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16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
16.1 ผลการดาเนินงาน
ภาพรวมของผลการดําเนินงานทีผ่ ่านมา
บริษัทดําเนินธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และรายการบันเทิง ซึ่งมีการผลิตรายการหลากหลาย
ประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับชม อาทิ ละครดราม่า (Drama) ละครซิทคอม (Sit Com) เกมโชว์ (Game
Show) วาไรตี้โชว์ (Variety Show) และทอล์คโชว์ (Talk Show) โดยรายการต่างๆของบริษัทได้ถูก ออกอากาศผ่าน
สถานีโทรทัศน์ต่างๆ ทั้งสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีเดิม และสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิตอลที่เกิดขึ้นใหม่ โดยปัจจุบันบริษัทมีสตูดิโอ
สําหรับถ่ายทํารายการ จํานวน 2 สตูดิโอ และมีแผนที่จะก่อสร้างสตูดิโอแห่งใหม่เพิ่มเติมอีกจํานวน 3 สตูดิโอ ซึ่งมีขนาด
ที่แตกต่างกันและจะมีการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้
ลงทุนซื้อที่ดินสําหรับเป็นที่ตั้งสตูดิโอแห่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
หัวข้อที่ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และหัวข้อที่ 6 โครงการในอนาคต) นอกจากนี้บริษัทยังมีการดําเนินธุรกิจ
รับจ้างจัดกิจกรรม (Event) ต่างๆ ธุรกิจบริหารศิลปิน รวมทั้งธุรกิจผลิต และจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ทําให้บริษัทมี
รายได้จากดําเนินธุรกิจ สรุปได้ดังนี้ คือ
1) รายได้ค่าโฆษณา เป็นรายได้ค่าโฆษณาที่เกิดจากการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ โดยมีกลุ่ม
ลูกค้าหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวแทนบริษัทโฆษณา (Agency) และเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Direct Customer)
2) รายได้จากการให้บริการ ซึ่งเกิดจากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และการรับจ้างจัดกิจกรรม (Event)
ต่างๆ ซึ่งมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ กลุ่มลูกค้าสถานีโทรทัศน์ กลุ่มลูกค้าบริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ
3) รายได้จากการบริหารศิลปิน เกิดจากการที่บริษัทได้รับส่วนแบ่งรายได้ตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญากับศิลปิน
จากการรับงานของศิลปินในสังกัดแต่ละคน
4) รายได้จากการขายหนังสือ เกิดจากการจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ภายใต้ชื่อ “Thunder Publishing” ที่
จัดทําขึ้นจากการนําเนื้อหาที่ ได้รับความสนใจในรายการโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้น มารวบรวมจัดทําเป็นพ็อคเก็ตบุ๊คจําหน่าย
รวมทั้งหนังสือถ่ายทอดประสบการณ์มุมมองของผู้บริหารบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดประเภทธุรกิจดังกล่าวเป็น
กิจกรรมทําประโยชน์และเป็นสื่อสร้างสรรค์ต่อสังคม (CSR) เป็นหลัก
ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างกลุ่มบริษัทโดยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท 2 บริษัทจากผู้ถือหุ้น
เดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงของบริษัท ซึ่งภายหลังการดําเนินการทําให้บริษัทมีบริษัทย่อ ย จํานวน 2 บริษัท
ได้แก่ CMED และ EM โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน CMED และ
EM ตามลําดับ โดย CMED เป็นผู้ดําเนินธุรกิจผลิตและให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์จาก
ต่างประเทศ และ EM เป็นผู้ดําเนินธุรกิจบริหารศิลปิน โดยบริษัทได้จัดโครงสร้างตามที่กล่าวมาแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3
ปี 2557 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้การอธิบายเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินต่างๆ สามารถสะท้อนภาพและอธิบายให้เกิด
ความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทจึงได้จัดทํารายงานข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสําหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม
2555 และ 2556 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อนํามาใช้ในการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผล

หน้าที่ 16 - 1

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)

การดําเนินงานของบริษัท เปรียบเทียบกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของบริษัทเช่นกัน
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
รายได้
ในปี 2555 ในปี 2556 และ ในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม เท่ากับ 420.01 ล้านบาท เท่ากับ 474.74 ล้านบาท
และเท่ากับ 434.43 ล้านบาท ตามลําดับ โดยเป็นรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 414.31 ล้านบาท เท่ากับ
468.20 ล้านบาท และเท่ากับ 432.84 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.64 ร้อยละ 98.62 และ ร้อยละ
99.64 ของรายได้รวม ตามลําดับ และมีรายได้อื่น ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า
รายได้จากการจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ดอกเบี้ ยรับ รายได้จากการจําหน่ายอุปกรณ์ประกอบฉากและอุปกรณ์
สํานักงาน และรายได้จากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว เท่ากับ 5.70 ล้านบาท เท่ากับ 6.54 ล้านบาท และ 1.58
ล้านบาท ตามลําดับ
รายได้จากการขายและบริการของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย 1) รายได้ค่าโฆษณา ซึ่งเกิดจากการขาย
โฆษณาในรายการโทรทัศน์ของบริษัทและ CMED ที่ผลิตขึ้นและได้ออกอากาศ และรับรู้เมื่อโฆษณาได้ถูกออกอากาศ
ตามช่วงเวลาที่ได้ตกลงกับทางลูกค้า 2) รายได้จากการให้บริการ เกิดจากการรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ และรับจ้างจัด
กิจกรรม (Event) ซึ่งรับรู้รายได้เมื่อการให้บริการแล้วเสร็จ 3) รายได้จากการบริหารศิลปิน เป็นรายได้ที่ได้รับจากส่วนแบ่ง
รายได้ของศิลปินตามที่ตกลงไว้ในสัญญากับศิลปินของบริษัท และ EM โดยรายได้จะถูกรับรู้เมื่อการให้บริการแล้วเสร็จ
4) รายได้จากการขายหนังสือ เป็นรายได้ที่เกิดจากการจําหน่ายหนังสือที่จัดทําขึ้นจากการนําเนื้อหาที่ได้รับความสนใจ
ในรายการโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นมารวบรวมจัดทําเป็นพ็อคเก็ตบุ๊คจําหน่าย รวมทั้งหนังสือถ่ายทอดประสบการณ์มุมมองของ
ผู้บริหารบริษัท
ทั้งนี้ สามารถสรุปและอธิบายรายละเอียดโครงสร้างรายได้ของบริษัท ได้ดังนี้
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
งบการเงินรวม
(ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบ)
รายได้แยกประเภท
งวดบัญชีสนิ้ สุด
งวดบัญชีสนิ้ สุด
งวดบัญชีสนิ้ สุด
31 ธ.ค. 55
31 ธ.ค. 56
31 ธ.ค. 57
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
รายได้คา่ โฆษณา
327.82 78.05%
375.51 79.10% 321.93
74.11%
รายได้จากการให้บริการ
86.08 20.49%
87.86 18.51% 107.65
24.78%
รายได้จากการบริหารศิลปิน
0.00%
4.59
0.97%
3.14
0.72%
รายได้จากการขายหนังสือ
0.41
0.10%
0.25
0.05%
0.12
0.03%
รวมรายได้
414.31 98.64%
468.20 98.62% 432.84
99.64%
รายได้อื่น
5.70
1.36%
6.54
1.38%
1.58
0.36%
รายได้รวม
420.01 100.00%
474.74
100% 434.43 100.00%
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1) รายได้ค่าโฆษณา
รายได้ค่าโฆษณา เป็นรายได้ค่าโฆษณาที่เกิดจากการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์ของบริษัทและ
CMED ซึ่งบริษัทจะทําการตกลงเช่าเวลาจากสถานีโทรทัศน์เพื่อออกอากาศรายการที่บริษัท ดําเนินการผลิต และขาย
เวลาโฆษณาให้กับกลุ่มลูกค้า ได้แก่ กลุ่มตัวแทนบริษัทโฆษณา (Agency) และเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Direct Customer) ที่
ต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของตนเอง ทั้งนี้ ในปี 2555 ในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณา
เท่ากับ 327.82 ล้านบาท เท่ากับ 375.51ล้านบาท และ 321.93 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 78.05 ร้อยละ
79.10 และ ร้อยละ 74.11 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยแบ่งเป็นรายได้ค่าโฆษณาที่เกิดในนามบริษัทคิดเป็น ร้อยละ
72.55 ร้อยละ 50.69 และร้อยละ 43.90 ของรายได้ค่าโฆษณาในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ และเป็น
รายได้ค่าโฆษณาในนาม CMED คิดเป็นร้อยละ 27.45 ร้อยละ 49.31 และร้อยละ 56.10 ของรายได้ค่าโฆษณาในปี
2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการขายช่วงเวลาโฆษณาจากรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ
ที่มีรูปแบบเป็น International Format มาผลิตและออกอากาศตามนโยบายในการดําเนินธุรกิจของ CMED มีแนวโน้ม
เติบโต ทั้งนี้ เป็นผลจากเป็นรายการมีคุณภาพดี แตกต่าง และเหมาะสมกับวัฒนธรรมและการรับรู้ของคนไทย จึงทําให้
เป็นที่น่าสนใจของผู้ชมโทรทัศน์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากยอดรายได้ค่าโฆษณาในรายการดังกล่าว
ในปี 2555 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาเท่ากับ 327.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.05 ของรายได้
รวม โดยเกิดจากรายการที่ผลิต และออกอากาศ จํานวน 10 รายการ ซึ่งรายการที่ทํารายได้ค่าโฆษณามากที่สุดในปี
2555 คือ รายการ “เทค มี เอ้าท์ ไทยแลนด์” ที่ CMED ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศเพื่อผลิตและออกอากาศ คิดเป็น
ร้อยละ 27.45 ของรายได้ค่าโฆษณา ส่วนรายการที่ผลิตและออกอากาศอีก 9 รายการ ได้แก่ “รายการมาสเตอร์ คีย์ เวที
แจ้งเกิด” “รายการสะบัดช่อ” “รายการขวัญถุงเงินล้าน” “ละครหลวงตามหาชน” “ละครแสบจิ๋วป่วนหัวใจ” “รายการวู
เม้นส์ วอยซ์” “รายการหน้ากากทองคํา” “ละครซิทคอมคู่รักต่างขั้ว” และ รายการสาวแซ่ด เจนเนอร์เรชั่น” ตามลําดับ
ในปี 2556 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาเท่ากับ 375.51 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 79.10 ของรายได้รวม ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จํานวนเท่ากับ 47.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 14.55 จากปี 2555 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ค่าโฆษณาในปี 2556 ส่วนใหญ่เกิดจากการผลิตและออกอากาศรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์รูปแบบรายการจาก
ต่างประเทศของ CMED คือ “รายการ แดนซ์ ยัว เฟท ออฟ” โดยรายการนี้ทํารายได้ค่าโฆษณาให้แก่บริษัทในปี 2556
จํานวน 84.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.41 ของรายได้ค่าโฆษณา กอรปกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าโฆษณาใน
รายการอื่นๆ จํานวน 6 รายการ ที่ผลิตและออกอากาศต่อเนื่องจากปี 2555 ได้แก่ “ละครหลวงตามหาชน” “รายการ
มาสเตอร์ คีย์” “รายการสาวแซ่ด เจนเนอเรชั่น” “รายการขวัญถุงเงินล้าน” “รายการวูเม้นส์ วอยซ์” และ “รายการเทค มี
เอ้าท์ ไทยแลนด์” แม้ว่าในปี 2556 จะมีรายการที่ผลิตและออกอากาศจบลงในปี 2555 ได้แก่ “ละครแสบจิ๋วป่วนหัวใจ”
“รายการสะบัดช่อ” “ละครคู่รักต่างขั้ว” และ “รายการหน้ากากทองคํา” ก็ตาม
ในปี 2557 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาเท่ากับ 321.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.11 ของรายได้รวม ซึ่ง
ลดลงในอัตราร้อยละ 14.26 จากปี 2556 โดยในปี 2557 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาที่ลดลง เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกของ
ปี 2557 ธุรกิจโฆษณาได้รับผลกระทบจากปัญหาและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศ และส่งผลทําให้รายได้คา่
โฆษณาลดลงในแต่ละรายการที่ออกอากาศ กอรปกับในปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงในวงการโทรทัศน์ในประเทศไทยจาก
ระบบอนา-ล็อ ค เป็น ระบบทีวี ดิจิ ตอล ซึ่ งทํ าให้จํ านวนฐานผู้ช มรายการในแต่ ละช่องมีก ารเปลี่ย นแปลงไปอย่ างมี
นัยสําคัญ และส่งผลให้ตัวแทนโฆษณาและเจ้าของผลิตภัณฑ์เกิดการปรับเปลี่ยนนโยบายการใช้งบประมาณค่าใช้จ่าย

หน้าที่ 16 - 3

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จํากัด (มหาชน)

ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในช่องสถานีโทรทัศน์ต่างๆ จากปัจจัยดังกล่าวทําให้บริษัทต้องมีการทบทวนแผนการผลิต
รายการเพื่อออกอากาศในช่องสถานีโทรทัศน์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะความนิยมของผู้รับชมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้
มีการพิจารณาและทยอยยกเลิกการผลิตรายการที่ออกอากาศในบางสถานีโทรทัศน์ที่มีเรตติ้งลดลงอย่างมาก เนื่องจาก
รายได้ค่าโฆษณาในรายการนั้นไม่สร้างผลกําไรได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น แม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 ธุรกิจโฆษณา
เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและทําให้รายได้ค่าโฆษณาในแต่ละรายการดีขึ้นก็ตาม แต่ด้วยจํานวนรายการที่ออกอากาศของ
บริษัทและบริษัทย่อยลดลง จึงทําให้รายได้ค่าโฆษณารวมในปี 2557 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556
1) รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้ บริการของบริษัท และบริษัท ย่อย เกิ ดจากการให้บริก ารใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) รับจ้า ง
ออกแบบและผลิตรายการ 2) รับจ้างผลิตรายการ และ 3) รับจ้างจัดอีเว้นท์ โดยในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมี
รายได้จากการให้บริการเท่ากับ 86.08 ล้านบาท 87.86 ล้านบาท และ 107.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อย
ละ 20.49 ร้อยละ 18.51 และร้อยละ 24.78 ของรายได้รวม ตามลําดับ โดยมีรายได้จากการให้บริการแยกตามลักษณะ
ดังนี้

รายได้จากการให้บริการ
รับจ้างออกแบบและผลิตรายการ
รับจ้างผลิตรายการ
รับจ้างจัดอีเว้นท์
รวมรายได้จากการให้บริการ

ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน
งบการเงินรวม
(ตรวจสอบ)
(งบตรวจสอบ)
2555
2556
2557
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
58.94 68.47%
29.60
33.69%
78.95 73.34%
0
0.00%
51.90
59.08%
0
0.00%
27.14 31.53%
6.35
7.23%
28.70 26.66%
86.08 100.00%%
87.86
100.00%
107.65 100.00%

ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ ซึ่งเกิดจากการรับจ้างออกแบบและผลิตรายการ และรับจ้าง
จัดงานอีเว้นท์ รวมเท่ากับ 86.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.49 ของรายได้รวม ซึ่งรายได้เกิดจากการรับจ้าง
ออกแบบและผลิตรายการ เท่ากับ 58.94 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.47 ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งเกิด
จากการรับจ้างผลิตละคร 2 เรื่อง ได้แก่ “ละครสะใภ้ ซ่าส์ แม่ย่าเฮี้ยน” และ“ละครท่านชายในสายหมอก” ให้กับ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รวมเท่ากับ 58.81 ล้านบาท และจากการรับจ้างผลิตสกู๊ปโฆษณาให้กับสินค้ายี่ห้อ หนึ่ง
เท่ากับ 0.13 ล้านบาท ส่วนการรับจ้างจัดงานอีเว้นท์ มีรายได้เท่ากับ 27.14 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.53 ของ
รายได้จ ากการให้บริ การ ซึ่ง เป็น การจัดงาน “คอนเสิร ต์ ดู ฟอร์ แดท” “งานจับชิ้ นส่ว นรางวัลคนอร์ ” “การจั ดงาน
ประชาสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัยธัญบุรี” “การจัดกิจกรรมเป็บเปอร์มินต์ ปั่นจักรยาน” และงานอีเว้นท์อื่นอีกจํานวน 7
งาน
ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 87.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 1.78 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.07 ซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากการรับจ้างออกแบบและผลิตรายการ เท่ากับ 29.60 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 33.69 ของรายได้จากการให้บริการ โดยเป็นการรับจ้างผลิตละครและรายการโทรทัศน์ จํานวน 2 รายการ ได้แก่
“ละครตะวันบ้านทุ่ง” และ”รายการเอเชีย วอยซ์” ซึ่งรายได้ในส่วนนี้ลดลงกว่าร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับปี 2555 แต่ทั้งนี้ ใน
ปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลิต เท่ากับ 51.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.08 ของรายได้จากการ
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ให้บริการ โดยเป็นการรับจ้างผลิตรายการ “รายการ ไทยแลนด์ แดนซ์ นาว” ซึ่งเป็นรายการที่ CMED รับจ้างผลิตรายการ
ตามรูปแบบจากต่างประเทศจากลูกค้าตัวแทนโฆษณารายหนึ่ง ในขณะที่รายได้รับจ้างจัดงานอีเว้นท์ ในปี 2556 เท่ากับ
6.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.23 ของรายได้จากการให้บริการ โดยเป็นการรับจ้างจัดงาน อาทิ “งาน
ประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอป จังหวัดเชียงใหม่ ” “งานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยธัญบุรี ” “งานประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลพระมงกุฎ” และ ”งานผลิตเพลงสาหรับไปรษณีย์ไทย”
สําหรับในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 107.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 19.79
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 24.87 โดยเป็นรายได้จากการรับจ้างออกแบบและผลิตรายการ เท่ากับ 78.95 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.34 ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่งบริษัทได้รับจ้างออกแบบและผลิตรายการให้กับ
สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ จํานวน 4 รายการ ได้แก่ 1) “รายการสิงห์สนามหลวง” 2) “รายการแต๋ง เจี๊ยบ ดี้ วาไรตี้สาม
ฝ่าย” 3) “รายการกาละแมร์” และ 4) ละครแสนดี ที่ออกอากาศในเดือนพฤศจิกายน 2557 ผ่านช่องทรูโฟว์ยู ส่วนรายได้
รับจ้างจัดงานอีเว้นท์ในปี 2557 เท่ากับ 28.70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.66 ของรายได้จากการให้บริการ ซึ่ง
เกิดจากการรับจ้างจัดงานให้กับลูกค้ารวม 10 งาน อาทิ งานประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอป จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
พะเยา งานประชาสัม พัน ธ์ สิน ค้ าโอทอปเลี ยบทางด่ วน งานประชาสัม พั นธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ธัญ บุ รี งานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์น้าพริกแม่ประนอม เป็นต้น
2) รายได้จากการบริหารศิลปิน
บริษัทเพิ่งเริ่มดําเนินธุรกิจการบริหารศิลปินในปี 2556 และได้มีการจัดตั้งบริษัทบริหารศิลปินขึ้นมา ได้แก่ EM
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในปัจจุบัน โดยบริษัทและ EM มีศิลปินที่มีสัญญาบริหารศิลปินอยู่ในสังกัดจํานวนหนึ่ง และมีรายได้
จากการบริหารศิลปินรวม ในปี 2556 เท่ากับ 4.59 ล้านบาท และปี 2557 เท่ากับ 3.14 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากการ
บริหารศิลปินที่ลดลงในปี 2557 เนื่องมาจากปริมาณงานว่าจ้างศิลปินในสังกัด ในปี 2557 ลดลงเป็นผลทําให้ส่วนแบ่ง
รายได้ที่ได้ของบริษัทและ EM ลดลงตามไปด้วย
3) รายได้จากการขายหนังสือ
ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายหนังสือเท่ากับ 0.41 ล้านบาท 0.25 ล้านบาท และ
0.12 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.10 ร้อยละ 0.05 และร้อยละ 0.03 ของรายได้รวม ตามลําดับ ซึง่
รายได้จากการขายหนังสือ เกิดจากการจําหน่ายหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค ภายใต้ชื่อ “Thunder Publishing” ที่จัดทําขึ้นจาก
การนําเนื้อหาที่ได้รับความสนใจในรายการโทรทัศน์ที่ผลิตขึ้นมารวบรวมจัดทําเป็นพ็อคเก็ตบุค๊ จําหน่าย รวมทั้งหนังสือ
ถ่ายทอดประสบการณ์มมุ มองของผู้บริหารบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีหนังสือที่จาํ หน่ายทั้งหมด 8 เรื่อง ได้แก่ กินรอบ
กรุง “อร่อยง่ายจ่ายไม่แพง” กินรอบกรุง “อร่อยง่ายจ่ายไม่แพง 2” กินรอบกรุง “อร่อยง่ายจ่ายไม่แพง 3” “ก๋วยเตี๋ยวรอบ
กรุง” “ซีฟู้ดรอบกรุง” ”หนังสือหลากประสบการณ์ หลากความคิด กับชีวิตข้าพเจ้า” “หลากเรื่องราว หลากความคิด กับ
ชีวิตคน” และ “เข็มไมล์ ชีวิต” ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะจัดประเภทธุรกิจดังกล่าวเป็นกิจกรรมทําประโยชน์และเป็นสื่อ
สร้างสรรค์ต่อสังคม (CSR) เป็นหลัก
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รายได้อื่น
ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากับ 5.70 ล้านบาท 6.54 ล้านบาท และ 1.58 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.36 ร้อยละ 1.38 และร้อยละ 0.36 ของรายได้รวม ตามลําดับ ซึ่งรายได้อื่น ประกอบด้วย
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า รายได้จากการจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ดอกเบี้ยรับ รายได้จาก
การจําหน่ายอุปกรณ์ประกอบฉากและอุปกรณ์สํานักงาน รายได้จากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว และอื่นๆ ทั้งนี้
รายได้อื่นในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นรายได้ดอกเบี้ยรับ และรายได้จากเงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว ซึ่งการลดลง
ของรายได้อื่นในปี 2557 เนื่องจากในปี 2555 และปี 2556 บริษัทมีรายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า
แห่งหนึ่ง เท่ากับ 3.17 ล้านบาท และ 2.66 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทได้ขายสิทธิการเช่าดังกล่าวในช่วงปลายไตร
มาสที่ 3 ปี 2556 และมีกําไรจากการจําหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าจํานวน 1.15 ล้านบาทในงวดบัญชีปี 2556
ต้นทุนและกาไรขั้นต้น
ต้นทุนขายและบริการ ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกิดจากธุรกิจที่มีรายได้ค่า โฆษณา ต้นทุนการให้บริการ ต้นทุน
การบริหารศิลปิน และต้ นทุนขายหนังสือ ซึ่งต้นทุนขายและบริการหลัก ได้แก่ ค่าเช่าเวลาสถานี ค่าจ้างนักแสดงและ
พิธีกร ค่าลิขสิทธิ์ ระบบถ่ายทํารายการ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายสถานที่ และค่าองค์ประกอบฉากและเครื่องแต่งตัว เป็นต้น
ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกจัดทําอยู่ในงบประมาณถ่ายทําในแต่ละรายการ ซึ่งผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนทุกครั้งก่อนดําเนินการ
ผลิต

ประเภทธุรกิจ
/ กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้ค่าโฆษณา
รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการบริหารศิลปิน
รายได้จากการขายหนังสือ
รวม

ปี 2555
กาไร (ขาดทุน)
อัตรากาไร
ขั้นต้น
ขั้นต้น
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
114.09
34.80%
32.60
37.87%
0.15
37.53%
146.84
35.44%

ปี 2556
กาไร (ขาดทุน) อัตรากาไร
ขั้นต้น
ขั้นต้น
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
124.46
33.14%
13.69
15.58%
(0.42)
-9.05%
0.09
37.50%
137.83
29.44%

ปี 2557
กาไร (ขาดทุน) อัตรากาไร
ขั้นต้น
ขั้นต้น
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
94.57
29.38%
32.76
30.43%
0.91
29.07%
0.03
23.97%
128.27
29.63%

ในปี 2555 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 267.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.56 ของรายได้จาก
การขายและบริการ ซึ่งเป็นต้นทุนที่เกิดจากธุรกิจที่มีรายได้ค่าโฆษณา เท่ากับ 213.73 ล้านบาท จากการผลิตรายการ
จํานวน 10 รายการ ได้แก่ “รายการเทค มี เอ้าท์ ไทยแลนด์ ” “รายการมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ” “รายการสะบัดช่อ”
“รายการขวัญถุงเงินล้าน” “ละครหลวงตามหาชน” “ละครแสบจิ๋วป่วนหัวใจ” “รายการวูเม้นส์ วอยซ์” “รายการหน้ากาก
ทองคา” “ละครซิทคอมคู่รักต่างขั้ว ” และ”รายการสาวแซ่ดเจนเนอเรชั่น” อีกส่วนหนึ่งเป็นต้นทุนการให้บริการ เท่ากับ
53.48 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนจากการรับจ้างผลิตรายการจํานวน 2 รายการ ได้แก่ “ละครสะใภ้ซ่าส์ แม่ย่าเฮี้ยน” และ
“ละครท่านชายในสายหมอก” รวมทั้ง จากงานรับจ้างจัด กิจกรรม (Event) ได้แก่ “งานเทศกาลกินรอบกรุงปี 3”
“คอนเสิร์ต Do For Dad” “งานจับชิ้นส่วนคนอร์” “กิจกรรม Pepermint ปั่นจักรยาน“ “งานแต่งเพลงไปรษณีย์” “งาน
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แต่งเพลงให้มหาวิทยาลัยธัญบุรี” “งาน OTOP เชียงใหม่” “งานรับจ้างโรงพยาบาลพระมงกุฏ” และ “งาน Count Down
ปีใหม่” เป็นต้น นอกจากนี้มีต้นทุนขายหนังสือ เท่ากับ 0.25 ล้านบาท
ในปี 2556 มีต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 330.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.56 ของรายได้จากการขาย
และบริการ ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกิดจากธุรกิจที่มีรายได้ค่าโฆษณา เท่ากับ 251.05 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ
เท่ากับ 74.17 ล้านบาท ต้นทุนการบริหารศิลปินซึ่งเพิ่งเริ่มดําเนินธุรกิจ ในปี 2556 นี้ เท่ากับ 5.00 ล้านบาท และต้นทุน
ขายหนังสือ เท่ากับ 0.16 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทมีสัดส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและ
บริการ เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 70.56 จากอัตราร้อยละ 64.56 ในปี 2555 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการ
ให้บริการที่ ปรับเพิ่มขึ้ นจากปี 2555 คิ ดเป็นร้อยละ 38.69 โดยสาเหตุหลั กเกิดจาก CMED รับจ้างผลิตรายการ
International Format รายการหนึ่ง ซึ่งมีสัดส่วนต้นทุนการให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการค่อนข้างสูง นอกจากนี้
ยังเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการโฆษณาที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.46 จากการได้รับช่วงเวลาออกอากาศ
รายการของบริษัทจากสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งเพิ่มขึ้นจาก 30 นาที เป็น 60 นาที ซึ่งมีผลทําให้บริษัทมีต้นทุนค่าเช่าเวลา
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความสามารถในการหารายได้ค่าโฆษณาของรายการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม แต่อย่างไรก็ตาม
รายการดังกล่าวบริษัทได้ปรับแผนงานและทยอยหยุดการผลิตและออกอากาศในระหว่างปี 2557
ในปี 2557 มีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 304.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.37 ของรายได้จากการขายและ
บริการ ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกิดจากธุรกิจที่มีรายได้ค่าโฆษณา เท่ากับ 227.36 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการ เท่ากับ
74.90 ล้านบาท ต้นทุนการบริหารศิลปิน เท่ากับ 2.23 ล้านบาท และต้นทุนขายหนังสือ เท่ากับ 0.09 ล้านบาท ซึ่งในปี
2557 บริษัทมีอัตราต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการ หรือมีอัตรากําไรขั้นต้นใกล้เคียงกับปี 2556
โดยในปี 2557 บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นจากรายได้ค่าโฆษณาลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากปัญหาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในวงการโทรทัศน์ดังที่กล่าว ซึ่งส่งผลต่อการพิจารณาซื้อโฆษณาใน
รายการโทรทัศน์ของตัวแทนโฆษณาและผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรง กอรปกับการในปี 2557 บริษัทมี
จํานวนรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศลดลงในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 จากการปรับแผนงานและทยอยหยุด
การผลิตรายการที่ไม่สร้างผลกําไรให้กับกิจการ จึงทําให้ในปี 2557 บริษัทมีรายได้ค่าโฆษณาลดลงมากกว่าต้นทุน
โฆษณาที่ลดลง ในขณะที่ บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นจากรายได้จากการให้บริการในปี 2557 ที่ดีขึ้นค่อนข้างมาก เนื่องจาก
รายการรับจ้างผลิตส่วนใหญ่สัดส่วนต้นทุนการให้บริการต่อรายได้จากการให้บริการอยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา และในปี
ดังกล่าว CMED ไม่มีการรับจ้างผลิตรายการที่มีรูปแบบ International Format
ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้น ในปี 2555 ปี 2556 และในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 35.44 ร้อยละ 29.44 และ
29.63 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลําดับ
ค่าใช้จ่าย
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 71.40 ล้านบาท เท่ากับ
70.50 ล้านบาท และ เท่ากับ 81.81 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อ ยละ 17.24 ร้อยละ 15.06 และ ร้อยละ 18.90
ของรายได้จากการขายและบริการ ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดังนี้
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ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าประชาสัมพันธ์รายการ ค่านายหน้า
เพื่อเสริมการขาย และค่ารับรอง อาทิ ค่าของขวัญปีใหม่ และค่าเลี้ยงรับรองลูกค้า เป็นต้น โดยในปี 2555 ปี
2556 และ ปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 10.92 ล้านบาท 5.37 ล้านบาท และ 3.84 ล้านบาท
ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 เท่ากับ 5.55 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 50.81 เมื่อเทียบกับปี 2555 เป็นผลจากการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านการตลาด เนื่องจากการปรับเปลี่ยน
รูปแบบในการทําการตลาดและประชาสัมพันธ์ รวมถึงมีการลดลงของค่านายหน้าเพื่อส่งเสริมการขายจากทีม
ขายของบริษัทที่ทํายอดขายไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้ง ไว้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2557 ลดลงจากปี
2556 เท่ากับ 1.53 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.47 เมื่อเทียบกับปี 2556 เป็นผลจากการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์รายการที่ออกอากาศ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย ค่ าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าเสื่อม
ราคา ค่าที่ปรึกษา ค่าสาธารณูปโภค และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประมาณร้อยละ 50 เกิด
จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ซึ่งในงวดบัญชีปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 60.48 ล้านบาท 65.13 ล้านบาท และ 77.97 ล้านบาท ตามลําดับ ทั้งนี้ การ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2556 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 4.65 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้น
ของค่าเสื่อมราคาเป็นหลัก เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่มของอาคารสํานักงาน ขณะที่การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสําหรับปี 2557 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 12.84 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้ารายหนึ่งที่เกิดจากการให้บริการจัดกิจกรรม การบันทึกรายการสินค้า
ล้าสมัยจากหนังสือ การปรับเพิ่มของรายการเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ค่าชดเชยพนักงานเกษียณอายุ
และค่าสอบบัญชี
กาไรสุทธิและอัตรากาไรสุทธิ
บริษัทมีกําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จา่ ยทางภาษีในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 81.15 ล้าน
บาท 73.87 ล้านบาท และ 48.04 ล้านบาท ตามลําดับ โดยบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 0.71 ล้านบาท 0.27 ล้าน
บาท และ 3.83 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายการต้นทุนทางการเงินในปี 2557 เกิดจากการขอรับการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเริ่มมีการเบิกเงินกู้เพื่อใช้ในการซื้อ
ที่ดินสําหรับก่อสร้างสตูดิโอใหม่ นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ 18.96
ล้านบาท 17.30 ล้านบาท และ 10.08 ล้านบาท ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัท เกิดจากภาษีเงินได้ที่
คํานวนจากอัตราภาษีที่บริษัทต้องชําระสําหรับกําไรทางภาษีสําหรับปี และเกิดจากภาษีเงินได้ นิติบุคคลรอตัดบัญชีตาม
มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี)
บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 61.49 ล้านบาท 56.30 ล้านบาท และ 34.13 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นอัตรากําไร
สุทธิในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับร้อยละ 14.64 ร้อยละ 11.86 และร้อยละ 7.86 ตามลําดับ โดยการลดลง
ของกําไรสุทธิในปี 2557 ที่ลดลงค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับปี 2556 เป็นผลจากการลดลงของรายได้ที่กล่าวมา และ
ขณะเดียวกันมีการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ ปรับเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 19.71 เมื่อเทียบกับปี 2556 ดัง
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รายละเอียดที่กล่าวมาในหัวข้อค่าใช้จ่ายข้างต้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับ
ปี 2556 เนื่องจากบริษัทได้มีการขอรับการสนับสนุนวงเงินเพื่อลงทุนซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งสตูดิโอแห่งใหม่ และสําหรับใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 29.43 ร้อยละ 23.33 และ
ร้อยละ 13.18 ตามลําดับ โดยการลดลงของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2556 เกิดจากการลดลงของกําไรสุทธิในปี
2556 ดังที่กล่าว รวมถึงการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556 จากปี 2555 ที่เพิ่มขึ้นจาก 218.71 ล้านบาท เป็น
264.00 ล้านบาท สําหรับปี 2557 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 13.18 ซึ่งลดลงจากปี 2556
ค่อนข้างมาก เนือ่ งมาจากการลดลงของกําไรสุทธิที่ได้รับผลกระทบจากรายได้ค่าโฆษณาที่ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบ
กั บ การเปลี่ ย นแปลงของส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดยรายได้ ค่ า โฆษณาที่ ลดลงเป็ น ผลจากปั ญ หาและ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในวงการโทรทัศน์ในประเทศไทยจากระบบอนาล็อคเป็น
ระบบทีวีดิจิตอลที่มีผลต่อธุรกิจโฆษณา และการเพิ่มขึ้นของรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แม้ว่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 จะลดลงเล็กน้อย เนื่องจากไม่ต้องบันทึกส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างของ
กลุ่มบริษัท จํานวน 46.65 ล้านบาท ภายหลังจากการจัดโครงสร้างกลุ่มในปี 2557 สําหรับการเตรียมความพร้อมในการ
นําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2557
บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 129.59 ล้านบาท เพื่อจัดโครงสร้างทุนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นเท่ากับ 150.00 ล้าน
บาท รวมทั้งรับรู้ส่วนเกินทุนจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท จํานวน 25.05 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษัทมีส่วนของผุ้ถือหุ้น เท่ากับ 254.03 ล้านบาท

16.2 ฐานะทางการเงินของบริษัท
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 314.12 ล้านบาท
เท่ากับ 387.80 ล้านบาท และเท่ากับ 392.39 ล้านบาท ตามลําดับ โดยรายการสินทรัพย์ที่สําคัญที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท มีดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เท่ากับ 66.63 ล้านบาท เท่ากับ 71.00 ล้านบาท และเท่ากับ 67.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.21 ร้อยละ 18.31
และร้อยละ 17.14 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยประกอบด้วยเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
บริษัทมีรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ
70.16 ล้านบาท เท่ากับ 147.36 ล้านบาท และเท่ากับ 80.63 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 22.23 ร้อยละ
38.00 และร้อยละ 20.55 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ดังนี้
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ลูกหนี้การค้า
บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 59.83 ล้าน
บาท 136.26 ล้านบาท และ 70.63 ล้านบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าในปี 2556 ค่อนข้างมาก เกิด
จาก CMED รับจ้างผลิตรายการที่มีรูปแบบต่างประเทศ (International Format) ทําให้รายได้จากการให้บริการในปี
ดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้ง การที่ CMED ไม่มีนโยบายการให้ส่วนลดการค้า ซึ่งแตกต่างจากบริษัทที่มีนโยบายการให้
ส่วนลดทางการค้ากับลูกค้าที่ชําระเร็วกว่ากําหนด เป็นผลให้ยอดลูกหนี้การค้าที่รอการเรียกเก็บในปี 2556 เพิ่มสูงขึ้น
สําหรับการลดลงของลูกหนี้การค้าในปี 2557 แปรผันตามการลดลงของรายได้ค่าโฆษณาเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ในปี 2555
และในปี 2556 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับลูกหนี้การค้ารายหนึ่งเท่ากับ 0.30 ล้านบาท และในปี 2557
บริษัทได้ตัดจําหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวเป็นหนี้สูญทั้งจํานวน นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทมีลูกหนี้อีกราย
หนึ่งที่มีอายุหนี้เกินกว่า 12 เดือน ซึ่งเกิดจากการให้บริการรับจ้างจัดกิจกรรม โดยบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ยอดลูกหนี้ดังกล่าวทั้งจํานวน เท่ากับ 2.84 ล้านบาท ทั้งนี้ อายุลูกหนี้ของบริษัทกว่าร้อยละ 90.00 เป็นลูกหนี้ที่มีอายุยัง
ไม่ครบกําหนดชําระ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้การค้าที่มียอดค้างชําระหนี้เกินกว่า
1 ปี โดยตั้งสํารองตามยอดหนี้ที่มี และจะตัดจําหน่ายหนี้สูญเมื่อบริษัทได้ติดตามทวงถามลูกหนี้จนถึงที่สุดแล้ว ซึ่งการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ผ่านมาเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกําหนด
รายการลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
เกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน
เกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2557

59.83

136.26

70.63

-

-

-

0.30
60.23
(0.30)
59.83

0.30
136.56
(0.30)
136.26

2.84
73.47
(2.84)
70.63

บริษัทและบริษัทย่อยกําหนดนโยบายการให้เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้การค้าระหว่าง 60 ถึง 90 วัน
ขึ้นอยู่กับการเจรจาและการพิจารณาความเหมาะสมจากฝ่ายบริหารสําหรับลูกค้าแต่ละราย โดยบริษัทกําหนดนโยบาย
ในการติดตามหนี้สํา หรับลูกหนี้ที่มีอายุเกินกว่า 90 วัน ผ่านการออกจดหมายทวงถามไปยังลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ในปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 46.61 วัน 75.61 วัน และ
87.34 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีแนวโน้มระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นผลจากในปี 2556 CMED มีการรับจ้าง
ผลิตรายการรูปแบบต่างประเทศเพิ่มขึ้นจํานวน 1 รายการ โดย CMED ไม่มีนโยบายการให้ส่วนลดการค้า ซึ่งแตกต่าง
จากบริษัทที่มีนโยบายการให้ส่วนลดทางการค้ากับลูกค้าที่ชําระเร็วกว่ากําหนด จึงทําให้ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี
2556 เพิ่มขึ้น ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2557 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของงานรับจ้างจัด
กิจกรรมให้กับหน่วยงานราชการ ที่มีระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้นานตามขั้นตอนของหน่วยงานนั้นๆ โดยในปี 2557
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บริษัทรับจ้างจัดกิจกรรมให้กับหน่วยงานราชการคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.69 ของรายได้การให้บริการในส่วนงานรับจ้าง
จัดกิจกรรม อย่างไรก็ตามระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยดังกล่าว ยังถือว่าเป็นไปตามปกติของธุรกิจการผลิตและการรับจ้าง
ผลิตรายการโทรทัศน์รวมถึงการจัดกิจกรรม (ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท)
ลูกหนี้อื่น
รายการลูกหนี้อื่น ได้แก่ รายการเช็ครับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า -ค่าผลิตรายการ รายได้ค้าง
รับ และดอกเบี้ยค้างรับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีรายการลูกหนี้อื่น เท่ากับ
10.33 ล้านบาท 11.10 ล้านบาท และ 10.00 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งในปี 2555 ลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค้าง
รับในรายการคอนเสิร์ต ดู ฟอร์ แดท จากผู้สนับสนุนรายการรายหนึ่ง และรายการเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า ในขณะที่ปี
2556 และปี 2557 ลูกหนี้อื่นส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า -ค่าผลิตรายการ และรายได้ค้างรับ จากรายการที่
บริษัทรับจ้างผลิตรายการหนึ่ง
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บริษัทมีรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ
18.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.71 ของสินทรัพย์รวม ให้แก่กรรมการบริษัทท่านหนึ่ง โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ให้กู้อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และไม่มีหลักประกันการกู้ยืม ซึ่งบริษัทได้รับชําระเงิน
กู้ยืมดังกล่าวจากกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2557
- สินค้าคงเหลือ
บริษัทมีรายการสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 เท่ากับ 19.30 ล้านบาท ปี 2556 เท่ากับ
15.63 ล้านบาท และปี 2557 เท่ากับ 13.35 ล้านบาท โดยรายการสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์รายการ
โทรทัศน์ที่ออกอากาศและเตรียมออกอากาศ หนังสือ และสินค้าคงเหลืออื่นๆ อาทิ ฉากที่ใช้ในรายการ และวัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ โดยรายการสินค้าคงเหลือกว่าร้อยละ 90 ของรายการสินค้าคงเหลือทั้ง หมด เป็นผลิตภัณฑ์รายการ
โทรทัศน์ที่เกิดจากการถ่ายทําล่วงหน้าเพื่อรอออกอากาศ และค่าดําเนินการต่างๆ สําหรับเตรียมความพร้อมก่อนถ่ายทํา
อาทิ ค่าลิขสิทธิ์รายการ ค่าเขียนบท และค่าดําเนินการนําเสนอรูปแบบรายการ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทกําหนดนโยบายใน
การพิจารณาค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าโดยพิจารณาเฉพาะรายการที่ยังไม่ได้ออกอากาศที่มีมูลค่าต้นทุนสูงกว่าประมาณ
การรายได้ บริษัทจะปรับลดมูลค่าสินค้าลงให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยตั้งสํารองจากการปรับลดมูลค่า และ
กําหนดการบันทึกค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหากหนังสือเล่มใดไม่มีการเคลื่อนไหวภายในรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทจะตั้ง
สํารองสินค้าล้าสมัยตามมุลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่
โดยในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือสําหรับผลิตภัณฑ์รายการ
โทรทัศน์เท่ากับ 2.52 ล้านบาท และเท่ากับ 0.33 ล้านบาท ตามลําดับ โดยบริษัทได้ดําเนินการตามนโยบายค่าเผื่อการ
ปรับลดมูลค่าที่กําหนดไว้ ซึ่งการลดลงของรายการค่าเผื่อการปรั บลดมูลค่าสินค้าคงเหลือในปี 2557 เป็นผลจากบริษัท
บันทึกกลับรายการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ จํานวน 2.20 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทได้ตั้งค่า
เผื่อสินค้าล้าสมัยจากหนังสือเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับ 3.20 ล้านบาท และทําให้มียอดค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยจากหนั งสือ รวม
เท่ากับ 3.44 ล้านบาท
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รายการสินค้าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลิตภัณฑ์รายการโทรทัศน์
15.18
14.43
12.88
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า
(2.52)
(0.33)
ผลิตภัณฑ์รายการโทรทัศน์-สุทธิ
15.18
11.91
12.55
หนังสือ
3.58
3.61
3.44
หัก ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
(0.24)
(3.44)
หนังสือ-สุทธิ
3.58
3.37
สินค้าคงเหลืออืน
0.54
0.35
0.80
รวม
19.30
15.63
13.35
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เท่ากับ 103.93 ล้านบาท ซึ่งเกิด
จากการลงทุนซื้อที่ดินสําหรับใช้เป็นที่ตั้งสตูดิโอแห่งใหม่รวมเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 76.30 ตารางวา เพื่อรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจ ซึ่งที่ดินดังกล่าวบางส่วนจํานวน 4 ไร่ 2 งาน 41.95 ตารางวา บริษัทซื้อจากกรรมการ 2 ท่าน ในราคาต่ํากว่า
ราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 (ก่อนแปรสภาพ) วันที่ 5
สิงหาคม 2557 ได้พิจารณารายการดังกล่าว และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการว่ามีความเหมาะสมและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวติดภาระค้ําประกันเงินกู้ยืมกับเจ้าหนี้สถาบัน
การเงินแห่งหนึ่ง (รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวข้อที่ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และ
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 14 รายการระหว่างกัน)
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ
เท่ากับ 123.10 ล้านบาท เท่ากับ 116.40 ล้านบาท และเท่ากับ 105.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.19 ร้อยละ
30.02 และร้อยละ 26.94 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2555 เป็น
ผลจากการลงทุนก่อสร้างอาคารสํานักงานเพิ่มเติม โดยอาคารดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับที่ตั้งสํานักงานในปัจจุบัน
ในขณะที่ การลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในปี 2556 และ ปี 2557 เป็นผลจากการค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ทั้งนี้
บริษัทได้มีการนําที่ดินและอาคารบางส่วน เข้าเป็นหลักประกันสําหรับการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบัน
การเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวข้อที่ 5 ทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ)
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เท่ากับ 3.12 ล้านบาท 4.66 ล้านบาท 5.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.99 ร้อยละ 1.20 และร้อยละ 1.49 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึ่งรายการดังกล่าวเกิดจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ ที่
กําหนดให้กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวด ซึ่งประกอบไปด้วย ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี ทั้งนี้ ภาษีเงินได้ข องงวดปัจจุบัน บริษัทคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่
ในขณะที่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะตั้งเต็มจํานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์
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และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่
เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิด
รายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไร(ขาดทุน)ทางภาษี ทั้งนี้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณ
จากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ โดยสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับปี 2555 ถึง ปี 2557 แสดงดังตาราง
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม)
2555
2556
2557
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
0.07
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
0.55
0.69
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
0.76
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าที่ดินและอาคาร
1.54
1.54
1.54
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1.73
2.00
2.26
ผลขาดทุน
0.46
0.55
กําไรจากหลักทรัพย์เผื่อขายที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
0.10
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3.27
4.66
5.87
แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 95.41 ล้านบาท เท่ากับ
123.81 ล้านบาท และ เท่ากับ 138.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.37 ร้อยละ 31.93 และร้อยละ 35.26 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ ทั้งนี้ รายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ มีดงั นี้
- เงินกูเ้ บิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
บริษัทมีรายการเงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี
2557 เท่ากับ 7.95 ล้านบาท เท่ากับ 6.66 ล้านบาท และ 20.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.53 ร้อยละ 1.72 และร้อย
ละ 5.10 ของสินทรัพย์รวมตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายการเงินกู้เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นในปี 2557 เป็น
ผลจากการใช้วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม
- เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้อื่น
บริษัทมีรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ
47.87 ล้านบาท 83.24 ล้านบาท และ 41.18 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.24 ร้อยละ 21.46 และร้อยละ
10.50 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ดังนี้
เจ้าหนี้การค้า
บริษัทมีเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 28.45 ล้าน
บาท 45.61 ล้านบาท และ 28.09 ล้านบาท ตามลําดับ โดยการเพิ่มขึ้นของเจ้า หนี้การค้าในปี 2556 เกิดจากยอดเรียก
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เก็บค่าเช่าเวลาสถานีโทรทัศน์คงค้า ง ซึ่งเป็นผลจากการที่ทางสถานีเรียกเก็บ ค่าเช่าเวลาล่าช้ากว่ากําหนดด้วยเหตุผล
ภายในของทางสถานี ในขณะที่บริษัทได้บันทึกยอดหนี้ดังกล่าวไว้แล้ว ทั้งนี้ ระยะเวลาการชําระหนี้เฉลี่ยของบริษัทในปี
2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 36.72 วัน เท่ากับ 40.35 วัน และเท่ากับ 43.56 วัน ตามลําดับ
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย ค่าเวลาโฆษณาค้างจ่าย ส่วนลดค้างจ่ายให้กับตัวแทนโฆษณา ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่ายอื่นๆ และเงินรับล่วงหน้าค่าผลิตรายการ โดยบริษัทมีเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี
2557 เท่ากับ 19.42 ล้านบาท เท่ากับ 37.62 ล้านบาท และเท่ากับ 13.10 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้อื่นในปี
2556 เกิดจากค่าเวลาโฆษณาค้างจ่ายที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระเงินเป็นส่วนใหญ่
- เงินกูย้ ืมระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายการเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เท่ากับ 55.00
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.02 ของสินทรัพย์รวม โดยรายการดังกล่าวเกิดจากการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน
เพื่อนํามาลงทุนในทีด่ ินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสตูดิโอแห่งใหม่ (รายละเอียดเพิม่ เติมส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวข้อที่ 6
โครงการในอนาคต) โดยมีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและการเข้าค้ําประกันโดยกรรมการบริษัท 2
ท่าน ซึ่งบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนจากการค้าํ ประกันดังกล่าว
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 218.71 ล้านบาท เท่ากับ
264.00 ล้านบาท และเท่ากับ 254.03 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 69.63 ร้อยละ 68.08 และร้อยละ 64.74
ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยบริษัทมีกําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี
2557 เท่ากับ 156.10 ล้านบาท เท่ากับ 184.75 ล้านบาท และ เท่ากับ 75.64 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งการลดลงของกําไร
สะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นผลจากในปี 2557 บริษัทและ CMED มีมติจ่ายเงินปันผลจํานวน
รวมทั้งสิ้น 129.59 ล้านบาทเพื่อจัดโครงสร้างทุน ทั้งนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2555 ปี 2556
และปี 2557 เท่ากับ 0.44 เท่า เท่ากับ 0.47 เท่า และเท่ากับ 0.54 เท่า ตามลําดับ
ทั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
30,000,000 บาทเป็น 33,364,700 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 33,647 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100
บาท สําหรับนํามาลงทุนในหุ้นสามัญของ CMED และ EM เพื่อจัดโครงสร้างกลุ่มสําหรับเตรียมความพร้อมในการนํา
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้ นในอนาคต และ
มีผลทําให้ CMED และ EM มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในกิจการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ
99.99 และร้อยละ 99.99 ตามลําดับ นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ได้
มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 33,364,700 บาท เป็น 150,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 1,166,353 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
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สภาพคล่อง
บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557 เท่ากับ 169.40 ล้าน
บาท เท่ากับ 255.64 ล้านบาท และเท่ากับ 174.35 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งสาเหตุในการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน
ในปี 2555 และปี 2556 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และรายการเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเป็นหลัก เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าโฆษณา และมีกําไรจากการดําเนินงานต่อเนื่อง ทั้งนี้ การ
ลดลงของรายการสินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2557 มีผลมาจากการปรับตัวลดลงของรายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ซึ่งแปรผันตาม การลดลงของรายได้ค่าโฆษณา
บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 84.27 ล้านบาท
เท่ากับ 112.54 ล้านบาท และเท่ากับ 71.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.83 ร้อยละ 29.02 และร้อยละ 18.32 ของ
สินทรัพย์รวม ตามลําดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนในปี 2556 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายการ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และรายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น อาทิ รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้รับล่วงหน้าค่าจัดกิจกรรม และหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ เป็นต้น
จากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนดังกล่ าว ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนสภาพ
คล่องในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 เท่ากับ 2.01 เท่า เท่ากับ 2.27 เท่า และเท่ากับ 2.43 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพ
คล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.75 เท่า เท่ากับ 1.94 เท่า และเท่ากับ 2.06 เท่า ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริษัทมีแนวโน้ม
อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการทํากําไรจากการ
ดําเนินงานโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทได้มีการลงทุนในที่ดินสําหรับใช้ในการก่อสร้างสตูดิโอแห่งใหม่ ในปี 2557 ซึ่งได้ใช้
กระแสเงินสดภายในกิจการส่วนหนึ่ง ร่วมกับการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และหากพิจารณา
Cash Cycle ของบริษัทจะพบว่าใน ปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมี Cash cycle เท่ากับ 40.17 วัน เท่ากับ 55.80
วัน และเท่ากับ 64.77 วัน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของ Cash Cycle ดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย
ของกิจการ ที่เป็นผลจากการนํารูปแบบรายการต่างประเทศมาผลิต และมีการกําหนดนโยบายการค้าที่แตกต่างจาก
รายการผลิตหรือรับจ้างผลิตที่มีอยู่เดิม คือการให้เทอมเครดิตลูกหนี้การค้าที่นานขึ้นแทนการให้ส่วนลดการค้า รวมทั้ง
การเพิ่มขึ้นของงานรับจ้างจัดกิจกรรมให้กับหน่วยงานราชการที่ให้เทอมเครดิตลูกหนี้การค้านานขึ้นในปี 2557
กระแสเงินสด
ในงวดบัญชีปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน เท่ากับ
65.08 ล้านบาท เท่ากับ 24.68 ล้านบาท และเท่ากับ 53.85 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งการลดลงของกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานในปี 2556 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้การค้าค่อนข้างมากจาก 8.64 ล้านบาท ในปี 2555
เป็น 71.92 ล้านบาทในปี 2556 เนื่องจากมีการเริ่มนํารายการรูปแบบจากต่างประเทศเข้ามาผลิต และมีการกําหนด
นโยบายการค้าที่แตกต่างจากรายการผลิตหรือรับจ้างผลิตที่มีอยู่เดิม ตามที่ได้กล่าวมา แต่ในขณะที่ในปี 2557 บริษัทมี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2556 เป็นผลจากรายการลูกหนี้การค้าที่เรียกเก็บได้มากขึ้น
ในงวดบัญชีปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน เท่ากับ 13.38
ล้านบาท ติดลบเท่ากับ 8.32 และติดลบเท่ากับ 84.08 ล้านบาท ตามลําดับ โดยการติดลบของกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการลงทุนในปี 2556 เป็นผลจากการให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อก่อสร้างอาคาร
สํานักงานแห่งใหม่บนที่ดิน ในบริเวณที่ตั้งสํานักงานของบริษั ทในปัจจุบัน ส่วนในปี 2557 เกิดจากการให้เงินกู้ยืมแก่
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กรรมการ และการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสตูดิโอแห่งใหม่สําหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งในส่วนของเงินให้
กู้ยืมแก่กรรมการดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทได้รับชําระคืน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้กําหนดนโยบายที่จ ะไม่ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่กรรมการของบริษัทอีกในอนาคต
บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในงวดบัญชีปี 2555 และปี 2556 เท่ากับ 60.20 ล้านบาท
และเท่ากับ 10.71 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในงวดบัญชีปี 2555 และ 2556 โดย
ส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินปันผลจ่าย เท่ากับ 59.04 ล้านบาท และเท่ากับ 15.06 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งในปี 2557
บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินเท่ากับ 33.15 ล้านบาท โดยเป็นการได้รับเงินจากการเพิ่มทุนเพื่อ
จัดโครงสร้างทุน และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนํามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งใช้ลงทุนซื้อที่ดินเพื่อ
ก่อสร้างสตูดิโอแห่งใหม่ ในขณะบริษัทมีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม ระยะสั้น และมีการจ่ายเงินปันผลเพื่อใช้ไปในการจัด
โครงสร้างทุน
ในปี 2555 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่ากับ 0.73 เท่า ซึ่งอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ํา เป็นผลจากการลงทุนในอาคารสํานักงานเพิ่ม และการจ่ายเงินปันผล โดยในปี 2556 มีอัตราส่วน
ความสามารถชําระภาระผูกพัน เท่ากับ 1.16 เท่า และในปี 2557 เท่ากับ 0.36 เท่า ซึ่งในปี 2557 ลดลงค่อนข้างมาก
เนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสตูดิโอแห่งใหม่ รวมทั้งมีการชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นให้กับ
เจ้าหนี้สถาบันการเงินส่วนหนึ่ง และการจ่ายเงินปันผลเพื่อจัดโครงสร้างทุน และหากพิจารณาจากสภาพคล่องของบริษัท
จะพบว่ายังมีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง และบริษัทยังมีความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงานโดยต่อเนื่อง จึง
เชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงสามารถชําระภาระผูกพันต่างๆได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการ
ชําระภาระผูกพัน
16.3 ปัจจัยและอิทธิพลทีอ่ าจมีผลต่อผลการดาเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปัจจัยและอิทธิพลที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานหรอฐานะทางการเงินในอนาคต นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ
ปัจจัยความเสี่ยง ได้แก่
การลดลงของกาไรต่อหุน้ เนื่องจากจานวนหุน้ ที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน
จากงบการเงิ น ตรวจสอบ ณ 31 ธั น วาคม 2557 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นชํ า ระแล้ ว เต็ ม มู ล ค่ า เท่ า กั บ
150,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท บริษัทมีกําไรสุทธิ
สําหรับงวดดังกล่าวเท่ากับ 34.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากําไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น โดยคํานวนจากจํานวน
หุ้นสามัญหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน (Fully Diluted) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.25 บาท ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วจํานวน 200,000,000 ล้าน
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญแก่
ประชาชนในครั้งนี้ อาจส่งผลให้อัตรากําไรต่อหุ้นของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลดลง หากบริษัทไม่สามารถสร้าง
รายได้และกําไรสุทธิให้มีอัตราการเติบโตที่มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนหุ้นสามัญของบริษัท
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