
                บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 หนาที่ 41 

 

12. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

12.1 งบการเงิน 

 (ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

  รายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี ต้ังแตป 2543 ถึง 30 มิถุนายน 2546 สรุปไดดังนี้  

ป 2543 กลุมบริษัทมีเพียง 2 บริษัท คือ บจ. อาร เค มีเดีย และ บจ. อาร แอนด ที มีเดีย  นางจารุณี  
ศุภกาญจน (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4424) ไดตรวจสอบบัญชขีองทัง้ 2 บริษัท และแสดง
ความเห็นตองบการเงินป 2543 อยางไมมีเงื่อนไข 

ป 2544 กลุมบริษัทต้ังบริษัทใหมเพ่ิม คือ บจ. ไอ ที เวลิด มีเดีย นางจารุณี ศุภกาญจน ไดตรวจสอบงบ
การเงินทั้ง 3 บริษัทและแสดงความเห็นตองบการเงินป 2544 อยางไมมีเงื่อนไข 

ป 2545 กลุมบริษัทต้ังบริษัทใหมเพ่ิม คือ  บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) เพ่ือเปนบริษัทแม
ของกลุมบริษัท  นายประดิษฐ รอดลอยทุกข (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่218)  ไดตรวจสอบงบ
การเงินทั้ง 4 บริษัทและไดแสดงความเห็นตองบการเงินป 2545 อยางไมมีเงื่อนไข  

ป 2546 นายประดิษฐ รอดลอยทุกข  ไดสอบทานงบการเงินของทัง้ 4 บริษัททีแ่สดงฐานะการเงนิสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2546 และงบการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนสิ้นสดุ ณ วันที ่
30 มิถุนายน 2546 และไดแสดงความเห็นวาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชือ่วางบการเงินดังกลาวไม
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไป 

 
 

 (ข) ตารางสรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
  –– แสดงไวในหนาถัดไป –– 
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บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2545 และ 30 มิถุนายน 2546 
(หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

30 มิถุนายน 2546 
"ยังไมไดตรวจสอบ" 

"สอบทานแลว" 

31 ธันวาคม 2545 
"ตรวจสอบแลว" 

 

30 มิถุนายน 2546 
"ยังไมไดตรวจสอบ" 

"สอบทานแลว" 

31 ธันวาคม 2545 
"ตรวจสอบแลว" 

 
สินทรัพย     

สินทรัพยหมุนเวยีน     
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 21,977,433 15,532,524 7,310,676 139,359 
ลูกหนี้การคา         
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4,609,702 1,836,005  -  - 
บริษัทอื่น 68,026,394 61,281,950  -  - 

เงินใหกูยืมระยะสัน้แกบุคคลที่เกี่ยวของกัน 19,201,957 19,545,144  -  - 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6,973,892 4,589,134 69,669 39,481 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 120,789,378 102,784,757 7,380,345 178,840 
        
สินทรัพยไมหมุนเวียน        
เงินลงทุนในบริษัทยอยซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  -  - 104,493,029 74,589,353 
อุปกรณ  -  สุทธิ        17,730,694 8,287,111 581,644 524,201 
เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน 7,455,780 883,320  -  - 
คาความนิยมติดลบ (5,209,072) (5,989,448)  -  - 
เงินมัดจําและเงินประกัน 2,336,169 1,855,419 1,200  - 

รวมสินทรัพยไมหมนุเวียน 22,313,571 5,036,402 105,075,873 75,113,554 
รวมสินทรัพย 143,102,949 107,821,159 112,456,218 75,292,394 
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บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบดุล (ตอ) 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2545 และ 30 มิถุนายน 2546 
(หนวย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 

30 มิถุนายน 2546 
"ยังไมไดตรวจสอบ" 

"สอบทานแลว" 

31 ธันวาคม 2545 
"ตรวจสอบแลว" 

 

30 มิถุนายน 2546 
"ยังไมไดตรวจสอบ" 

"สอบทานแลว" 

31 ธันวาคม 2545 
"ตรวจสอบแลว" 

 
หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
หนี้สินหมุนเวียน     
เจาหนี้การคา     
     บริษัทที่เกี่ยวของกัน  - 53,500  -  - 
     บริษัทอื่น 17,387,295 18,746,669  -  - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่
เกี่ยวของกัน 159,772 1,970,000 197,977 861,104 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาซ้ือสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 273,609 140,669  -  - 
หนี้สินหมุนเวียนอืน่  -  -  -  - 
     ภาษีเงินไดและคาใชจายคางจาย 8,213,842 8,140,999 281,619 283,224 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,832,992 4,371,617 46,852 297,692 
        รวมหนี้สินหมุนเวียน 30,867,510 33,423,454 526,448 1,442,020 
หนี้สินไมหมุนเวยีน         
หนี้สินภายใตสัญญาเชาซ้ือ – สุทธิ 305,669 547,331 -  -  
        รวมหนี้สิน 31,173,179 33,970,785 526,448 1,442,020 
สวนของผูถือหุน     
ทุนเรือนหุน  - มูลคาหุนละ 100 บาท     
     ทุนจดทะเบียน       
         หุนสามัญ  750,000 หุนในป 2546 
 และ 500,000 หุนในป 2545 75,000,000 50,000,000 75,000,000 50,000,000 
     ทุนที่ออกและชาํระแลว         
         หุนสามัญ  750,000 หุนในป 2546 
 และ 500,000 หุนในป 2545 75,000,000 50,000,000 75,000,000 50,000,000 
กําไรสะสม 36,929,770 23,850,374 36,929,770 23,850,374 
     รวมสวนของผูถือหุน 111,929,770 73,850,374 111,929,770 73,850,374 
รวมหนี้สนิและสวนของผูถือหุน 143,102,949 107,821,159 112,456,218 75,292,394 
มูลคาตามบัญชี (Book Value) ตอหุน (บาท)     
- ที่มูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) 100 บาท 149.24 147.70 149.24 147.70 
- ที่มูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) 1 บาท 1.49 1.48 1.49 1.48 
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บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวดต้ังแตวันที ่ 19  กันยายน  2545  ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2545  
และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

 

สําหรับงวดหกเดือน 
สิ้นสุด 30 มิ.ย.2546 
"ยังไมไดตรวจสอบ" 

"สอบทานแลว" 

19 ก.ย. ถึง 31 ธ.ค.   
2545 

"ตรวจสอบแลว" 
 

* 1 ม.ค. ถึง 31 ธ.ค.  
2545 

จัดทําโดยผูบริหาร 
ยังไมไดตรวจสอบ 
หรือสอบทาน 

รายได       
   รายไดจากการผลิตรายการและสื่อโฆษณาทางวิทยุ 90,118,814 45,678,772 142,305,881 
   รายไดจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน 14,882,200 5,382,644 26,573,064 
   รายไดจากสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ 458,722 128,245 128,245 
   รายไดจากการจัดการแสดงและกิจกรรม 1,222,555 375,412 699,412 
   คาความนิยมติดลบรับรูเปนรายได 780,377 15,841,011  - 
   รายไดอื่น 380,068 615,441 807,544 
       รวมรายได 107,842,736 68,021,525 170,514,146 
คาใชจาย       
   ตนทุนบริการ 67,495,624 32,507,146 121,823,736 
   คาใชจายในการขายและบริหาร 20,186,890 7,602,956 22,055,602 
        รวมคาใชจาย 87,682,514 40,110,102 143,879,338 
       
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 20,160,222 27,911,423 26,634,808 
ดอกเบี้ยจาย (40,991) (26,960) (27,433) 
ภาษีเงินได (7,039,836) (4,034,089) (9,286,461) 
กําไรสุทธ ิ 13,079,395 23,850,374 17,320,914 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (Weighted Average) (บาทตอหุน)    
- ที่มูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) 100 บาท 18.96 47.70 34.64 
- ที่มูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) 1 บาท 0.19 0.48 0.35 
กําไรตอหุน (Fully Diluted) (บาทตอหุน)    
- ที่มูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) 100 บาท 17.44 47.70 34.64 
- ที่มูลคาหุนที่ตราไว (Par Value) 1 บาท 0.17 0.48 0.35 

หมายเหตุ * เปนงบกําไรขาดทุนที่จัดทําโดยผูบริหาร เสมือนวาบริษัทฯ ไดเขาถือหุนบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2545 
เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัทในรอบระยะเวลา 1 ป  
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บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดต้ังแตวันที ่ 19  กันยายน  2545  ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2545  
และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 

(หนวย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

บริษัท 

 

สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 
31 มิถุนายน 2546 
"ยังไมไดตรวจสอบ" 

"สอบทานแลว" 

31 ธันวาคม 2545 
"ตรวจสอบแลว" 

 

31 ธันวาคม 2545 
"ตรวจสอบแลว" 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
กําไรสุทธิ 13,079,395 23,850,374 23,850,374 
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับจากการดําเนินงาน    
     คาเผื่อหนี้สูญ 324,253  -  - 
     สวนไดเสียในผลกําไรของบริษัทยอย (780,376) (15,841,011) (24,591,153) 
     คาความนิยมติดลบรับรูเปนรายได 1,753,341  -  - 
     คาเสื่อมราคา 1,970,326 420,303 11,399  

   กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สนิดําเนินงาน 16,346,939 8,429,666 (729,380) 
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)    
     ลูกหนี้การคา – บริษัทที่เกี่ยวของ (2,773,697) (1,725,173)  - 
     ลูกหนี้การคา – บริษัทอื่น (7,068,696) (7,297,025)  - 
     เงินทดรองจายแกบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 343,187 1,700,639  - 
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (2,384,758) (437,694) (39,480) 
     เงินมัดจําและเงินประกัน (480,750) (10,000)  - 
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
     เจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของ (53,500) 21,400  - 
     เจาหนี้การคาบริษัทอื่น (1,359,374) 2,568,725  - 
     เงินกูยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน (1,810,228) 1,970,000  861,103  
     ภาษีเงินไดและคาใชจายคางจาย 72,843 4,557,200    283,224  
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 461,374 900,957    297,692  
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,293,340 10,678,695 673,159 
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บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สําหรับงวดต้ังแตวันที ่ 19  กันยายน  2545  ถึงวันที ่ 31 ธันวาคม 2545  
และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 

(หนวย : บาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

บริษัท 
  สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 

31 มิถุนายน 2546 
"ยังไมไดตรวจสอบ" 

"สอบทานแลว" 

31 ธันวาคม 2545 
"ตรวจสอบแลว" 

 

31 ธันวาคม 2545 
"ตรวจสอบแลว" 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน (6,572,460) (188,320)  - 
เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทยอย  - (43,326,914)  (49,998,200) 
เงินสดจายสุทธิจากการซื้อบริษัทยอย  -  -  - 
ซ้ือสินทรัพยถาวร (13,167,250) (1,630,937)  (535,600) 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (19,739,710) (45,146,171)  (50,533,800) 

    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาซ้ือ (108,721)  -  - 
รับชําระคาหุน 25,000,000 50,000,000  50,000,000 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 24,891,279 50,000,000  50,000,000 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น  - สุทธ ิ 6,444,909 15,532,524  139,359 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 15,532,524  -  - 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ วันสิ้นงวด 21,977,433 15,532,524  139,359 
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 (ค) ตารางอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 
 

งบการเงินรวม งบเสมือน  

ป 2546 1/ 
(ม.ค.-มิ.ย.) 

2545  2/ 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

2545 3/ 
(ม.ค.-ธ.ค.) 

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO) 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 3.91 3.08 - 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 3.07 2.35 - 
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.08 1.51 - 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 3.15 3.56 - 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 114.12 101.08 - 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) NA NA - 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) NA NA - 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา (เทา) 7.46 7.43 - 
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน) 48.25 48.47 - 
วงจรเงินสด (วัน) 65.87 52.62 - 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO) 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 36.73 * 36.96 28.22 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 17.81 * 22.21 15.22 
อัตรากําไรอื่น (%) 1.08 24.19 0.47 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 6.81 * 93.22 - 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 12.13 * 15.35 10.16 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Fully Diluted) (%) 23.37 * 43.38 23.45 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Weighted) (%) 28.16 * 43.98 23.78 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 20.85 * 21.53 17.07 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 231.38 * 379.40 - 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.72 * 2.12 1.68 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.28 0.46 - 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 204.29 728.78 - 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เทา) 0.07 3.27 - 
อัตราการจายเงินปนผล  NA NA - 

หมายเหตุ :  1/ คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546 ทีผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี 
 : 2/ คํานวณจากงบการเงินนับจากวันกอต้ังบริษัท 19 กันยายนถึงวันสิ้นป 2545 ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 
 : 3/ คํานวณจากงบกําไรขาดทุนที่ผูบริหารจัดทํา เสมือนวาบริษัทฯถือหุนบริษัทยอยทั้ง 3 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2545  
 : * ไมรวมคาความนิยมติดลบที่รับรูเปนรายไดในงวดนั้น 15.84 ลานบาท ในการคํานวณ 
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12.2 คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
เนื่องจากบริษัทฯ กอต้ังเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 และเขาถือหุนบริษัทยอย 3 บริษัทเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 (ดู

รายละเอียดในประวัติความเปนมาในสวนที่ 2 ) ดังนั้นงบดุลรวมที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีจึงแสดงขอมูลเพียง
พอที่จะใชในการอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 แตขอมูลในงบ
กําไรขาดทุนรวมนั้นอาจจะยังไมสะทอนใหเห็นผลการดําเนินงานของกลุมได เพราะแสดงรายไดและคาใชจายของบริษัทยอย 3 
บริษัทในงบกําไรขาดทุนรวมเพียง 3 เดือนเทานั้น 

ดังนั้น เพ่ือใหเห็นผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2545 ไดชัดเจน ฝายบริหารของบริษัทฯ จึงนํา
งบกําไรขาดทุนป 2545 ของบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัท มาจัดทํางบกําไรขาดทุนรวมเสมือนบริษัทฯไดเขาถือหุนบริษัทยอยทั้ง 3 
บริษัทต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2545  สําหรับใชในการวิเคราะหและอธิบายผลการดําเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 
 (ก) ผลการดําเนินงาน 
 ภาพรวมของผลการดําเนินงาน 

ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานโดยรวมของกลุมบริษัทที่ผานมานับจากป 2545 คือ การที่มีแนวโนมวาเศรษฐกิจจะ
ฟนตัว เร่ิมปรากฏชัดเจนขึ้นในป 2545 โดยเฉพาะในชวงทายของป ทําใหเกิดความมั่นใจในหมูประชาชนทั่วไปที่จะจับจายใช
สอยมากขึ้น ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยูในระดับตํ่า และสถาบันการเงินเรงขยายการใหสินเชื่อเพ่ือการบริโภค  สิ่งเหลานี้
ไดกระตุนใหเกิดการบริโภคเพิ่มมากขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด  สิ่งที่ตามมาคือบริษัทตางๆ เร่ิมเพ่ิมงบคาใชจายเพื่อการ
โฆษณาและกิจกรรมสงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ มากขึ้นไปดวย ปจจัยดังกลาวเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหรายไดของกลุม
บริษัทในป 2545 และ 2546 เพ่ิมมากขึ้นกวาปกอนๆ   

ดานสื่อวิทยุ ปจจุบันลูกคาของกลุมบริษัท มีทั้งที่เปนกิจการที่ต้ังอยูในกรุงเทพฯ (ที่มีสินคาขายแพรหลายไปทั่ว
ประเทศ) กับกิจการทองถิ่นที่ต้ังอยูในจังหวัดที่สถานีวิทยุที่กลุมบริษัทดําเนินการออกอากาศไปถึง  โดยที่ผานมาลูกคาสวนใหญ
ของบริษัทฯ จะเปนลูกคาตางจังหวัด แตมีแนวโนมวารายไดจากลูกคาที่อยูในกรุงเทพฯ จะมีมากขึ้น เนื่องดวย 2 สาเหตุ คือ 
ประการที่หนึ่ง คือกลุมบริษัทเริ่มไดสิทธิขายเวลาโฆษณาสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz ของ อ.ส.ม.ท. ที่กรุงเทพฯ ในป 2545 และ
ประการที่สอง คือ หลายกิจการในกรุงเทพฯ เร่ิมกลับไปขายสินคาในตางจังหวัดเพิ่มขึ้นหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ป 2540 
และบริษัทเหลานั้นจะมีงบโฆษณาในจํานวนเงินที่สูงกวากิจการในตางจังหวัดเนื่องจากเปนกิจการขนาดใหญและมีทุนสูง 

 ปจจุบันกลุมบริษัทมีสถานีวิทยุที่ดําเนินการอยู 33 สถานี ซึ่งถาจัดกลุมสถานีวิทยุ ตามอัตราเวลาที่ขายโฆษณาได
ตอเวลาที่จะสามารถขายได (Occupancy Rate) จะแบงได 3 กลุม คือ  

กลุมที่ 1 สถานีที่มี Occupancy Rate เกือบเต็ม คือ มีผูสนับสนุนรายการ (Sponser) เต็มทุกรายการ (แตบาง
รายการอาจเปนผูสนันสนุนรายยอย (Co-Sponser))  และเวลาโฆษณา Loose spot  ก็มีผูซื้อเต็ม  

กลุมที่ 2 สถานีที่มี Occupancy Rate ปานกลางถึงเกือบเต็มคือ มีผูสนับสนุนทุกรายการเหมือนกลุมที่ 1 แต
เวลาโฆษณา Loose spot ยังไมเต็ม  

กลุมที่ 3 สถานีที่มี Occupancy Rate นอยถึงปานกลาง คือ มีผูสนับสนุนรายการไมครบทุกรายการ  และเวลา
โฆษณา Loose spot ยังไมเต็ม 

ซึ่งแตละกลุมมีรายละเอียดดังนี้ 
รายไดป 2546 (ม.ค.-มิ.ย.) 

กลุม 
ลานบาท % 

จํานวน
สถานี 

ลักษณะสถานีวิทยุที่อยูในกลุม 

1 35.32  37.63  6 ไดแกสถานีวิทยุในจังหวัดระดับใหญ 
2 54.73  58.32  22 เปนสถานีในจังหวัดระดับกลาง หรือจังหวัดใหญ แตกลุมบริษัทเพิ่งไดมาเพิ่มทีหลัง 
3  3.80  4.05  5 ไดแกสถานีวิทยุในจังหวัดเล็ก  
รวม   93.85  100.00  33  
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การจัดกลุมขางตนใชอัตรา Occupancy Rate จากการดําเนินงานปกติของแตละสถานี อยางไรก็ตาม ในชวง
เทศกาล บางสถานีวิทยุที่อยูในกลุม 2 อาจจะมี Occupancy Rate สูงถึงขั้นไปอยูในกลุมที่ 1 

สวนในดานสื่อทางโทรทัศนนั้น ปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานที่ผานมาคือการที่เจาของสถานีมีการปรับผังรายการ
ที่คอนขางถี่ เนื่องจากทุกสถานีพยายามใหทุกรายการที่ออกอากาศนั้นมีอัตราผูชม (Rating) อยูในระดับสูงตลอดเวลา อยางไร
ก็ตามในสวนของกลุมบริษัทเอง ทุกรายการที่ดําเนินการนั้นไมอยูในเวลาที่มีผูรับชมจํานวนมาก (Prime Time)  จึงไดรับ
ผลกระทบไมมากนัก 

 
รายได 
รายไดในป 2546 (6 เดือน) ยังมีแนวโนมที่ดีตอเนื่อง โดยมีรายไดรวม 106.68 ลานบาท เปนจํานวนที่มากกวา

คร่ึงหนึ่งของป 2545 (ป 2545 ทั้งปมีรายไดรวมเปนเงิน 170.51 ลานบาท) แตโครงสรางรายไดของป 2546 ยังใกลเคียงกับป 
2545 กลาวคือ  รายได โฆษณาผานสื่อวิทยุ : โฆษณาผานสื่อโทรทัศน : จัดการแสดงและกิจกรรมฯ  ป 2545 มีสัดสวนรอยละ
84.89 : 15.58 : 0.41 ตามลําดับ ขณะที่ป 2546 เปน 87.97 : 15.01 : 1.14 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดรายไดของป 2545 
และ 2546 แยกตามประเภทธุรกิจดังนี้  

 ตารางแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทยอย 3 บริษัท  ในป 2545 
รายได ตนทุนการบริการ กําไรขั้นตน 

รายไดแยกตามประเภทธุรกิจ 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

อัตรากําไร
ขั้นตน 

รายไดจากสื่อทางวิทยุ 144.74  84.89  103.60  85.04  41.14  84.49  28.42  
รายไดจากสื่อทางโทรทัศน 26.57  15.58  19.45  15.97  7.12  14.62  26.80  
รายไดจากการจัดการแสดงและ
กิจกรรมสงเสริมการตลาด 0.70  0.41  1.20  0.99  (0.50) (1.03) (71.43) 
รายไดอื่น 0.93  0.55  - -  0.93  1.91  100.00  
 172.94  101.43  124.25  101.99  48.69  100.00  28.15  
หัก รายการระหวางกัน (2.43) (1.43) (2.43) (1.99) - - - 

รวมทั้งสิ้น 170.51  100.00  121.82  100.00  48.69  100.00  28.56  
หมายเหตุ  : ตัวเลขในตาราง นํามาจากงบเสมือนที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทฯ 
 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทยอย 3 บริษัท  งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2546  
รายได ตนทุนการบริการ กําไรขั้นตน 

รายไดแยกตามประเภทธุรกิจ 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

อัตรากําไร
ขั้นตน 

รายไดจากสื่อทางวิทยุ 93.85  87.97  58.84  87.21  35.01  89.33  37.30  
รายไดจากสื่อทางโทรทัศน 16.01  15.01  12.40  18.38  3.61  9.21  22.55  
รายไดจากการจัดการแสดงและ
กิจกรรมสงเสริมการตลาด 1.22  1.14  0.89  1.32  0.33  0.84  27.05  
ธุรกิจอื่น 0.46  0.43  0.22  0.33  0.24  0.61  52.17  
 111.54  104.56  72.35  107.23  39.19  100.00  35.14  
หัก รายการระหวางกัน * (4.86) (4.56) (4.88) (7.23) - - - 

รวมทั้งสิ้น ** 106.68  100.00  67.47  100.00  39.19  100.00  36.74  
หมายเหตุ * ไมรวมการตัดรายการระหวางกันที่เปนรายไดอื่น 0.02 ลานบาท 
 ** ไมรวมรายไดอื่น 0.38 ลานบาท 
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ตนทุนบริการ สวนใหญตนทุนบริการจะเปนตนทุนคงที่ ซึ่งไดแกเงินที่จายใหแกเจาของสถานี ดังนั้น ถาในปใดกลุม
บริษัทสามารถหาโฆษณาไดมาก (Occupancy Rate อยูในระดับสูง)  อัตราตนทุนบริการตอรายไดก็จะลดลง อยางเชนในป 
2546 ที่ตนทุนไดลดลงเหลือ รอยละ 63.26 จากที่ในป 2545 อยูที่รอยละ 71.44 ของรายได  

 
กําไรข้ันตน ในป 2546 (6 เดือน) กลุมบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอยละ 36.74  เพ่ิมขึ้นจากป 2545 (12 เดือน) ที่

มีอัตรากําไรขั้นตนเพียงรอยละ 28.56 ทั้งนี้เนื่องจากรายไดจากสื่อวิทยุซึ่งปกติเปนรายไดหลักของกลุมบริษัทและมีอัตรากําไร
ขั้นตนอยูในระดับที่สูงอยูแลวนั้น ในป 2546 นี้ รายไดดังกลาวไดขยายเพิ่มมากกวาธุรกิจอื่น และมีอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น
อยางนาพอใจ คือจากรอยละ 28.42 ในป 2545 มาเปนรอยละ 37.03 ในป 2546 (6 เดือน) 

ในสวนของธุรกิจการจัดการแสดงและกิจกรรมสงเสริมการตลาด เนื่องจากเริ่มดําเนินการในปลายป 2545 จึงยังมี
รายไดนอยไมถึงจุดคุมทุน (Break - Even Point) ทําใหมีผลขาดทุนในป 2545 แตในป 2546 (6เดือน) มีรายไดสูงขึ้น ทําใหมี
กําไรขั้นตนรอยละ 27.05 

 
คาใชจายในการขายและบริหาร  ในป 2546 (6 เดือน) อยูในอัตรารอยละ 18.72 ของรายไดรวม  เพ่ิมขึ้นจากป 

2545 (12 เดือน) ที่มีอัตราเพียงรอยละ 12.93 ทั้งนี้เนื่องกลุมบริษัทมีการขยายและปรับปรุงองคกรเพ่ือรองรับการขยายงาน มี
ผลใหคาใชจายในดานบุคลากรเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนคาใชจายคงที่ 

 
กําไรสุทธิ  จากงบกําไรขาดทุนที่ผูบริหารบริษัทฯ จัดทําเสมือนวาบริษัทฯ ไดดําเนินงานป 2545 เต็มป บริษัทฯ มี

รายไดรวม 170.51 ลานบาท และกําไรสุทธิรวม 17.32 ลานบาท ซึ่งถาพิจารณารวมกับงบท่ีผานผูสอบบัญชี (ป 2545 ราว 3 
เดือน)  บริษัทมีผลการดําเนินงาน (ไมรวมรายไดจากการบันทึกคาความนิยม) คือ มีรายไดรวม 52.18 ลานบาทและมีกําไรสุทธิ
รวม 8.01 ลานบาท จึงอาจจะอนุมานไดวา 9 เดือนแรกป 2545 กลุมบริษัทมีรายได 118.33 ลานบาท และมีกําไร 9.31  
ลานบาท 

สําหรับป 2546 (6เดือน) บริษัทฯ มีรายไดรวม 107.84 ลานบาท กําไรสุทธิรวม 13.08 ลานบาท ซึ่งอยูในเกณฑที่
ดีกวาป 2545 เนื่องจากอัตรากําไรสุทธิตอรายได (Net profit margin) เทากับรอยละ 12.13 ขณะที่ป 2545 มีอัตรากําไรสุทธิตอ
รายไดเทากับรอยละ 10.16 
 

(ข) ฐานะการเงิน 
สินทรัพย 
สวนประกอบของสินทรัพย 
ที่ผานมา การลงทุนในสินทรัพยตางๆ ของกลุมบริษัทจะมุงไปในสวนที่จําเปนจริงๆกอน  ดังนั้นสินทรัพยของกลุม

บริษัทจึงมีเพียงสินทรัพยหมุนเวียน และไมหมุนเวียน โดยที่ยังไมไดลงทุนในสินทรัพยถาวรใดๆ  
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2546 บริษัทมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 143.10 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2545 จํานวน 35.28 ลาน

บาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 32.72 โดยมีตัวเลขสรุปไดดังนี้ 

ธันวาคม 2545 มิถุนายน 2546  ประเภทสินทรัพย 
ลานบาท สัดสวน (%) ลานบาท สัดสวน (%) 

เพิ่ม(ลด) 
(%) 

สินทรัพยหมุนเวียน   102.78 95.33 120.79 84.41 17.52 
สินทรัพยหมุนเวียนไมหมุนเวียน  5.04 4.67 22.31 15.59 343.05 
รวม 107.82 100.00 143.10 100.00 32.72 
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ในป 2546 กลุมบริษัทฯ ไดมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในการจัดซื้ออุปกรณสถานีและฝายผลิตเปนเงินถึง 12.59 ลาน
บาท เพ่ือใหการดําเนินงานของกลุมบริษัทมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีผลทําใหสินทรัพยไมหมุนเวียนไดเพ่ิมมากขึ้นกวา 3 เทาตัว 
และทําใหสินทรัพยไมหมุนเวียนไดมีบทบาทมากยิ่งขึ้น กลาวคือ มีสัดสวนในสินทรัพยเปนรอยละ 15.59 จากเดิมในป 2545 มี
สัดสวนเพียงรอยละ 4.67 

 
สินทรัพยหมุนเวียน 
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2546 สินทรัพยหมุนเวียนมีรายการที่สําคัญ 3 รายการคือ เงินสด ลูกหนี้ และเงินใหกูยืมระยะ

สั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของกันรวมเปนเงิน 113.82 ลานบาท ซึ่งมีขอมูลเพ่ิมเติมดังนี้ 
• เงินสดมีจํานวนเงินรวม 21.98 ลานบาท โดยประมาณ 14 ลานบาทแบงกระจายอยูที่บริษัทยอยทั้ง 3 เพ่ือใชใน

การหมุนเวียนในการดําเนินงานปรกติ ที่เหลือประมาณ 7 ลานบาทอยูที่บริษัทฯ เองเพื่อสํารองฉุกเฉินใหบริษัท
ยอยที่มีความจําเปน 

• ลูกหนี้มีจํานวนเงินรวม 72.64 ลานบาท โดยมากกวารอยละ 90 เปนลูกหนี้ที่มาจากการดําเนินการดานธุรกิจ
วิทยุ 

• เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลที่เกี่ยวของกันมีจํานวนเงินรวม 19.20 ลานบาท เปนเงินทดรองจายที่กรรมการ
นําไปเพื่อใชขยายธุรกิจใหกลุมบริษัท (ดูรายละเอียดในหัวขอที่ 11 เร่ืองรายการระหวางกัน) 

 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
รายการหลักคืออุปกรณ ซึ่งมีมูลคา 17.73 ลานบาท ซึ่งไดแสดงขอมูลโดยสรุปในหัวขอ ที่ 5 เร่ืองทรัพยสินที่ใชในการ

ประกอบธุรกิจ  
ในสินทรัพยไมหมุนเวียนมีรายการที่จะอธิบายเพิ่ม คือรายการคาความนิยมติดลบ ซึ่งรายการนี้เกิดจากการที่บริษัทฯ

ไดจายเงินซื้อหุนในบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทนอยกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่บริษัทฯไดรับ กลาวคือ บริษัทฯใชเงินใน
การซื้อบริษัททั้ง 3 จํานวน 50.00 ลานบาท ขณะที่มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของ 3 บริษัทนั้นมีมูลคา 71.83 ลานบาท ทํา
ใหมีคาความนิยมติดลบ ณ วันที่ซื้อเทากับ 21.83 ลานบาท  โดยแบงเปนสวนที่เกินมูลคาสินทรัพยที่ไมเปนตัวเงินที่ระบุได 
(กรณีนี้ไดแก สินทรัพยถาวร คาใชจายจายลวงหนา) เทากับ 15.44 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถรับรูเปนรายไดในปที่ลงทุนใน
บริษัทยอยไดทันที  และสวนที่เหลือคือ 6.39 ลานบาท (จะแสดงอยูในงบดุล) บริษัทจะทะยอยบันทึกเปนรายไดตามเกณฑที่
เปนระบบ ตลอดอายุการใชงานและอายุประโยชนที่เหลือของสินทรัพยของบริษัทยอยประมาณ 5 ป 

ในป 2545 ไดบันทึกคาความนิยมติดลบสวนที่จะทยอยรับรูเปนรายไดจํานวน 0.40 ลานบาท จึงทําใหเหลือคาความ
นิยมติดลบ 5.99 ลานบาทในงบดุล และมีคาความนิยมติดลบเปนรายไดรวม 15.84 ลานบาทแสดงในงบกําไรขาดทุน  สวนใน 
6 เดือนแรกของป 2546 บริษัทบันทึกคาความนิยมติดลบเปนรายไดจํานวน 0.78 ลานบาทจึงทําใหเหลือคาความนิยมติดลบ 
5.21 ลานบาทในงบดุล 

(โปรดดูรายละเอียดในขอ 3 ทายงบกระแสเงินสดป 2545 และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 ในงบการเงินสิ้น
เดือนมิถุนายน 2546) 

คุณภาพของสินทรัพย 

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การคาที่ไมใชบริษัทที่เกี่ยวของ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 รวม 68.03 ลานบาท เพ่ิมจากสิ้น
ป 2545 จํานวน 6.75 ลานบาท โดยแยกอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
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 งบการเงินรวม  
31 มิถุนายน 2546 

(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

งบการเงินรวม  
31 ธันวาคม 2545 

(ลานบาท) 

สัดสวน 
(รอยละ) 

เพิ่ม(ลด) 
(%) 

ยังไมถึงกําหนดชําระ 22.83 33.56 20.84 34.01 9.55 
คางชําระ : นอยกวา 3 เดือน 24.50 36.01 29.41 47.99 (16.70) 
  3 – 6 เดือน 8.74 12.85 7.12 11.62 22.75 
  6 – 12 เดือน 9.36 13.76 3.70 6.04 152.97 
  มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 4.89 7.19 2.18 3.56 124.31 
รวม 70.32 103.37 63.25 103.21 11.18 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2.29) (3.37) (1.97) (3.21) 16.24 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ – สุทธิ 68.03 100.00 61.28 100.00 11.02 

  
 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2546 ลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา 12 เดือนขึ้นไปมีจํานวน 4.89 ลานบาท โดยเปนลูกคาทั่วไป 
2.29 ลานบาท ซึ่งทางบริษัทฯ ไดต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนแลว ที่เหลือเปนลูกหนี้ที่เปนหนวยราชการ 
 สําหรับลูกหนี้ที่คางชําระระหวาง 6-12 เดือน จํานวนเงิน 9.36 ลานบาทนั้นแบงสองสวนเชนกัน คือสวนที่ลูกหนี้เปน
บริษัทที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทแหงหนึ่งในตลาดหลักทรัพยฯ และไดทําขอตกลงขอผอนชําระกับบริษัท จํานวนเงิน 2.50 ลาน
บาท สวนนี้บริษัทฯ ยังไมมีการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับสวนที่เหลือ 6.86 ลานบาทนั้นสวนใหญเปนหนวยงานราชการ
และลูกคาที่ติดตอกันมานาน จึงไมนามีปญหา 
 
 สภาพคลอง 

(1) พิจารณาในสวนของงบกระแสเงินสด 
จากงบกระแสเงินสด ในป 2545 (3 เดือน) บริษัทฯมกีําไร 23.85 ลานบาท แตมีเงินสดรับจากการดําเนินงาน (ที่ยังไม

รวมการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน) 8.43 ลานบาท สาเหตุที่ตางกันเนื่องจากในรอบบัญชีนั้นไดมีการบันทึก
รับรูคาความนิยมติดลบเปนรายได จํานวน 15.84 ลานบาท ซึ่งรายการนี้ไมเกี่ยวกับเงินสด จึงตองหักออกจากกําไรสุทธ ิ(ดูที่มา
ของคาความนิยมติดลบในคําอธิบายสวนของทรัพยสนิ) สําหรับป 2546 (6 เดือน) บริษัทฯมีเงินสดรับจากการดําเนินงาน 16.35 
ลานบาท ไมตางกับกําไรในชวงเดียวกัน คือ 13.08 ลานบาทมากนัก 

จากขางตน จะพบวาในชวง ตุลาคม 2545 ถึง มิถุนายน 2546 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการดําเนินงานเฉลี่ยใกลเคียง
กัน คือประมาณ 2.7 ลานบาทตอเดือน อยางไรก็ตามเมื่อปรับดวยการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงานแลว   
ป 2545 (3 เดือน) จะมีเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงาน 10.68 ลานบาท ขณะที่ป 2546 (6 เดือน) มีเพียง 1.29 ลานบาท 
สาเหตุเนื่องจาก ป 2545 (3 เดือน) บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มหนี้สินหมุนเวียนรวม 10.02 ลานบาท ขณะทีป่ 2546 (6 เดือน) บริษัทฯ 
ไดไปลดหนี้สินหมุนเวียนรวม 2.69 ลานบาท 

ในป 2545 (3 เดือน) บริษัทฯ มีเงนิสดสุทธิในกิจกรรมลงทุน 45.15 ลานบาท (สวนใหญคือการจายซือ้บริษัทยอย) ซึ่ง
เงินที่ใชในการนี้ นอกจากมาจากเงินสดจากการดําเนินงานแลวยังมาจากเงินที่บริษัทฯ ไดจากการเพิ่มทุน 50.00 ลานบาท การ
ลงทุนดังกลาวจึงไมกอภาระเรื่องสภาพคลองแกบริษัทฯ ในอนาคต 

ในป 2546 (6 เดือน) บริษัทฯ มีเงนิสดสุทธิในกิจกรรมลงทุน 19.74 ลานบาท (สวนใหญคือการจายซือ้อปุกรณ) ซึ่ง
เงินที่ใชในการนี้ นอกจากมาจากเงินสดจากการดําเนินงานแลวยงัมาจากเงินที่บริษัทฯ ไดจากการเพิ่มทุน 25.00 ลานบาท 
ดังนั้นการลงทุนดังกลาวจึงไมกอใหเกิดภาระเรื่องสภาพคลองแกบริษัทฯ ในอนาคต เชนกัน 
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(2) พิจารณาในสวนของอัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 
บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลองเพิ่มขึ้นจาก 3.08 เทาในป 2545 (ต.ค.-ธ.ค.) เปน 3.91 เทาใน 6 เดือนแรกป 2546

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินฝากธนาคารจากการเพิ่มทุนและการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาตามยอดขายโฆษณาที่
เพ่ิมขึ้น 

บริษัทฯ มีอัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคาลดลงจาก 3.56 เทาในป 2545 (ต.ค.-ธ.ค.) เปน 3.15 เทาใน 6 เดือนแรก
ของป 2546 ซึ่งคิดเปนระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 101 วันเปน 114 วัน ในขณะที่ระยะเวลาที่บริษัทฯ ชําระหนี้ทั้ง 2 งวด
ดังกลาวเทากัน คือ 48 วัน ทําใหวงจรเงินสดนานขึ้นจากเดิม 53 วัน เปน 66 วัน  

สาเหตุที่ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยนานขึ้น 13 วัน นั้น สวนหนึ่งมาจากลูกหนี้การคาปรกติทั้งที่เปนหนวยงานราชการ
และกิจการเอกชนที่ไดซื้อเวลาเพิ่มขึ้น กลุมบริษัทจึงอนุโลมยืดเวลาให สวนนี้มีผลใหระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยที่คํานวณได
นานขึ้น 10 วัน  อีกสวนหนึ่งคือหนี้ขอผอนชําระประมาณ 2.50 ลานบาทของบริษัทที่มีความเกี่ยวของกับบริษัทแหงหนึ่งใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ที่กลาวแลวขางตนในหัวขอคุณภาพสินทรัพย  สวนนี้มีผลใหระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยที่คํานวณไดนานขึ้น 
3 วัน 
 
 แหลงที่มาของเงินทุน 

(1) ความเหมาะสมของโครงสรางเงนิทุน 
ณ สิ้นป 2545 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) อยูที่ 0.46 เทา ซึ่งเปนอัตราที่ตํ่าอยูแลว 

แตสิ้นเดือนมิถุนายน 2546 ยังลดลงอีกไปอยูที่ 0.28 เทา ทั้งที่ในชวง 6 เดือนแรกป 2546 กลุมบริษัทมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย
35.28 ลานบาท แตบริษัทฯ ก็ยังอาศัยเงินทุนจากสวนของผูถือหุนมากกวา เนื่องจากกลุมบริษัทยังไมมีการลงทุนในสินทรัพย
ถาวรและผลตอบแทนที่กลุมบริษัทสามารถใหแกผูถือหุนที่ผานมายังอยูในระดับที่สูง คืออยูในอัตราที่มากกวารอยละ 25 (วิธี 
Weighted Average) ดวยเหตุนี้จึงยังไมมีนโยบายที่กอหนี้โดยการกูยืมจากสถาบันการเงิน  

(2) สวนของผูถอืหุน 
กลุมบริษัทมีสวนของผูถอืหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 จํานวน 111.93 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2545 จํานวน

38.08 ลานบาท ซึ่งในจํานวนนี้มาจากการเพิ่มทุน 25.00 ลานบาท และกําไรในรอบ 6 เดือน 13.08 ลานบาท  
สําหรับอัตราผลตอบแทนผูถอืหุน (ROE) ป 2545 และป 2546 จะอยูในระดับที่ใกลเคียงกันคือมากกวารอยละ 20 

แตสําหรับชวง 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.) ป 2545 ทีอ่ยูสูงกวารอยละ 40 เนื่องจากเปนชวงที่บริษัทฯยังมีทุนเรียกชําระที่ 50 ลานบาท
และกําไรในไตรมาสที่ 4 ป 2545 มีกําไรที่เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสกอนๆคอนขางมาก  

(3) หนี้สิน 
กลุมบริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 จํานวน 31.17 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2545 จํานวน 2.80 ลาน

บาท โดยหนี้สวนใหญเปนหนี้สินระยะสั้นที่เกิดจากการดําเนินงาน คือ เจาหนี้การคาและภาษีเงินได รวมกันเปนเงิน 25.60 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ  82.13 ของหนี้สินรวม 

 
(ค) ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต 
 ปจจัยหลักทีอ่าจมีผลตอการดําเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต มีดังนี้ 
1) การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน 

การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 25,000,000 หุน ในครั้งนี้ คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนสามัญ
ที่เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขาย ดังนั้นอัตราผลตอบแทนตางๆ ที่เปรียบเทียบกับสวนของผูถือหุนหรือจํานวนหุนของ
บริษัทฯ อาจจะลดลงไดถึงรอยละ 25 ตามผลของการเพิ่มทุนดังกลาว (Dilution Effect)  ถาหากบริษัทฯไมสามารถขยาย



                บริษัท อาร เค มีเดีย โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 หนาที่ 54 

ปริมาณธุรกิจใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น หรือไมสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพที่จะทําใหมีกําไรเพ่ิมขึ้นมากพอที่จะรองรับกับ
จํานวนหุนที่เพ่ิมขึ้นดังกลาว 

2) การแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และหนวยงานกํากับดูแล 
เนื่องจากธุรกิจวิทยุซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีของธุรกิจสื่อ จากการที่จะ

มีการแตงต้ังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติหรือ กสช.  ซึ่งจะทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน  การเปลี่ยนองคกรกํากับดูแลธุรกิจสื่อพรอมการเปดเสรีธุรกิจสื่อ
อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทางธุรกิจตอผูประกอบการกิจการสื่อรายปจจุบัน  ทั้งในดานความเปนไปไดในการแกไขหรือออก
กฎระเบียบควบคุมใหมที่อาจเขมงวดในการประกอบธุรกิจสื่อมากขึ้น รวมถึงการทบทวนการจัดสรรสัมปทานคลื่นวิทยุใหม 

บริษัทฯ ไดประเมินปจจัยดังกลาวแลว และมีความเชื่อม่ันวากลุมบริษัทมีศักยภาพและความพรอมในทุกดาน
รวมทั้งประสบการณในการประกอบธุรกิจและความพรอมดานการเงิน ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีความสามารถและมีความไดเปรียบใน
ดานการแขงขันและมีพรอมที่จะเขารวมประมูลสัมปทานสถานีวิทยุเพ่ือประกอบกิจการสถานีวิทยุอยางตอเนื่อง 

 
 
 

13. ขอมูลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ 
 
 13.1 นายทะเบียนหลักทรัพย 
  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด 
  62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  โทรศัพท 02-359-1201-49 
 

13.2 ผูสอบบัญชี 
  นายประดิษฐ  รอดลอยทุกข  
  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 218 
  บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด  
  เลขที่ 790/12 ทองหลอทาวเวอร ซอยทองหลอ 18 ถนนสุขุมวิท  
  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
  

13.3 ที่ปรึกษาทางการเงิน  
  บริษัทหลักทรัพย ไอบี จํากัด  
  132 อาคารสินธร 1  ชั้น 2 ถนนวิทยุ 
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 
 


