรารอยละ
20 และ 14 ตามลําดับ

กําไรสุทธิ
สําหรับไตรมาสแรกป 2546 บริษัทฯ คาดวาจะมีกาํ ไรสุทธิทง้ั สิน้ จํานวน 68 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิที่
อัตรารอยละ 14

12.2.4 ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
ในป 2545 บริษัทฯ ยังคงมีสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนคอนขางต่ําที่ 1.04 เทา และมีสัดสวนความสามารถใน
การชําระดอกเบี้ยสูงถึง 36.98 เทา สัดสวนดังกลาวแสดงถึงความมีเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ อยางชัดเจน นอกจากนี้
การชําระคืนเงินกูยืมจากเงินที่ไดจากการระดมทุนในครั้งนี้จะทําใหสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนลดลงเหลือเพียง 0.69 เทา

12.3

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
- ไมมี -
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