
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

การดําเนินงานต่อเนื�อง

รายได้

รายได้จากการขายสินค้า 2,743,006,690    2,677,334,425    737,218,270         787,369,153       

รายได้จากการให้บริการ 4,606,886,583    5,348,112,419    1,558,960,807       1,554,131,867    

รายได้จากค่าลิขสิทธิ� 1,248,429,105    831,937,299       1,074,049,645       724,643,940       

ดอกเบี�ยรับ 19,822,459         56,595,108         18,853,109           242,135,970       

เงินปันผลรับ -                         12,358,292         52,103,473           352,288,011       

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 54,479,814         -                         2,362,433             3,021,964           

กําไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า 103,401,208       -                         -                            -                         

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื�น 70,256,784         147,048,607       70,256,784           147,048,607       

กําไรที�เกิดจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย 1.2 731,281,009       -                         -                            -                         

รายได้อื�น 126,013,343       190,557,344       84,456,014           78,049,660         

รวมรายได้ 9,703,576,995    9,263,943,494    3,598,260,535       3,888,689,172    

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ 5,742,911,416    6,223,408,568    1,964,626,483       1,928,034,297    

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ 638,894,581       815,161,523       29,283,191           27,003,499         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,889,155,803    2,979,106,945    1,189,122,287       1,231,756,090    

ขาดทุนจากการขายและรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                         -                         18,683,724           45,702,757         

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 13 -                         -                         1,159,855,000       4,367,821,521    

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื�น 16 1,030,340,000    -                         -                            -                         

รวมค่าใช้จ่าย 10,301,301,800  10,017,677,036  4,361,570,685       7,600,318,164    

ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   และการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (597,724,805)      (753,733,542)      (763,310,150)        (3,711,628,992)   

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 15 4,512,696           14,351,079         -                            -                         

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 14 (337,733,812)      10,152,200         -                            -                         

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (930,945,921)      (729,230,263)      (763,310,150)        (3,711,628,992)   

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (271,592,502)      (458,531,519)      (113,467,685)        (222,440,488)      

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,202,538,423)   (1,187,761,782)   (876,777,835)        (3,934,069,480)   

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 29 67,306,733         71,387,451         (53,218,770)          (29,208,574)        

ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง (1,135,231,690)   (1,116,374,331)   (929,996,605)        (3,963,278,054)   

การดําเนินงานที�ยกเลิก

ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที�ยกเลิก 30 -                         (1,228,996,180)   -                            -                         

ขาดทุนสําหรับปี (1,135,231,690)   (2,345,370,511)   (929,996,605)        (3,963,278,054)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

   ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง (1,145,483,743)   (1,183,521,034)   (929,996,605)        (3,963,278,054)   

   ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที�ยกเลิก -                         (1,228,996,180)   -                            -                         

ขาดทุนสําหรับปีส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1,145,483,743)   (2,412,517,214)   (929,996,605)        (3,963,278,054)   

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย

   กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง 10,252,053         67,146,703         

   กําไรสําหรับปีจากการดําเนินงานที�ยกเลิก -                         -                         

กําไรสําหรับปีส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

      ของบริษัทย่อย 10,252,053         67,146,703         

(1,135,231,690)   (2,345,370,511)   

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 31

ขาดทุนส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1.40)                  (3.66)                  (1.13)                     (6.02)                  

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานสําหรับการดําเนินงานต่อเนื�อง

ขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื�องส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1.40)                  (1.80)                  (1.13)                     (6.02)                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

ขาดทุนสําหรับปี (1,135,231,690)   (2,345,370,511)   (929,996,605)        (3,963,278,054)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,492,507)          (106,020)             -                            -                         

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

   หลักทรัพย์เผื�อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 32,610                35,124,596         32,610                  35,124,596         

โอนกลับผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน

   หลักทรัพย์เผื�อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (20,063,552)        (75,226,226)        (20,063,552)          (75,226,226)        

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (21,523,449)        (40,207,650)        (20,030,942)          (40,101,630)        

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

   ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (45,512,273)        -                         (25,300,833)          -                         

ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

   ประกันภัยของการร่วมค้า - สุทธิจากภาษีเงินได้ (8,316,578)          -                         -                            -                         

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ (53,828,851)        -                         (25,300,833)          -                         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (75,352,300)        (40,207,650)        (45,331,775)          (40,101,630)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (1,210,583,990)   (2,385,578,161)   (975,328,380)        (4,003,379,684)   

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (1,219,421,175)   (2,452,724,864)   (975,328,380)        (4,003,379,684)   

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 8,837,185           67,146,703         

(1,210,583,990)   (2,385,578,161)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษีจากการดําเนินงานต่อเนื�อง (1,202,538,423)   (1,187,761,782)   (876,777,835)        (3,934,069,480)   

ขาดทุนก่อนภาษีจากการดําเนินงานที�ยกเลิก -                         (1,228,996,180)   -                            -                         

ขาดทุนก่อนภาษี (1,202,538,423)   (2,416,757,962)   (876,777,835)        (3,934,069,480)   

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคา 275,524,567       296,050,147       56,522,330           49,876,415         

   ค่าตัดจําหน่าย 294,973,868       941,936,426       15,352,344           74,907,637         

   ค่าตัดจําหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี� 179,148,918       225,120,591       -                            -                         

   โอนกลับค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (19,486,975)        (30,416,779)        (9,503,142)            (9,709,173)          

   โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะได้รับ (153,495,670)      (33,335,645)        (95,337,489)          (135,837,153)      

   สํารองสินค้ารับคืน (โอนกลับ) 5,389,533           (109,369,949)      3,766,637             (2,393,617)          

   ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                         -                         1,159,855,000       4,367,821,521    

   ค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื�น 1,030,340,000    -                         -                            -                         

   ค่าเผื�อการด้อยค่าของที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 124,707,442       -                         -                            -                         

   ค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4,496,172           188,500,548       -                            190,347,107       

   ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (54,479,814)        (3,225,763)          (2,362,433)            42,680,792         

   ขาดทุนจากการรับคืนเงินลงทุนของบริษัทย่อย -                         -                         18,683,724           -                         

   ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า (103,401,208)      -                         1,313,345             -                         

   ขาดทุน (กําไร) จากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                         (1,593,019)          -                            2,985,234           

   กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื�น (70,256,784)        (147,048,945)      (70,256,784)          (147,048,607)      

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์ (1,453,709)          10,494,869         (3,674,067)            7,536,994           

   เงินปันผลรับ -                         (12,358,292)        (52,103,473)          (352,288,011)      

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (4,512,696)          (14,351,079)        -                            -                         

   ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า 337,733,812       (10,152,200)        -                            -                         

   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ) (9,361,880)          20,008,699         10,751,882           11,954,131         

   กําไรที�เกิดจากการสูญเสียอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย (731,281,009)      -                         -                            -                         

   ดอกเบี�ยรับ (19,822,459)        (56,595,108)        (18,853,109)          (242,135,970)      

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 271,592,502       458,531,519       113,467,685         222,440,488       

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี�สินดําเนินงาน 153,816,187       (694,561,942)      250,844,615         147,068,308       

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 617,045,144       (120,432,979)      77,689,317           705,207,694       

   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (62,376,512)        172,513,949       (1,590,258)            77,558,645         

   สินค้าคงเหลือ 329,193,318       (61,914,814)        55,406,098           232,250,433       

   เงินทดรองจ่าย 25,035,225         76,978,081         (11,724,030)          26,107,277         

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 59,638,465         (108,604,706)      41,061,923           30,617,006         

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (351,506,093)      (595,976,061)      (1,447,191)            (118,414,946)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 20,197,268         (277,854,641)      58,186,118           (124,486,833)      

   รายได้รับล่วงหน้า 56,831,878         (127,154,294)      115,201,130         11,645,543         

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น (87,356,246)        62,280,907         (23,016,827)          (7,170,296)          

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน (17,397,159)        (8,027,000)          (2,606,374)            (8,027,000)          

 เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 743,121,475       (1,682,753,500)   558,004,521         972,355,831       

   จ่ายดอกเบี�ย (144,997,506)      (191,512,331)      (110,146,572)        (226,009,560)      

   จ่ายภาษีเงินได้ (226,977,563)      (246,661,764)      (63,248,554)          (80,796,921)        

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 371,146,406       (2,120,927,595)   384,609,395         665,549,350       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื�ออุปกรณ์ (273,066,999)      (504,185,001)      (39,040,228)          (125,252,064)      

เจ้าหนี�ค่าซื�อทรัพย์สินลดลง (15,388,091)        -                         (22,444,813)          -                         

เงินสดรับจากการคืนทุนในบริษัทย่อย -                         -                         2,915,976             -                         

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ�มในบริษัทย่อย -                         -                         (429,002,176)        (6,701,784,544)   

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                         -                         203,284,177         6,774,543           

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ�มในการร่วมค้า (571,550,100)      (10,298,259)        (571,550,100)        -                         

เงินสดลดลงสุทธิจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 32) (34,083,797)        -                         -                            -                         

เงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 220,805,553       (749,045,407)      -                            -                         

เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                         6,966,519           -                            14,746                

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า 438,686,445       -                         8,686,655             -                         

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ�มในบริษัทร่วม (3,599,580)          (5,399,980)          -                            -                         

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื�น 297,803,072       188,736,513       297,803,072         188,736,175       

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนระยะยาวอื�น -                         (5,423,338)          -                            (4,823,338)          

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 111,525,525       48,360,220         6,191,274             10,900,408         

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันลดลง (เพิ�มขึ�น) -                         404,129,699       (37,640,000)          1,555,517,000    

เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 9,162,762           11,949,040         250,482,348         301,926,667       

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื�น -                         12,358,292         -                            10,759,092         

เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย 2,450,300           -                         -                            -                         

ดอกเบี�ยรับ 19,822,459         65,244,147         60,093,183           219,896,210       

เงินลงทุนชั�วคราวลดลง 899,938,881       988,725,950       880,000,000         875,000,000       

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี� (305,000,000)      (1,130,000,000)   -                            -                         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 797,506,430       (677,881,605)      609,779,368         (3,662,335,105)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)



บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคารลดลง (901,056,950)      (3,307,840,889)   (582,000,000)        (1,418,000,000)   

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 1,012,350,000    5,409,190,000    -                            3,900,000,000    

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (1,022,500,000)   (2,318,000,000)   (1,000,000,000)     (2,300,000,000)   

เงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ�น (ลดลง) -                         -                         715,000,000         (99,500,000)        

จ่ายชําระหนี�ตามสัญญาเช่าการเงิน (15,582,543)        (23,135,538)        (8,967,466)            (13,899,553)        

เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (46,088,811)        (80,563,748)        -                            -                         

เงินสดรับจากการเพิ�มทุน -                         2,450,665,911    -                            2,450,665,911    

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (972,878,304)      2,130,315,736    (875,967,466)        2,519,266,358    

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (1,492,507)          (106,020)             -                            -                         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) 194,282,025       (668,599,484)      118,421,297         (477,519,397)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 864,525,590       1,533,125,074    385,949,976         863,469,373       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 1,058,807,615    864,525,590       504,371,273         385,949,976       

-                         -                         -                            -                         

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   ซื�อทรัพย์สินถาวรซึ�งยังไม่ได้ชําระเงิน -                         11,397,205         -                            14,751,911         

   สินทรัพย์เพิ�มขึ�นจากสัญญาเช่าการเงิน 11,104,461         17,441,676         10,914,824           9,243,653           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)




