
บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด (มหำชน) บริษทัย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง

รำยได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 2,677,334,425    2,275,712,562    787,369,153         1,001,678,302    
รายไดจ้ากการให้บริการ 6,312,421,976    7,514,833,169    1,554,131,867      1,739,392,635    
รายไดจ้ากค่าลิขสิทธ์ิ 831,784,628       821,605,631       724,643,940         754,682,192       
ดอกเบ้ียรับ 59,962,516         48,800,357         242,135,970         63,023,109         
เงินปันผลรับ 12,358,292         34,337,903         352,288,011         514,848,922       
ก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 147,048,607       -                          147,048,607         -                          
รายไดอ่ื้น 209,953,406       294,536,592       78,049,660           108,783,315       

รวมรำยได้ 10,250,863,850  10,989,826,214  3,885,667,208      4,182,408,475    

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและบริการ 6,963,108,343    6,990,752,783    1,928,034,297      2,362,166,247    

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริการ 827,708,812       1,006,545,192    27,003,499           46,855,569         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,186,776,454    3,185,432,214    1,231,756,091      1,306,654,382    

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          42,680,792           148,499,604       

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 1.3, 12 -                          -                          4,367,821,521      37,999,500         

รวมค่ำใช้จ่ำย 10,977,593,609  11,182,730,189  7,597,296,200      3,902,175,302    

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (726,729,759)      (192,903,975)      (3,711,628,992)     280,233,173       

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 17,556,456         15,976,285         -                            -                          

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (709,173,303)      (176,927,690)      (3,711,628,992)     280,233,173       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (307,172,990)      (134,564,612)      (222,440,488)        (60,461,379)        

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (1,016,346,293)   (311,492,302)      (3,934,069,480)     219,771,794       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 31,653,765         (91,210,971)        (29,208,574)          34,431,079         

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (984,692,528)      (402,703,273)      (3,963,278,054)     254,202,873       

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 29 (1,228,996,181)   (818,448,462)      -                            -                          

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (2,213,688,709)   (1,221,151,735)   (3,963,278,054)     254,202,873       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด (มหำชน) บริษทัย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน

งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (1,085,018,645)   (464,261,312)      (3,963,278,054)     254,202,873       
   ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (1,228,996,181)   (818,448,462)      -                            -                          
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (2,314,014,826)   (1,282,709,774)   (3,963,278,054)     254,202,873       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ก  าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 100,326,117       61,558,039         
   ก  าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                          -                          
ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
      ของบริษทัยอ่ย 100,326,117       61,558,039         

(2,213,688,709)   (1,221,151,735)   

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 30
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (3.51)                   (2.27)                   (6.02)                     0.45                    
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ืองส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (1.65)                   (0.82)                   (6.02)                     0.45                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด (มหำชน) บริษทัย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2556

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (2,213,688,709)   (1,221,151,735)   (3,963,278,054)     254,202,873       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

     ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          (32,957,248)        -                            (5,627,559)          
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (105,950)             (1,339,716)          -                            -                          
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

   หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 35,124,596         88,804,015         35,124,596           (264,212,496)      
โอนกลบัผลขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน

   หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (75,226,226)        161,838,192       (75,226,226)          -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี (40,207,580)        216,345,243       (40,101,630)          (269,840,055)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (2,253,896,289)   (1,004,806,492)   (4,003,379,684)     (15,637,182)        

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (2,354,222,406)   (1,060,522,805)   (4,003,379,684)     (15,637,182)        

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 100,326,117       55,716,313         
(2,253,896,289)   (1,004,806,492)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)



บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด (มหำชน) บริษทัย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน
งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (1,016,346,293)   (311,492,302)      (3,934,069,480)     219,771,794       
ขาดทุนก่อนภาษีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (1,228,996,181)   (818,448,462)      -                            -                          
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (2,245,342,474)   (1,129,940,764)   (3,934,069,480)     219,771,794       

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคา 392,502,447       350,241,749       49,876,415           52,142,359         

   ค่าตดัจ าหน่าย 944,547,227       376,693,688       74,907,637           61,836,714         

   ค่าตดัจ าหน่ายใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 257,280,730       -                          -                            -                          

   โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (9,151,439)          (35,692,951)        (9,709,173)            (9,056,967)          

   การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (33,335,645)        203,584,529       (135,837,153)        207,907,599       

   ส ารองสินคา้รับคืน (โอนกลบั) (109,369,949)      108,088,209       (2,393,617)            (536,516)             

   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          4,367,821,521      37,999,500         

   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          -                          -                            5,000,000           
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 188,500,548       -                          190,347,107         -                          

   ขาดทุน (ก าไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (9,643,351)          -                          42,680,792           148,499,604       
   ขาดทุน (ก าไร) จากการคืนเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,593,019)          -                          2,985,234             -                          

   ก  าไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (147,048,945)      (114,395,297)      (147,048,607)        (24,200,000)        

   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 21,868,399         4,651,926           7,536,994             (1,601,442)          

   เงินปันผลรับ (12,358,292)        (34,337,903)        (352,288,011)        (514,848,922)      

   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (17,556,456)        (15,976,285)        -                            -                          

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 24,460,178         39,546,915         11,954,131           20,651,133         

   ดอกเบ้ียรับ (59,962,516)        (49,100,220)        (242,135,970)        (63,023,109)        

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 307,172,990       139,285,489       222,440,488         60,461,378         

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน (509,029,567)      (157,350,915)      147,068,308         201,003,125       

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (219,431,085)      396,488,570       705,207,694         28,739,125         

   ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 170,406,075       50,616,841         77,558,645           (51,287,964)        

   สินคา้คงเหลือ (64,049,033)        84,195,979         232,250,433         (22,880,152)        

   เงินทดรองจ่าย 80,851,679         21,047,356         26,107,277           (5,849,626)          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (93,823,099)        (302,256,582)      30,617,006           50,533,847         

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (638,202,657)      (408,516,814)      (118,414,946)        (149,790,681)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด (มหำชน) บริษทัย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2556

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (90,475,621)        (9,627,331)          (124,486,833)        (89,233,132)        

   รายไดรั้บล่วงหนา้ (119,037,956)      36,244,637         11,645,543           5,459,249           

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 76,894,176         (107,389,527)      (7,170,296)            4,257,444           

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน (8,027,000)          (6,545,378)          (8,027,000)            (4,342,340)          

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,009,533           7,555,541           -                            -                          

 เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (1,407,914,555)   (395,537,623)      972,355,831         (33,391,105)        

   จ่ายดอกเบ้ีย (349,918,379)      (151,768,569)      (226,009,560)        (48,795,595)        

   จ่ายภาษีเงินได้ (273,626,233)      (291,783,245)      (80,796,921)          (64,366,526)        

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (2,031,459,167)   (839,089,437)      665,549,350         (146,553,226)      

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

ซ้ืออุปกรณ์ (592,945,627)      (518,299,220)      (125,252,064)        (63,899,221)        

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์นลดลง -                          (2,714,523)          -                            -                          

เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย (6,820,042)          -                          (6,701,784,544)     (97,508,898)        
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 19,778,813         -                          6,774,543             -                          
เงินสดลดลงสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 31) (782,468,863)      -                          -                            -                          
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษทัร่วม 6,966,519           -                          14,746                  -                          
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพ่ิมในบริษทัร่วม (10,656,630)        (22,487,426)        -                            -                          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 188,736,513       1,456,410,000    188,736,175         27,400,000         

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (5,423,338)          (741,500)             (4,823,338)            -                          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 51,315,374         22,011,596         10,900,408           6,432,355           

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) 404,531,727       1,233,865           1,555,517,000      (1,580,957,000)   

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 11,949,040         41,501,678         301,926,667         594,314,812       

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12,358,292         34,337,903         10,759,092           5,925,503           
เงินสดรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 33,217,500         55,951,000         -                            -                          

ดอกเบ้ียรับ 68,611,555         39,711,431         219,896,210         42,581,171         

เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 988,703,718       (1,509,687,100)   875,000,000         (1,875,000,000)   

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี (1,130,000,000)   -                          -                            -                          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (742,145,449)      (402,772,296)      (3,662,335,105)     (2,940,711,278)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ำกัด (มหำชน) บริษทัย่อยและกิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3,323,157,852)   1,220,246,425    (1,418,000,000)     1,674,000,000    
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) -                          -                          (99,500,000)          1,363,000,000    
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 5,410,264,900    142,789,741       3,900,000,000      -                          
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (2,318,867,085)   (287,024,163)      (2,300,000,000)     (280,000,000)      
จ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (24,548,348)        (21,185,001)        (13,899,553)          (6,792,060)          
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (113,444,495)      (63,944,190)        -                            -                          
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 2,450,665,911    1,060,529,890    2,450,665,911      1,060,529,890    

เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 2,080,913,031    2,051,412,702    2,519,266,358      3,810,737,830    

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินลดลง (105,950)             (1,339,716)          -                            -                          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) (692,797,535)      808,211,253       (477,519,397)        723,473,326       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 1,653,068,457    844,857,204       863,469,373         139,996,047       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินปี 960,270,922       1,653,068,457    385,949,976         863,469,373       

-                          -                          -                            -                          

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ซ้ือทรัพยสิ์นถาวรซ่ึงยงัไม่ไดช้ าระเงิน 8,147,421           -                          14,751,911           7,189,160           

   สินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน 18,838,945         12,378,027         9,243,653             4,718,506           

   เจา้หน้ีค่าหุ้นบริษทัร่วม -                          -                          -                            5,000,000           

   ขายเงินลงทุนบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บเงินสด -                          -                          -                            (1,509,994)          

   เจา้หน้ีค่าหุ้นบริษทัยอ่ย -                          -                          -                            19,509,500         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)














