
บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน)  

ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 

และข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาล  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2558 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน)

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทัสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัเดียวกัน

และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อที�แนบมานี� ของบริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ 

ของเฉพาะบริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน) ตามลาํดบั ซึ�งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลเหล่านี�ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 34 เรื�อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุป

เกี�ยวกบัขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซึ�งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี 

และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี�มีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้

ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั�นว่าจะพบเรื�องที�มีนัยสําคญัท�ังหมดซึ�งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงัน�ันขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อ

ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลที�สอบทาน

ข้อสรุป

ขา้พเจ้าไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุให้เชื�อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทาํขึ�นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 34 เรื�อง

งบการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

สุดวณิ  ปัญญาวงศข์นัติ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3534

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

กรุงเทพมหานคร 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 



บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 495,028,446 381,535,315 185,503,039 152,912,614

เงินลงทุนระยะส�ัน - เงินฝากประจาํครบกาํหนด 12 เดือน 4,464,840 4,464,840 - -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (สุทธิ) 7 933,723,843 1,112,554,978 641,185,243 797,712,877

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (สุทธิ) 28 ข), ค) - - 328,700,000 329,700,000

สินคา้คงเหลือ  (สุทธิ) 8 176,985,888 159,855,842 19,182,600 7,678,274

ภาษีมูลค่าเพิ�ม 20 24,791,203 24,026,441 - -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (สุทธิ) 9 7,921,798 7,310,323 2,768,315 2,549,455

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,642,916,018 1,689,747,739 1,177,339,197 1,290,553,220

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิ) 10 - - 623,328,125 624,853,390

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 11 5,056,661 5,406,090 - -

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 12 301,303,021 313,235,057 284,724,058 295,177,150

เงินมดัจาํค่าอุปกรณ์ระบบสื�อสาร 74,995,500 74,995,500 74,995,500 74,995,500

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และประกอบกิจการโทรทศัน์ 13 2,124,066,667 2,161,816,667 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 14 226,824,303 304,326,652 119,972,338 125,944,153

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย (สุทธิ) 15 126,292,477 92,453,880 50,865,235 49,902,284

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 16 123,527,370 97,723,292 79,813,272 74,278,731

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (สุทธิ) 17 36,087,274 37,358,405 31,315,361 32,436,857

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,018,153,273 3,087,315,543 1,265,013,889 1,277,588,065

รวมสินทรัพย์ 4,661,069,291 4,777,063,282 2,442,353,086 2,568,141,285

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 53 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั

กรรมการ  ____________________________________________ กรรมการ  _____________________________________________
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บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 18 783,032,364 838,126,954 403,566,673 484,890,524

หนี�สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี (สุทธิ) 19 7,141,513 7,655,315 7,141,513 7,655,315

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และประกอบกิจการโทรทศัน์

คา้งจ่ายที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 13 302,500,000 302,500,000 - -

เงินกูย้มืระยะส�ันจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 28 ข) - - 173,545,000 246,045,000

ประมาณการค่าเผื�อการรับคืนสินคา้ 22,849,426 36,734,933 22,849,426 36,734,933

ภาษีมูลค่าเพิ�ม 20 54,399,807 63,449,548 32,329,927 32,726,971

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 91,925,055 84,101,626 - -

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 3,247,897 15,681,913 53,430 25,374

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 1,265,096,062 1,348,250,289 639,485,969 808,078,117

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี�สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 19 4,278,318 5,103,489 4,278,318 5,103,489

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และประกอบกิจการโทรทศัน์

คา้งจ่าย 13 1,584,000,000 1,584,000,000 - -

ประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 2,964,770 2,949,109

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 70,400,050 65,351,484 61,233,748 56,707,234

หนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 16 2,582,672 6,102,160 - -

หนี�สินไม่หมุนเวยีนอื�น 22 19,738,329 9,722,222 11,018,949 916,094

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 1,680,999,369 1,670,279,355 79,495,785 65,675,926

รวมหนี�สิน 2,946,095,431 3,018,529,644 718,981,754 873,754,043

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 53 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

    หุน้สามญั 1,026,000,280 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,026,000,280 1,026,000,280 1,026,000,280 1,026,000,280

ทุนที�ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

   หุน้สามญั 1,022,346,046 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,022,346,046 1,022,346,046 1,022,346,046 1,022,346,046

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 262,634,428 255,224,632 262,634,428 255,224,632

หุน้ทุนซื�อคืน 23 (72,808,012) (74,671,816) (72,808,012) (74,671,816)

ส่วนต่างระหวา่งราคาซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที�อยูภ่ายใต้

การควบคุมเดียวกนักบัมูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (16,593,840) (16,593,840) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 69,910,358 69,910,358 69,910,358 69,910,358

จดัสรรแลว้ - สาํรองหุน้สามญัซื�อคืน 72,808,012 74,671,816 72,808,012 74,671,816

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 357,901,876 397,585,773 368,480,500 346,906,206

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,696,198,868 1,728,472,969 1,723,371,332 1,694,387,242

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 18,774,992 30,060,669 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,714,973,860 1,758,533,638 1,723,371,332 1,694,387,242

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,661,069,291 4,777,063,282 2,442,353,086 2,568,141,285

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 53 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดธุ้รกิจสื�อ 571,937,852 424,589,208 204,169,124 177,554,244

รายไดธุ้รกิจจดัจาํหน่ายเพลง 106,707,028 108,633,628 93,335,223 95,637,988

รายไดธุ้รกิจรับจา้งและผลิตกิจกรรม 70,389,127 161,997,943 65,000,895 100,478,195

รายไดธุ้รกิจบริการและอื�นๆ 56,354,392 766,364 7,107,303 766,364

รายได้จากการขายและบริการ 805,388,399 695,987,143 369,612,545 374,436,791

ตน้ทุนขายและบริการ (649,226,421) (546,655,942) (297,358,248) (350,298,351)

กาํไรข�ันต้น 156,161,978 149,331,201 72,254,297 24,138,440

รายไดอื้�น 24 2,285,762 8,383,109 78,979,574 24,833,270

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 158,447,740 157,714,310 151,233,871 48,971,710

ค่าใชจ่้ายในการขาย (42,415,308) (26,178,550) (14,001,014) (15,759,600)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (160,445,283) (147,955,259) (120,302,617) (114,562,398)

กลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่า

ของเงินลงทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - (1,608,429) 33,338,219

ค่าใชจ่้ายอื�น 25 71,541 255,886 (101,029) (313,743)

ตน้ทุนทางการเงิน (4,062,369) (4,379,932) (1,044,833) (1,089,959)

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ (48,403,679) (20,543,545) 14,175,949 (49,415,771)

ภาษีเงินได้ 26 7,045,348 14,739,175 5,534,541 28,043,002

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (41,358,331) (5,804,370) 19,710,490 (21,372,769)

กาํไรเบด็เสร็จอื�น - - - -

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด (41,358,331) (5,804,370) 19,710,490 (21,372,769)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 53 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (41,547,701) (4,535,438) 19,710,490 (21,372,769)

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 189,370 (1,268,932) - -

(41,358,331) (5,804,370) 19,710,490 (21,372,769)

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จ

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ (41,547,701) (4,535,438) 19,710,490 (21,372,769)

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 189,370 (1,268,932) - -

(41,358,331) (5,804,370) 19,710,490 (21,372,769)

กาํไรต่อหุ้นส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่

กาํไรต่อหุน้ข�ันพ�ืนฐาน (บาท) 27.1 (0.0414) (0.0048) 0.0196 (0.0225)

กาํไรต่อหุ้นปรับลดส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 27.2 (0.0414) (0.0046) 0.0196 (0.0216)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 53 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท
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บริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2558

ส่วนต่างระหว่างราคาซื�อ

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย

ทุนจดทะเบียน ที�อยู่ภายใต้การควบคุม เงนิรับ รวมส่วน

ที�ออกและ ส่วนเกนิ หุ้นสามัญ เดียวกนักบัมูลค่าสุทธิ ล่วงหน้า ทุนสํารอง สํารอง ยงัไม่ได้ ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที�ไม่มี

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื�อคืน ตามบัญชีของบริษัทย่อย ค่าหุ้น ตามกฎหมาย หุ้นสามัญซื�อคืน จัดสรร บริษัทใหญ่ อาํนาจควบคุม รวม 

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 953,866,816 193,593,325 (74,671,816) (16,593,840) 30,061,063 52,994,862 74,671,816 353,341,832 1,567,264,058 2,992,523 1,570,256,581

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

   เพิ�มทุนจดทะเบียน 15,821,613 14,239,450 - - (30,061,063) - - - - - -

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - - - (4,535,438) (4,535,438) (1,268,932) (5,804,370)

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 969,688,429 207,832,775 (74,671,816) (16,593,840) - 52,994,862 74,671,816 348,806,394 1,562,728,620 1,723,591 1,564,452,211

ส่วนต่างระหว่างราคาซื�อ

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย

ทุนจดทะเบียน ที�อยู่ภายใต้การควบคุม เงนิรับ รวมส่วน

ที�ออกและ ส่วนเกนิ หุ้นสามัญ เดียวกนักบัมูลค่าสุทธิ ล่วงหน้า ทุนสํารอง สํารอง ยงัไม่ได้ ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที�ไม่มี

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื�อคืน ตามบัญชีของบริษัทย่อย ค่าหุ้น ตามกฎหมาย หุ้นสามัญซื�อคืน จัดสรร บริษัทใหญ่ อาํนาจควบคุม รวม 

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 1,022,346,046 255,224,632 (74,671,816) (16,593,840) - 69,910,358 74,671,816 397,585,773 1,728,472,969 30,060,669 1,758,533,638

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

   จาํหน่ายหุน้สามญัซื�อคืน 23 - 7,409,796 1,863,804 - - - - - 9,273,600 - 9,273,600

   สาํรองหุน้สามญัซื�อคืน - - - - - - (1,863,804) 1,863,804 - - -

   ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล - - - - - - - - - (11,475,047) (11,475,047)

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - - - (41,547,701) (41,547,701) 189,370 (41,358,331)

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 1,022,346,046 262,634,428 (72,808,012) (16,593,840) - 69,910,358 72,808,012 357,901,876 1,696,198,868 18,774,992 1,714,973,860

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 53 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินนี�

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

กาํไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

จัดสรรแล้ว

กาํไรสะสม
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บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทุนจดทะเบียน

ที�ออกและ ส่วนเกนิ หุ้นสามัญ เงนิรับล่วงหน้า ทุนสํารอง สํารอง ยงัไม่ได้

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื�อคนื ค่าหุ้น ตามกฎหมาย หุ้นสามัญซื�อคนื จัดสรร รวม

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 953,866,816 193,593,325 (74,671,816) 30,061,063 52,994,862 74,671,816 334,421,811 1,564,937,877

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

   เพิ�มทุนจดทะเบียน 15,821,613 14,239,450 - (30,061,063) - - - -

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - - (21,372,769) (21,372,769)

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 969,688,429 207,832,775 (74,671,816) - 52,994,862 74,671,816 313,049,042 1,543,565,108

ทุนจดทะเบียน

ที�ออกและ ส่วนเกนิ หุ้นสามัญ เงนิรับล่วงหน้า ทุนสํารอง สํารอง ยงัไม่ได้

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื�อคนื ค่าหุ้น ตามกฎหมาย หุ้นสามัญซื�อคนื จัดสรร รวม

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 1,022,346,046 255,224,632 (74,671,816) - 69,910,358 74,671,816 346,906,206 1,694,387,242

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

   จาํหน่ายหุน้สามญัซื�อคืน 23 - 7,409,796 1,863,804 - - - - 9,273,600

   สาํรองหุน้สามญัซื�อคืน - - - - - (1,863,804) 1,863,804 -

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - - - - 19,710,490 19,710,490

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 1,022,346,046 262,634,428 (72,808,012) - 69,910,358 72,808,012 368,480,500 1,723,371,332

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 53 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินนี�

จัดสรรแล้ว

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

จัดสรรแล้ว

กาํไรสะสม

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

กาํไรสะสม

8



บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

(48,403,679) (20,543,545) 14,175,949 (49,415,771)

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12, 13 157,149,851 104,922,754 22,048,426 21,767,304

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 7 5,895,611 5,689,036 2,698,659 52,268

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญเงินใหกู้ย้มืระยะส�ันบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 516,238

ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยั 8 1,997,607 10,403,995 721,243 10,349,626

(กลบัรายการ)ประมาณการค่าเผื�อการรับคืนสินคา้ (13,885,507) (9,558,366) (13,885,507) (9,552,280)

(กลบัรายการ)ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 (8,587,533) 3,812,240 3,976,220 3,812,240

(กลบัรายการ)ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอื�น

และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 9, 17 (3,209,198) 201,125 22,694 1,125

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 349,429 105,377 - -

กลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 1,525,265 (35,283,534)

(กลบัรายการ)ประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 15,661 3,042

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 1,199,900

(กลบัรายการ)ประมาณการผลขาดทุนอื�น 25 23,801 23,801 - -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 25 60,159 348,319 63,803 400,342

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 21 5,048,566 4,304,971 4,526,514 3,916,465

เงินปันผลรับ 24 - - (57,374,954) -

ดอกเบี�ยรับ 24 (3,549) (582,823) (3,664,721) (3,296,171)

ตน้ทุนทางการเงินดอกเบี�ยจ่าย 4,062,369 4,379,932 1,044,833 1,089,959

100,497,927 103,506,816 (24,105,915) (54,439,247)

การเปลี�ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 172,927,155 172,593,658 17,748,774 65,829,298

สินคา้คงเหลือ (19,127,653) (41,124,590) (12,225,569) (2,651,631)

ภาษีมูลค่าเพิ�ม (9,814,503) (33,751,528) (397,044) (5,518,711)

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น (601,169) (20,107,586) (241,554) 3,669,106

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 4,470,023 4,558,246 1,121,496 5,050,620

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (43,160,531) (208,951,747) (70,509,091) (104,170,759)

ภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย (12,434,016) (13,290,976) 28,056 (48,851)

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 9,992,306 1,119,671 10,102,855 (859,658)

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงานก่อนดอกเบี�ยรับ

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย และภาษีเงินไดจ่้าย 202,749,539 (35,448,036) (78,477,992) (93,139,833)

รับคืนภาษีถกูหกั ณ ที�จ่าย - 882,946 - -

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (48,293,386) (14,688,014) (962,951) (8,680,618)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 154,456,153 (49,253,104) (79,440,943) (101,820,451)

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 53 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินนี�

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

ข้อมูลทางการเงนิรวม

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
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บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบี�ยรับ 11,918 773,476 3,248,744 2,816,837

เงินใหกู้ย้มืระยะส�ันแก่บุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น - - - (371,500,000)

รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะส�ันแก่บุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 28 ข) - - 1,000,000 168,000,000

เงินใหกู้ย้มืระยะส�ันอื�นลดลง - 100,071 - 77,364

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (196,000,000)

เงินปันผลรับ - - 193,871,132 93,997,368

เงินสดจ่ายซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (20,637,995) (17,785,994) (18,855,207) (15,029,904)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 135,235 226,889 60,748 70,075

เงินจ่ายล่วงหนา้ใบอนุญาตสาํหรับสิทธิในการดาํเนินการบนคลื�นความถี�

สาํหรับกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล - (340,500,000) - -

เงินสดจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,869,391) (78,340,301) (1,341,201) (10,979,120)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (33,360,233) (435,525,859) 177,984,216 (328,547,380)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายชาํระดอกเบี�ย (3,868,117) (4,140,725) (1,193,223) (712,404)

รับเงินกูย้มืระยะส�ันจากสถาบนัการเงิน - 130,000,000 - 130,000,000

รับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 65,000,000 - -

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (60,000,000) - -

จ่ายชาํระหนี�สินภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน (1,533,225) (1,533,225) (1,533,225) (1,533,225)

รับเงินกูย้มืระยะส�ันจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 28 ข) - - 87,500,000 44,000,000

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะส�ันจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 28 ข) - (4,000,000) (160,000,000) (52,000,000)

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล (11,475,047) - - -

เงินรับจากการจาํหน่ายหุน้ซื�อคืน 9,273,600 - 9,273,600 -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (7,602,789) 125,326,050 (65,952,848) 119,754,371

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�น(ลดลง) (สุทธิ) 113,493,131 (359,452,913) 32,590,425 (310,613,460)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือตน้งวด 381,535,315 572,146,840 152,912,614 405,983,565

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด 495,028,446 212,693,927 185,503,039 95,370,105

รายการที�ไม่ใช่เงนิสด

เจา้หนี�คงคา้งจากการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที� 31 มีนาคม 7,524,756 - 7,415,241 -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 53 เป็นส่วนหนึ�งของขอ้มูลทางการเงินนี�

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

10
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1 ข้อมูลทั�วไป

บริษัท อาร์เอส จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจาํกัดซึ�งที�จัดต�ังขึ�นในประเทศไทยเมื�อวนัที� 17 เมษายน พ.ศ. 2535  

บริษทัไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื�อวนัที� 15 มกราคม พ.ศ. 2546 และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และมีที�อยูจ่ดทะเบียนดงันี�

เลขที� 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั”

ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทั ไดแ้ก่ ธุรกิจบนัเทิงเตม็รูปแบบ ซึ�งประกอบดว้ยธุรกิจหลกัไดแ้ก่ ธุรกิจสื�อ ธุรกิจจดัจาํหน่ายเพลง ธุรกิจ

รับจา้งและผลิตกิจกรรม และธุรกิจอื�นที�สนบัสนุนธุรกิจหลกัของกลุ่ม

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

ขอ้มลูทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มลูทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลที�นาํเสนอนี�ไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

2 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหวา่งกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปใน

ประเทศไทยภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ�งหมายถึงมาตรฐานการบญัชีที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 และตามข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์่าด้วยการจัดทาํและนําเสนอรายงาน 

ทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และงบกระแสเงินสด) ได้จัดทาํให้เป็นรูปแบบที�สมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555) 

เรื�อง งบการเงินระหว่างกาล และได้เพิ�มหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินตามข้อกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

ตวัเลขเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนัเท่าที�จาํเป็น

ตามที�แสดงไวใ้นหมายเหตุ 5

ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะบริษทัระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลภาษาไทยที�จดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีที�มีเนื�อความขัดแยง้กันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ

นโยบายการบญัชีที�ใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลนี�เป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบญัชีที�ใช้ในการจดัทาํ

งบการเงินสาํหรับปีบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

รายจ่ายที�เกิดขึ�นเป็นครั�งคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ

การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัสิ�นงวดปีบญัชี

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และ

การตีความที�เกี�ยวขอ้งที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั

กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที�เกี�ยวข้องที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมี

สาระสาํคญั มีดงันี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาล

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 เรื�อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 11 เรื�อง การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 เรื�อง การวดัมลูค่ายติุธรรม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 14

   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์

ขอ้กาํหนดเงินทุนข�ันต�ําและปฏิสัมพนัธ์

ของรายการเหล่านี� สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 20 เรื�อง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ

            เหมืองผวิดิน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี�ยนแปลงที�สําคัญได้แก่การเพิ�มเติมข้อกาํหนดให้กิจการจัดกลุ่ม

รายการที�แสดงอยู่ใน “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการน�ันสามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานที�ปรับปรุงนี�ไม่ไดร้ะบุว่ารายการใดจะแสดงอยู่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินแลว้วา่การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ (ต่อ)

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และ

การตีความที�เกี�ยวขอ้งที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ)

กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที�เกี�ยวข้องที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมี

สาระสาํคญั มีดงันี�(ต่อ)

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2557) กาํหนดให้รายการชิ�นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์สํารองไวใ้ช้งาน และอุปกรณ์

ที�ใชใ้นการซ่อมบาํรุง รับรู้เป็นรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์หากรายการน�ันเขา้คาํนิยามของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

หากไม่เขา้เงื�อนไขดงักล่าวใหจ้ดัประเภทเป็นสินคา้คงเหลือ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินแลว้วา่การปรับปรุงมาตรฐาน

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2557) การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัไดแ้ก่ (ก) ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เปลี�ยนชื�อเป็น “การวดัมลูค่าใหม่” และตอ้งรับรู้ใน “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทนัที ผลกาํไร

และขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดที�มีการเปลี�ยนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ที�ยงัไม่เป็นสิทธิขาดจะ

ไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการใหบ้ริการในอนาคตได ้ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินแลว้ว่าการปรับปรุงมาตรฐาน

ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 27 (ปรับปรุง 2557) ให้ข้อกาํหนดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัท

ประเมินแลว้วา่การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2557) ให้ขอ้กาํหนดสําหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ซึ�งตอ้งใชว้ิธี

ส่วนไดเ้สีย ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินแลว้วา่การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

มาตรฐานการบัญชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2557) การเปลี�ยนแปลงที�สําคญั คือ กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกับส่วนงาน

ดาํเนินงาน โดยให้เปิดเผยข้อมูลตัววดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี�สินรวมสําหรับเฉพาะส่วนงานที�รายงาน หากโดยปกติมีการ

นาํเสนอขอ้มูลจาํนวนเงินดงักล่าวต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบติัการ และถา้มีการเปลี�ยนแปลงที�มีสาระสําคญั

จากจาํนวนเงินที�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจาํปีล่าสุดสําหรับส่วนงานที�รายงานน�ัน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินแลว้

วา่การปรับปรุงมาตรฐานดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10 ไดมี้การกาํหนดคาํนิยามของคาํว่า “ควบคุม” ซึ�งถูกนาํมาใชแ้ทนหลกัการของ

การควบคุมและการจดัทาํงบการเงินรวมภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที� 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานนี�ได้กาํหนดว่าเมื�อใดกิจการควรจดัทาํงบการเงินรวม ให้นิยามหลักการของการควบคุม อธิบายหลักการของ

การนาํหลกัการของการควบคุมไปใช ้รวมถึงอธิบายถึงขอ้กาํหนดในการจดัทาํงบการเงินรวม หลกัการสาํคญัของมาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบบัใหม่นี� คือหากมีอาํนาจควบคุม จะตอ้งมีการจดัทาํงบการเงินรวมเฉพาะในกรณีที�ผูล้งทุนไดแ้สดง

ให้เห็นถึงอาํนาจการควบคุมที�เหนือกว่าผูถู้กลงทุน ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนที�ผนัแปรจากการที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในผูถู้ก

ลงทุน และมีความสามารถในการใชอ้าํนาจในผูถู้กลงทุน ซึ�งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที�กิจการจะไดรั้บ ผูบ้ริหารของ

กลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบันี�
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ (ต่อ)

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และ

การตีความที�เกี�ยวขอ้งที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ)

กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที�เกี�ยวข้องที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมี

สาระสาํคญั มีดงันี�(ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 11 ได้กาํหนดคาํนิยามของสัญญาร่วมการงานว่าเป็นสัญญาที�ผูร่้วมทุนต�ังแต่

สองรายขึ�นไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมที�จดัต�ังขึ�น การตดัสินใจในกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบโดย

ผูค้วบคุมร่วมอยา่งเป็นเอกฉนัทจึ์งจะถือว่าเป็นไปตามขอ้กาํหนดของคาํนิยามวา่การควบคุมร่วม การร่วมการงานสามารถอยู่

ในรูปแบบของการดาํเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ การจดัประเภทขึ�นอยู่กบัสิ�งที�แสดงออกมาซึ�งสัมพนัธ์กบัขอ้ตกลงที�

จดัทาํขึ�น หากในขอ้กาํหนดผูร่้วมทุนไดรั้บเพียงสินทรัพยสุ์ทธิ การร่วมงานดงักล่าวถือเป็นการร่วมคา้ ส่วนการดาํเนินงาน

ร่วมกันจะมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละมีภาระในหนี�สิน การดาํเนินงานร่วมกันจะบนัทึกบญัชีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระใน

หนี�สิน การร่วมคา้จะบนัทึกส่วนไดเ้สียโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินแลว้ว่ามาตรฐานดงักล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเพื�อช่วยให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินความเสี�ยง

และผลกระทบทางดา้นการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียที�กิจการมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมการงาน และกิจการซึ�งมี

โครงสร้างเฉพาะตัวซึ�งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่ามาตรฐานดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 13 มีวตัถุประสงค์เพื�อปรับปรุง และลดความซ�ําซ้อนของคาํนิยามของมูลค่า

ยติุธรรมโดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มลูในการวดัมูลค่ายติุธรรม และการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรับใชใ้นมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินแลว้วา่มาตรฐานดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 14 (ปรับปรุง 2557) การตีความนี�ให้ใช้กับผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ประเภทโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน ขอ้กาํหนดเงินทุนข�ันต�ําภายใต้

การตีความนี�หมายถึงขอ้กาํหนดใดๆที�กาํหนดให้กิจการตอ้งสมทบเงินทุนสําหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานประเภท

โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน การตีความนี�อธิบายถึงผลกระทบที�อาจจะ

เกิดขึ�นกับสินทรัพยห์รือหนี�สินโครงการจากข้อกาํหนดหรือข้อตกลงที�เกี�ยวกับเงินทุนข�ันต�ํา ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษัท

ประเมินแลว้วา่การปรับปรุงการตีความมาตรฐานดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 20 (ปรับปรุง 2557) การตีความนี�ให้วิธีปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับ

ตน้ทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินแลว้ว่าการตีความมาตรฐาน

ดงักล่าวไม่เกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ (ต่อ)

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และ

การตีความที�เกี�ยวขอ้งที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ)

กลุ่มมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที�เกี�ยวขอ้งที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างไม่มี

สาระสาํคญั และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงันี� 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สินคา้คงเหลือ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการ 

            ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง รายได้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

            การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัความช่วยเหลือ

            จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 23 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ตน้ทุนการกูย้มื

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับ บุคคลหรือกิจการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 26 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมื�อออกจากงาน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

ที�เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง กาํไรต่อหุน้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ประมาณการหนี�สิน หนี�สินที�อาจเกิดขึ�น และ

สินทรัพยที์�อาจเกิดขึ�น
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ (ต่อ)

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และ

การตีความที�เกี�ยวขอ้งที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ)

กลุ่มมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที�เกี�ยวขอ้งที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างไม่มี

สาระสาํคญั และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงันี�(ต่อ)

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายและ

การดาํเนินงานที�ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 6 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ส่วนงานดาํเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความ

เกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 25 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ภาษีเงินได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผูถื้อหุน้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบ

            กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 1

   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน

การบูรณะ และหนี�สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4

   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5

   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื�อถอน 

            การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ (ต่อ)

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และ

การตีความที�เกี�ยวขอ้งที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ)

กลุ่มมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที�เกี�ยวขอ้งที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างไม่มี

สาระสาํคญั และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงันี�(ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 7
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื�อง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2557) เรื�องการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10
(ปรับปรุง 2557)

เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12
(ปรับปรุง 2557)

เรื�อง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13
(ปรับปรุง 2557)

เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15
(ปรับปรุง 2557)

เรื�อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17
(ปรับปรุง 2557)

เรื�อง การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18
(ปรับปรุง 2557)

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุงที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงันี�

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง สัญญาประกนั

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 4 ถือปฏิบติักับสัญญาประกันภยัท�ังหมด (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) ที�กิจการ

เป็นผูอ้อกและสัญญาประกนัภยัต่อที�กิจการถือไว ้ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประเมินแลว้วา่มาตรฐานดงักล่าวไม่เกี�ยวขอ้งกบั

กลุ่มบริษทั
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4 นโยบายการบัญชีใหม่ 

4.1 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อย 

บริษทัย่อยหมายถึงทุกกิจการที�กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุม กลุ่มกิจการมีอาํนาจการควบคุมเมื�อกลุ่มกิจการเปิดรับ

หรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุน และมีความสามารถที�จะทาํให้เกิดผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนน�ันจากการมีอาํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมต�ังแต่

วนัที�กลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวม

นบัจากวนัที�กลุ่มบริษทัสูญเสียอาํนาจควบคุม 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีการซื�อ สิ�งตอบแทนที�โอนให้สาํหรับการซื�อบริษทัย่อย ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยที์�ผูซื้�อโอนให้และหนี�สินที�ก่อขึ�นและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นที�ออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย ์หรือหนี�สินที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระสินทรัพยที์�ไดม้าที�ระบุไดแ้ละหนี�สินและหนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�นในการรวม

ธุรกิจวดัมูลค่าเริ�มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�ซื�อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั�ง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุมในผูถู้กซื�อดว้ยมลูค่ายติุธรรม หรือ มลูค่าของสินทรัพยสุ์ทธิที�ระบุไดข้องผูถู้กซื�อตามสัดส่วนของหุน้ที�ถือ

ตน้ทุนที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น

หากการรวมธุรกิจน�ันดาํเนินการสําเร็จจากการทยอยซื�อ ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยู่ก่อนจะถูกวดั

มลูค่าใหม่ดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัที�ซื�อ โดยผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการวดัมลูค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

สิ�งตอบแทนที�ตอ้งจ่ายเมื�อเขา้เงื�อนไขที�กลุ่มกิจการจะตอ้งโอนใหจ้ะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที�ซื�อ การเปลี�ยนแปลง

ในมูลค่ายุติธรรมที�เกิดขึ�นภายหลงัของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ�งจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหนี�สินจะรับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน หรือรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น สิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายซึ�งจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ

ไม่มีการวดัมลูค่าใหม่ และบนัทึกการจ่ายชาํระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ

กรณีที�มลูค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมลูค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมลูค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจ

ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ มากกวา่มลูค่าสุทธิ ณ วนัที�ซื�อของสินทรัพยที์�

ไดม้าที�ระบุไดแ้ละหนี�สินที�รับมา ผูซื้�อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ�งตอบแทนที�โอนให้ และมลูค่าส่วนไดเ้สียที�

ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื�อ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื�อธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซื�อที�ผูซื้�อถือ

อยู่ก่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยเนื�องจากมีการต่อรองราคาซื�อ จะรับรู้

ส่วนต่างโดยตรงไปยงังบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงระหว่างกลุ่มบริษทั

นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปลี�ยนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ประมาณการ 

ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างการ ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติที�มีผลกระทบต่อการนํา

นโยบายการบัญชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพย์และหนี�สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที�เกิดขึ�นจริงอาจจะแตกต่างจาก

การประมาณการ 

ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจที�มีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท

และแหล่งที�มาของขอ้มูลที�สําคญัของความไม่แน่นอนในประมาณการที�มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ผลกระทบจากการจัดประเภทรายการใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษทั ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะบริษัท

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที�นํามาแสดงเปรียบเทียบไวมี้การจัดประเภทรายการใหม่เพื�อให้

เปรียบเทียบไดก้บัการแสดงรายการที�เปลี�ยนแปลงไปในงวดปัจจุบนัเท่าที�จาํเป็นดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ภายหลงั 

ตามที�เคยรายงานไว้ จัดประเภทใหม่  การจัดประเภท 

บาท บาท บาท 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี�การคา้ - อื�น (สุทธิ) 863,142,805 (863,142,805) -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (สุทธิ) - 1,112,554,978 1,112,554,978

รายไดค้า้งรับ 147,699,485 (147,699,485) -

ลูกหนี�กรมสรรพากร 30,592,899 (30,592,899) -

ภาษีมลูค่าเพิ�ม - 24,026,441 24,026,441

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 138,922,018 (131,611,695) 7,310,323

หนี�สินหมุนเวียน 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 152,568,581 685,558,373 838,126,954

หนี�สินผลประโยชน์พนกังานที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 4,406,669 (4,406,669) -

รายไดรั้บล่วงหนา้ - อื�น 206,545,244 (206,545,244) -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 563,155,440 (563,155,440) -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 84,101,626 84,101,626

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 152,319,470 (152,319,470) -

ประมาณการค่าเผื�อการรับคืนสินคา้ - 36,734,933 36,734,933

ภาษีมลูค่าเพิ�ม - 63,449,694 63,449,694

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย - 15,681,913 15,681,913

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินผลประโยชน์พนกังาน 60,944,815 4,406,669 65,351,484

หนี�สินไม่หมุนเวยีนอื�น 9,693,925 28,297 9,722,222



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ผลกระทบจากการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษทั ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะบริษัท

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที�นํามาแสดงเปรียบเทียบไวมี้การจัดประเภทรายการใหม่เพื�อให้

เปรียบเทียบไดก้บัการแสดงรายการที�เปลี�ยนแปลงไปในงวดปัจจุบนัเท่าที�จาํเป็นดงันี� (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม

ภายหลงั 

ตามที�เคยรายงานไว้ จัดประเภทใหม่  การจัดประเภท 

บาท บาท บาท 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด 

วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

รายได้ 

รายไดอื้�น 8,662,796 (279,687) 8,383,109

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขายและบริการ (536,499,083) (10,156,859) (546,655,942)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (155,701,944) 7,746,685 (147,955,259)

ค่าใชจ่้ายอื�น - (255,886) (255,886)

ผลประโยชน์พนกังานตดัจ่าย (2,147,752) 2,147,752 -



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ผลกระทบจากการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษทั ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะบริษัท

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที�นํามาแสดงเปรียบเทียบไวมี้การจัดประเภทรายการใหม่เพื�อให้

เปรียบเทียบไดก้บัการแสดงรายการที�เปลี�ยนแปลงไปในงวดปัจจุบนัเท่าที�จาํเป็นดงันี� (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ภายหลงั

ตามที�เคยรายงานไว้ จัดประเภทใหม่ การจัดประเภท

บาท บาท บาท

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

สินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี�การคา้ - อื�น  (สุทธิ) 260,647,747 (260,647,747) -

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 256,499,115 (256,499,115) -

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น (สุทธิ) - 797,712,877 797,712,877

รายไดค้า้งรับ 104,456,562 (104,456,562) -

เงินปันผลคา้งรับ 136,496,178 (136,496,178) -

ลูกหนี�กรมสรรพากร 2,431,043 (2,431,043) -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 47,540,310 (44,990,855) 2,549,455

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 99,463,875 385,426,649 484,890,524

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 56,670,641 (56,670,641) -

หนี�สินผลประโยชน์พนกังานที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 4,406,669 (4,406,669) -

รายไดรั้บล่วงหนา้จากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 35,403,079 (35,403,079) -

รายไดรั้บล่วงหนา้ - อื�น 31,586,607 (31,586,607) -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 261,766,322 (261,766,322) -

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 77,295,901 (77,295,901) -

ค่าเผื�อรับคืนสินคา้ - 36,734,933 36,734,933

ภาษีมลูค่าเพิ�ม - 32,726,971 32,726,971

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย - 25,374 25,374

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินผลประโยชน์พนกังาน 52,300,565 4,406,669 56,707,234

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น - 916,094 916,094



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ผลกระทบจากการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษทั ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะบริษัท

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ที�นํามาแสดงเปรียบเทียบไวมี้การจัดประเภทรายการใหม่เพื�อให้

เปรียบเทียบไดก้บัการแสดงรายการที�เปลี�ยนแปลงไปในงวดปัจจุบนัเท่าที�จาํเป็นดงันี� (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ภายหลงั

ตามที�เคยรายงานไว้ จัดประเภทใหม่ การจัดประเภท

บาท บาท บาท

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดอืน

สิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

รายได้ 

รายไดอื้�น 24,519,527 313,743 24,833,270

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขายและบริการ (338,692,847) (11,605,504) (350,298,351)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (124,185,187) 9,622,789 (114,562,398)

ผลประโยชน์พนกังานตดัจ่าย (1,982,716) 1,982,716 -

ค่าใชจ่้ายอื�น - (313,743) (313,743)



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดอืนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

24

7 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (สุทธิ) 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี�การคา้ - บริษทัอื�น 611,836,312 899,885,355 203,609,494 294,151,286

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 28 ข) - - 292,941,663 256,499,115

รายไดค้า้งรับ - บริษทัอื�น 256,120,264 153,386,911 134,056,800 102,557,285

เงินปันผลคา้งรับ - - - 136,496,178

ลูกหนี�อื�น - บริษทัอื�น 54,696,164 54,315,009 46,014,344 45,981,830

เงินทดรองจ่าย - บริษทัอื�น 8,920,390 3,303,230 4,679,807 2,045,712

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 28 ข) - - 384,099 375,447

ดอกเบี�ยคา้งรับ

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั - 8,369 6,892,188 6,476,211

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอื�น 119,754,533 113,364,313 45,876,003 43,700,309

1,051,327,663 1,224,263,187 734,454,398 888,283,373

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

- ลูกหนี�การคา้ - บริษทัอื�น (41,200,436) (36,742,550) (36,117,118) (33,503,539)

- ลูกหนี�อื�น - บริษทัอื�น (53,929,590) (53,929,590) (45,731,399) (45,731,399)

- รายไดค้า้งรับ - บริษทัอื�น (7,125,150) (5,687,425) (1,037,669) (1,020,094)

- ดอกเบี�ยคา้งรับ

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 28 ข) - - (3,624,344) (3,556,839)

- ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้

- บริษทัอื�น (15,348,644) (15,348,644) (6,758,625) (6,758,625)

(117,603,820) (111,708,209) (93,269,155) (90,570,496)

933,723,843 1,112,554,978 641,185,243 797,712,877



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (สุทธิ) (ต่อ)

ยอดคงเหลือของลูกหนี�การคา้แยกตามอายหุนี�ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท

บริษัทอื�น

ลูกหนี�ที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 257,304,840 407,971,310 79,384,484 131,725,540

เกินกวา่กาํหนดเวลาชาํระหนี�

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 265,128,901 401,877,831 74,026,556 97,239,969

   3 - 6 เดือน 33,306,862 49,164,628 8,184,413 27,701,798

   6 - 12 เดือน 17,040,247 6,238,951 6,305,575 5,564,850

เกินกวา่ 12 เดือน 39,055,462 34,632,635 35,708,466 31,919,129

611,836,312 899,885,355 203,609,494 294,151,286

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั

ลูกหนี�ที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 114,686,784 108,630,638

เกินกวา่กาํหนดเวลาชาํระหนี�

นอ้ยกวา่ 3 เดือน - - 38,958,504 60,914,526

   3 - 6 เดือน - - 56,151,096 79,136,932

   6 - 12 เดือน - - 79,051,245 3,247,839

เกินกวา่ 12 เดือน - - 4,094,034 4,569,180

- - 292,941,663 256,499,115



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดอืนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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8 สินค้าคงเหลอื (สุทธิ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท

สินคา้สาํเร็จรูปประเภทภาพยนตร์ และ 

เพลงในสื�อ เทป ซีดี วซีีดี ดีวดีี 

หนงัแผน่ และ อื�น ๆ 11,730,799 10,436,364 11,694,314 10,425,501

งานระหวา่งทาํ : ภาพยนตร์ ละคร และอื�น ๆ

   ผลิตภณัฑเ์พลงและสนบัสนุนเพลง 5,086,489 4,326,311 2,495,570 1,429,283

   รายการทีวี 1,699,811 898,484 493,201 538,650

   คอนเสิร์ตและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 9,290,627 127,755 6,524 47,000

   ละคร 48,142,960 51,614,440 665,263 665,263

เทเลมฟูวี� 1,944,710 1,944,710 - -

   ภาพยนตร์ 24,330 24,330 2,330 2,330

กิจกรรมรับจา้งผลิตและอื�น ๆ 16,153,840 2,941,730 11,266,364 1,474,240

รวมงานระหวา่งทาํ 82,342,767 61,877,760 14,929,252 4,156,766

วตัถุดิบ 1,246,931 1,062,661 1,246,931 1,062,661

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม 89,508,045 96,370,961 - -

อื�น ๆ 7,319,432 3,272,575 - -

รวม สินคา้คงเหลือ 192,147,974 173,020,321 27,870,497 15,644,928

หกั  ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยั (15,162,086) (13,164,479) (8,687,897) (7,966,654)

สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) 176,985,888 159,855,842 19,182,600 7,678,274



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดอืนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (สุทธิ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท

เงินมดัจาํ 4,526,880 2,951,878 608,173 608,173

เงินประกนั 4,440,253 4,312,795 3,493,795 3,410,337

อื�นๆ 918,381 2,019,672 630,063 471,967

9,885,514 9,284,345 4,732,031 4,490,477

หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (1,963,716) (1,974,022) (1,963,716) (1,941,022)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น (สุทธิ) 7,921,798 7,310,323 2,768,315 2,549,455



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดอืนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ)

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซึ�งบนัทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 

ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน ค่าเผื�อการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี ประมาณการผลขาดทุน เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 24)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

บริษัทย่อยที�ดําเนินธุรกิจ

บริษทั สตาร์ซ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(เดิมชื�อ : บริษทั เค.มาสเตอร์ จาํกดั) 200,000,000 200,000,000 199,999,300 199,999,300 - - 199,999,300 199,999,300 - - - -

บริษทั จดัเก็บลิขสิทธิ�ไทย จาํกดั 5,000,000 5,000,000 4,999,400 4,999,400 - - 4,999,400 4,999,400 - - - -

บริษทั คูลลิซึ�ม จาํกดั 25,000,000 25,000,000 5,199,993 5,199,993 - - 5,199,993 5,199,993 - - - -

บริษทั โพเอม่า จาํกดั 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 (76,329,603) (76,302,016) 3,670,397 3,697,984 - - - -

บริษทั ยา๊ค จาํกดั 2,500,000 2,500,000 2,499,300 2,499,300 (2,499,300) (2,499,300) - - - - - -

บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชั�นแนล 

บรอดคาสติ�ง แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 150,000,000 150,000,000 285,000,000 285,000,000 (105,770,418) (105,770,418) 179,229,582 179,229,582 - - 57,374,954 -

บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จาํกดั 5,000,000 5,000,000 4,999,300 4,999,300 - - 4,999,300 4,999,300 - - - -

บริษทั บลูแฟร์รี� จาํกดั 5,000,000 5,000,000 4,009,993 4,009,993 - - 4,009,993 4,009,993 - - - -

บริษทั เวรี� เวลล ์จาํกดั 

(เดิมชื�อ : บริษทั มาจีค (ประเทศไทย) จาํกดั) 4,000,000 4,000,000 3,999,300 3,999,300 - - 3,999,300 3,999,300 - - - -

บริษทั ดี มีเดีย แอนด ์โปรดกัชั�น จาํกดั   37,000,000 37,000,000 32,775,000 32,775,000 (29,042,527) (26,343,481) 3,732,473 6,431,519 - - - -

บริษทั อาร์.เอส.เทเลวชิั�น จาํกดั 200,000,000 200,000,000 200,209,300 200,209,300 - - 200,209,300 200,209,300 - - - -

รวม 713,500,000 713,500,000 823,690,886 823,690,886 (213,641,848) (210,915,215) 610,049,038 612,775,671 - - 57,374,954 -



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดอืนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

29

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) (ต่อ)

ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน ค่าเผื�อการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี ประมาณการผลขาดทุน เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 24)

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 มีนาคม 

 พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

บริษัทย่อยที�หยุดดําเนินธุรกิจ

บริษทั อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จาํกดั 30,000,000 30,000,000 19,499,300 19,499,300 (11,871,663) (13,078,309) 7,627,637 6,420,991 - - - -

บริษทั เอส - วนั สปอร์ต จาํกดั 15,000,000 15,000,000 33,800,530 33,800,530 (33,800,530) (33,800,530) - - 1,528,239 1,519,329 - -

บริษทั อาวอง จาํกดั 4,000,000 4,000,000 3,999,300 3,999,300 (1,866,945) (1,862,150) 2,132,355 2,137,150 - - - -

บริษทั อาร์ สยาม จาํกดั 1,000,000 1,000,000 999,300 999,300 - - 999,300 999,300 - - - -

บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จาํกดั 4,500,000 4,500,000 2,667,595 2,667,595 (2,667,595) (2,667,595) - - 73,132 73,298 - -

บริษทั อาร์ เอส ฟิลม์ แอนด ์ดิสทริบิวชั�น จาํกดั 5,000,000 5,000,000 4,999,300 4,999,300 (4,999,300) (4,999,300) - - 1,363,399 1,356,482 - -

บริษทั บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั 3,000,000 3,000,000 2,999,300 2,999,300 (479,505) (479,022) 2,519,795 2,520,278 - - - -

บริษทั เลเซอร์เฟส เรคคอร์ดส จาํกดั * - 2,000,000 - - - - - - - - - -

รวม 62,500,000 64,500,000 68,964,625 68,964,625 (55,685,538) (56,886,906) 13,279,087 12,077,719 2,946,770 2,949,109 - -

รวมทั�งสิ�น 776,000,000 778,000,000 892,655,511 892,655,511 (269,327,386) (269,327,386) 623,328,125 624,853,390 2,946,770 2,949,109 57,374,954 -

* ที�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นครั�งที� 1/2556 ของบริษทั เลเซอร์เฟส เรคคอร์ส จาํกดั ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดมี้มติเมื�อเมื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2556 ให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวเลิกกิจการและปัจจุบนัไดช้าํระบญัชีแลว้



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดอืนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ)

บาท ร้อยละ 

ทุนที�ออกและเรียกชําระ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

ชื�อบริษัท ธุรกจิหลกั พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จาํกดั รับจา้งจดักิจกรรม 20,000,000 20,000,000 25.00 25.00

ข้อมูลทางการเงินรวม

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนในบริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จาํกดั 5,056,661 5,406,090 6,303,621 6,303,621

หกั  ค่าเผื�อการดอ้ยค่า - - (1,246,960) (897,531)

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 5,056,661 5,406,090 5,056,661 5,406,090



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดอืนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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12 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีการเปลี�ยนแปลงดงันี�

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

ข้อมูลทางการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

บาท บาท

ราคาทุน 804,891,076 595,559,411

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม (491,656,019) (300,382,261)

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด 313,235,057 295,177,150

ซื�อสินทรัพย์ 8,703,936 8,383,089

จาํหน่าย - ราคาทุน (3,401,377) (3,283,697)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม 3,209,197 3,159,146

ตดัจาํหน่าย - ราคาทุน (13,014) -

- ค่าเสื�อมราคาสะสม 9,800 -

ค่าเสื�อมราคา (20,440,578) (18,711,630)

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด 301,303,021 284,724,058

ราคาทุน 810,180,621 600,658,803

หกั ค่าเสื�อมราคาสะสม (508,877,600) (315,934,745)

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 301,303,021 284,724,058



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดอืนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 
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13 ใบอนุญาตให้ใช้คลื�นความถี�และประกอบกจิการโทรทัศน์

รายการเคลื�อนไหวของใบอนุญาตให้ใชค้ลื�นความถี�และประกอบกิจการโทรทศัน์ สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2558 และสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 แสดงไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท 

ราคาทุน 2,265,000,000 2,265,000,000

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (140,933,333) (103,183,333)

2,124,066,667 2,161,816,667

เมื�อวนัที� 25 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี�และประกอบกิจการโทรทศัน์ในราคาประมูล 

2,265 ลา้นบาท สําหรับระยะเวลา 15 ปี ท�ังนี� มีระยะเวลาการจ่ายชาํระเงินค่าใบอนุญาตดังกล่าวภายใน 5 ปี สิ�นสุดปี พ.ศ. 2562

ดงัน�ันบริษทัยอ่ยจึงบนัทึกราคาทุนของใบอนุญาตดงักล่าวในมลูค่าราคาปัจจุบนั ณ วนัที�ไดรั้บสิทธิดงักล่าว

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื�นความถี� 

และประกอบกิจการโทรทศัน์ ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

กาํหนดชําระภายใน บาท บาท 

1 ปี 302,500,000 302,500,000

2 - 5 ปี 1,584,000,000 1,584,000,000

1,886,500,000 1,886,500,000



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีการเปลี�ยนแปลงดงันี�

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

ข้อมูลทางการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

บาท บาท

ราคาทุน 1,825,385,816 680,030,765

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,190,579,471) (250,853,712)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (330,479,693) (303,232,900)

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด 304,326,652 125,944,153

ซื�อสินทรัพย์ 12,869,391 1,341,201

ค่าตดัจาํหน่าย (98,959,273) (3,336,796)

(กลบัรายการ)ค่าเผื�อการดอ้ยค่า 8,587,533 (3,976,220)

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 226,824,303 119,972,338

ราคาทุน 1,838,255,207 681,371,966

หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,289,538,744) (254,190,508)

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (321,892,160) (307,209,120)

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 226,824,303 119,972,338

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท

ค่าลิขสิทธิ�สาํหรับเพลง (สุทธิ) 67,512,640 70,480,268 67,512,680 70,480,308

ค่าลิขสิทธิ�สาํหรับละคร (สุทธิ) 59,296,936 51,396,973 9,041,545 9,849,118

ค่าลิขสิทธิ�สาํหรับภาพยนตร์ (สุทธิ) 868,784 1,443,500 868,780 1,443,495

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื�น ๆ (สุทธิ) 99,145,943 181,025,911 42,549,333 44,171,232

226,824,303 304,346,652 119,972,338 125,944,153



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่าย (สุทธิ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 138,635,344 104,796,747 50,865,235 49,902,284

หกั  ค่าเผื�อภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย

ที�คาดวา่จะไม่ไดรั้บคืน (12,342,867) (12,342,867) - -

126,292,477 92,453,880 50,865,235 49,902,284

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ)

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับงวดสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท 

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม  31 มีนาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2558 

บาท บาท 

ยอดคงเหลือตน้งวด 91,621,132 74,278,731

เพิ�ม(ลด)ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (หมายเหตุ 26) 29,323,566 5,534,541

ยอดคงเหลือปลายงวด 120,944,698 79,813,272

สินทรัพยแ์ละหนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 123,527,370 97,723,292 79,813,272 74,278,731

หนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) (2,582,672) (6,102,160) - -

120,944,698 91,621,132 79,813,272 74,278,731



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับงวดสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

เพิ�ม(ลด)ใน  

1 มกราคม  งบกาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2558  เบ็ดเสร็จ  พ.ศ. 2558 

บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 6,371,825 - 6,371,825

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 34,584,086 3,694,368 38,278,454

ประมาณการรับคืนสินคา้ 7,346,987 (2,777,102) 4,569,885

ขาดทุนสะสม 49,420,394 24,886,812 74,307,206

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 97,723,292 25,804,078 123,527,370

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,120,160 (3,519,488) 2,582,672

รวมหนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,120,160 (3,519,488) 2,582,672

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 91,603,132 29,323,566 120,944,698

ข้อมูลทางการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)

เพิ�ม(ลด)ใน  

1 มกราคม  งบกาํไรขาดทุน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557  เบ็ดเสร็จ  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 6,371,825 - 6,371,825

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 26,469,102 8,114,984 34,584,086

ประมาณการค่าเผื�อการรับคืนสินคา้ - 7,346,987 7,346,987

ขาดทุนสะสม 40,277,642 9,142,752 49,420,394

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 73,118,569 24,604,723 97,723,292

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 30,874,255 (24,772,095) 6,102,160

รวมหนี�สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30,874,255 (24,772,095) 6,102,160

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 42,244,314 49,376,818 91,621,132



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ)

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับงวดสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�(ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

เพิ�ม(ลด)ใน  

1 มกราคม  งบกาํไรขาดทุน 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2558  เบ็ดเสร็จ  พ.ศ. 2558 

บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 6,371,825 - 6,371,825

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25,831,526 (3,690,828) 22,140,698

ประมาณการรับคืนสินคา้ 7,346,987 (2,777,102) 4,569,885

ขาดทุนสะสม 34,728,393 12,002,471 46,730,864

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 74,278,731 5,534,541 79,813,272

หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 74,278,731 5,534,541 79,813,272

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (ตรวจสอบแล้ว)

เพิ�ม(ลด)ใน  

1 มกราคม  งบกาํไรขาดทุน 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557  เบ็ดเสร็จ  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 6,371,825 - 6,371,825

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 26,469,102 (637,576) 25,831,526

ประมาณการรับคืนสินคา้ - 7,346,987 7,346,987

ขาดทุนสะสม - 34,728,393 34,728,393

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32,840,927 41,437,804 74,278,731

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 32,840,927 41,437,804 74,278,731



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (สุทธิ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

บาท บาท บาท บาท

เงินมดัจาํ 553,600 553,000 553,000 553,000

เงินประกนั 39,959,391 44,430,014 32,986,970 34,108,466

หกั ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินประกนั (4,425,717) (7,624,609) (2,224,609) (2,224,609)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น (สุทธิ) 36,087,274 37,358,405 31,315,361 32,436,857

18 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เจา้หนี�การคา้- บริษทัอื�น 133,550,410 132,100,041 63,246,948 83,363,295

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 28 ข) - - 54,050,853 54,783,149

เจา้หนี�อื�น - บริษทัอื�น 14,911,558 18,419,908 13,861,568 16,380,433

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 28 ข) 1,902,245 2,007,946 1,555,127 1,607,639

รายไดรั้บล่วงหนา้

- บริษทัอื�น 191,906,798 206,545,245 47,446,766 31,586,607

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 28 ข) - - 41,150,138 35,403,080

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย

- ค่านายหนา้และค่าใชจ่้าย

ส่งเสริมการขายคา้งจ่าย

- บริษทัอื�น 191,527,918 191,189,037 78,633,871 85,357,193

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 28 ข) - - 705,685 617,783

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายโครงการ

- บริษทัอื�น 190,964,937 155,961,811 72,290,803 71,712,089

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 28 ข) - - 4,700,965 8,486,643

- ดอกเบี�ยคา้งจ่าย

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 28 ข) - - 544,712 887,354

- ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื�นๆ

- บริษทัอื�น 58,224,664 131,765,435 25,379,237 94,659,941

- บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 28 ข) 48,834 137,531 - 45,318

783,032,364 838,126,954 403,566,673 484,890,524



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 12,031,632 13,564,857 12,031,632 13,564,857

หกั ดอกเบี�ยในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (611,801) (806,053) (611,801) (806,053)

11,419,831 12,758,804 11,419,831 12,758,804

หกั ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (7,141,513) (7,655,315) (7,141,513) (7,655,315)

4,278,318 5,103,489 4,278,318 5,103,489

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายสาํหรับสัญญาเช่าการเงินขา้งตน้ มีดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท

ภายใน 1 ปี 7,598,729 8,224,316 7,598,729 8,224,316

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 4,432,903 5,340,541 4,432,903 5,340,541

12,031,632 13,564,857 12,031,632 13,564,857



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 ภาษีมูลค่าเพิ�ม

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (67,245,986) (82,905,534) (28,627,355) (34,880,479)

ภาษีซื�อยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 36,486,076 29,899,009 5,157,084 5,377,582

ภาษีมลูค่าเพิ�มรอรับคืน 1,151,306 13,583,418 - -

ภาษีมลูค่าเพิ�มคา้งจ่าย - - (8,859,656) (3,224,074)

(29,608,604) (39,423,107) (32,329,927) (32,726,971)

ภาษีมลูค่าเพิ�มแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษี ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท

ภาษีมลูค่าเพิ�ม (สินทรัพย)์ 24,791,203 24,026,441 - -

ภาษีมลูค่าเพิ�ม (หนี�สิน) (54,399,807) (63,449,548) (32,329,927) (32,726,971)

(29,608,604) (39,423,107) (32,329,927) (32,726,971)



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีการเปลี�ยนแปลงดงันี�

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

ข้อมูลทางการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงิน 

เฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

บาท บาท

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกมาตน้งวด 65,351,484 56,707,234

เพิ�มขึ�น (ลดลง) ระหวา่งงวด 5,048,566 4,526,514

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกไปปลายงวด 70,400,050 61,233,748

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

ข้อมูลทางการเงินรวม

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

บาท บาท

อตัราคิดลด ร้อยละ 3.50  ร้อยละ 3.50 

อตัราการเพิ�มของเงินเดือน  ร้อยละ 7.00 - 7.50  ร้อยละ 7.00 - 7.50 

อตัรามรณะ ร้อยละ 80.00  ร้อยละ 80.00 

 (ตามอตัรามรณะไทย  (ตามอตัรามรณะไทย 

ปี พ.ศ. 2551)  ปี พ.ศ. 2551) 

22 หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท

เงินมดัจาํรับ 80,000 35,120 132,000 66,000

เงินค�ําประกนัผลงาน 15,929,696 5,982,270 10,886,949 850,094

ประมาณการผลขาดทุนอื�น 3,728,633 3,704,832 - -

19,738,329 9,722,222 11,018,949 916,094



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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23 หุ้นสามัญซื�อคืน/สํารองหุ้นสามัญซื�อคืน

หุน้สามญัซื�อคืน

เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครั�งที� 1/2555 มีมติให้ซื�อหุ้นสามญัคืนจาํนวนไม่เกิน 26 ลา้นหุ้น  

คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.9 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายท�ังหมด (ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษทัฯมีหุ้นที�ออกจาํหน่ายไดแ้ลว้

ท�ังหมดจาํนวน 882,654,428 หุ้น) และวงเงินสูงสุดที�จะใช้ในการซื�อหุ้นคืนจาํนวนไม่เกิน 75 ลา้นบาท เพื�อวตัถุประสงค์ในการ

บริหารทางการเงิน เนื�องจากบริษัทฯมีสภาพคล่องส่วนเกินโดยทาํการซื�อคืนหุ้นในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนด

ระยะเวลาที�จะซื�อหุ้นคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับต�ังแต่วนัที� 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัที� 7 กนัยายน พ.ศ. 2555 โดยกาํหนด

ระยะเวลาการจาํหน่ายหุน้ที�ซื�อคืนเมื�อพน้กาํหนด 6 เดือน นบัแต่การซื�อหุน้คืนเสร็จสิ�นโดยขายคืนภายใน 3 ปี 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษัทมีหุ้นสามญัซื�อคืนจาํนวน 17.26 ลา้นหุ้น (ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557: 17.70 ลา้นหุ้น) 

มูลค่าการซื�อคืนคงเหลือ 72.81 ลา้นบาท (ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557: 74.67 ลา้นบาท) โดยมีราคาตลาดของหุ้นสามญัซื�อคืน

จาํนวน 267.51 ลา้นบาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557: 297.36 ลา้นบาท) 

เมื�อวนัที� 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้าํหน่ายหุ้นสามญัซื�อคืนจาํนวน 441,600 หุ้น ในราคาของหุ้นละ 21 บาท รวมเป็นเงิน 

9,273,600 บาท 

รายการเคลื�อนไหวของหุ้นสามญัซื�อคืน และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัสําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  

เป็นดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม/ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

มูลค่าของ ส่วนเกนิมูลค่า
หุ้นสามัญซื�อคืน หุ้นสามัญซื�อคืน

จํานวนหุ้น บาท บาท

ยอดคงเหลือตน้งวด 17,700,000 74,671,816 -

จาํหน่าย (441,600) (1,863,804) 7,409,796

ยอดคงเหลือปลายงวด 17,258,400 72,808,012 7,409,796

24 รายได้อื�น

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน

สิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม สิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
บาท บาท บาท บาท

รายไดด้อกเบี�ย 3,549 582,823 3,664,721 3,296,171
รายไดเ้งินปันผล (หมายเหตุ 10) - - 57,374,954 -
รายไดค่้าเช่าพื�นที� 1,078,012 347,535 1,078,012 347,535
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ - - 15,161,418 14,226,771
รายไดอื้�น 1,204,201 7,452,751 1,700,469 6,962,793

2,285,762 8,383,109 78,979,574 24,833,270



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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25 ค่าใช้จ่ายอื�น

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน 

สิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม สิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปลี�ยน 155,501 628,006 (37,226) 86,599

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (56,945) (348,319) (63,803) (400,342)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ (3,214) - - -

ขาดทุนจากการประมาณการหนี�สิน (23,801) (23,801) - -

71,541 255,886 (101,029) (313,743)

26 ภาษีเงินได้ 

รายการกระทบยอดภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน 

สิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม สิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษี

   สาํหรับงวด (22,278,218) (5,608,005) - -

รายการที�เกิดจากผลแตกต่างชั�วคราว (หมายเหตุ 16) 29,323,566 20,347,180 5,534,541 28,043,002

รวมภาษีเงินได้ 7,045,348 14,739,175 5,534,541 28,043,002



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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27 กาํไรต่อหุ้น

27.1 กาํไรต่อหุ้นข�ันพื�นฐาน

กาํไรต่อหุ้นข�ันพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงน�ําหนักที�

ออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วันที� 31 มีนาคม

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ที�เป็นของ

บริษทัใหญ่ (บาท) (41,547,701) (4,535,438) 19,710,490 (21,372,769)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงน�ําหนกั (หุน้) 1,003,507,055 950,582,062 1,003,507,055 950,582,062

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข�ันพื�นฐาน (บาท) (0.0414) (0.0048) 0.0196 (0.0225)

27.2 กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยปรับจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยที�ถือโดยบุคคลกลุ่มภายนอกในระหว่างปีปรับปรุงด้วย

จาํนวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญัท�ังหมด กลุ่มบริษัทมี

หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดคือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั บริษทัคาํนวณจาํนวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณา

จากมลูค่ายติุธรรมซึ�งขึ�นอยู่กบัมูลค่าที�เป็นตวัเงินของราคาตามสิทธิซื�อหุ้นที�มาพร้อมกบัสิทธิเลือกซื�อหุ้น (กาํหนดจากราคา

ถวัเฉลี�ยของหุ้นสามญัของบริษทัในระหว่างปี) การคาํนวณนี�ทาํขึ�นเพื�อกาํหนดจาํนวนหุน้สามญัที�ตอ้งบวกเพิ�มกบัหุน้สามญัที�ถือ

โดยบุคคลภายนอกในการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุงกาํไร(ขาดทุน)แต่อย่างใด

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที�

31 มีนาคม

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ที�เป็นของ

บริษทัใหญ่ (บาท) (41,547,701) (4,535,438) 19,710,490 (21,372,769)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงน�ําหนกั

ที�ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ (หุน้) 1,003,507,055 950,582,062 1,003,507,055 950,582,062

การใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หุน้) - 39,689,764 - 39,689,764

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงน�ําหนกั

ที�ใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้

ปรับลด (หุน้) 1,003,507,055 990,271,826 1,003,507,055 990,271,826

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) (0.0414) (0.0046) 0.0196 (0.0216)



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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28 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันกบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็น

โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั ที�ทาํหนา้ที�ถือหุน้ บริษทัยอ่ยและกิจการที�เป็น

บริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซึ�งถือหุ้นที�มีสิทธิออกเสียง

ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตลอดท�ัง

สมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลเหล่าน�ัน

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเนื�อหาของความสัมพนัธ์

มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที�สาํคญัเปิดเผยในหมายเหตุ 10 และ หมายเหตุ 11 

รายการกบับุคคลหรือบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สาํคญัที�นอกเหนือจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสรุปได ้ดงันี�

บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั ลกัษณะธุรกิจ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เชษฐโชติศกัดิ� จาํกดั ใหบ้ริการเช่าสถานที� มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จาํกดั รับจา้งจดักิจกรรม ถือหุน้ทางออ้มโดยมีกรรมการบริษทัยอ่ยร่วมกนั

บริษทั เอส.เอส.ทู ซี จาํกดั ใหบ้ริการเช่าสถานที� มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั

ผูบ้ริหาร - บุคคลที�มีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั�งการและ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ท�ังนี� 

รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าที�ในระดับ

บริหารหรือไม่)



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)

รายการคา้ที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งันี� :

ก) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างกลุ่มบริษทักบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษัท

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม พ.ศ. 2558 (บาท) 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 

รายได้ธุรกจิ รายได้ธุรกจิ รายได้อื�น รายได้ธุรกจิ รายได้ธุรกจิ รายได้อื�น

รายได้ จัดจําหน่าย รับจ้างและ รายได้จากการ รายได้ จัดจําหน่าย รับจ้างและ รายได้จากการ

ธุรกจิสื�อ เพลง ผลติกจิกรรม บริหารจดัการ ดอกเบี�ยรับ รายได้อื�น ธุรกจิสื�อ เพลง ผลติกจิกรรม บริหารจดัการ ดอกเบี�ยรับ รายได้อื�น

บริษทัยอ่ย 91,003,083 13,619,929 1,140,352 15,161,418 3,664,721 1,271,522 14,760,697 14,093,449 3,969,904 14,226,771 3,237,233 344,174



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)

ก) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างกลุ่มบริษทักบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิรวม

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม พ.ศ. 2558 (บาท) 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 

ค่าใช้จ่าย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ต้นทุน

ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงนิ ค่าตอบแทน ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงนิ ค่าตอบแทน 

บริการ และบริหาร - ดอกเบี�ยจ่าย ผู้บริหารสําคญั บริการ และบริหาร - ดอกเบี�ยจ่าย ผู้บริหารสําคญั

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 7,185,365 10,659,717 - - 6,052,339 11,436,613 - -

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

31 มีนาคม พ.ศ. 2558 (บาท) 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 

ค่าใช้จ่าย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ต้นทุน 

ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงนิ ค่าตอบแทน ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงนิ ค่าตอบแทน 

บริการ และบริหาร - ดอกเบี�ยจ่าย ผู้บริหารสําคญั บริการ และบริหาร - ดอกเบี�ยจ่าย ผู้บริหารสําคญั

บริษทัยอ่ย 18,354,683 4,376,619 850,581 45,935,189 17,049,929 768,113 199,394 45,381,910

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,972,044 8,573,692 - - 5,845,237 9,306,715 - -

25,326,727 12,950,311 850,581 45,935,189 22,895,166 10,074,828 199,394 45,381,910



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)

ข) ยอดคงเหลือที�เกิดจากการซื�อ/ขายสินคา้และบริการ และอื�น ๆ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 (บาท) ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 

ค่าเผื�อ ค่าเผื�อ

หนี�สงสัยจะสูญ หนี�สงสัยจะสูญ

ลูกหนี�การค้า ดอกเบี�ยค้างรับ - ดอกเบี�ยค้างรับ  เงินทดรองจ่าย  รายได้ค้างรับ ลูกหนี�การค้า ดอกเบี�ยค้างรับ - ดอกเบี�ยค้างรับ  เงินทดรองจ่าย  รายได้ค้างรับ 

บริษทัยอ่ย 292,941,663 6,892,188 (3,624,344) 384,099 18,675,606 256,499,115 6,467,843 (3,556,839) 375,447 155,267,300



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)

ข) ยอดคงเหลือที�เกิดจากการซื�อ/ขายสินคา้และบริการ และอื�น ๆ ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินรวม

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 (บาท) ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 

รายได้รับ  ดอกเบี�ย ค่าใช้จ่าย  รายได้รับ  ดอกเบี�ย ค่าใช้จ่าย 

เจ้าหนี�การค้า เจ้าหนี�อื�น ล่วงหน้า ค้างจ่าย ค้างจ่าย เจ้าหนี�การค้า เจ้าหนี�อื�น ล่วงหน้า ค้างจ่าย ค้างจ่าย 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั - 1,902,245 - - 43,834 - 2,007,946 - - 137,531

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 (บาท) ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 

รายได้รับ  ดอกเบี�ย ค่าใช้จ่าย  รายได้รับ  ดอกเบี�ย ค่าใช้จ่าย 

เจ้าหนี�การค้า เจ้าหนี�อื�น ล่วงหน้า ค้างจ่าย ค้างจ่าย เจ้าหนี�การค้า เจ้าหนี�อื�น ล่วงหน้า ค้างจ่าย ค้างจ่าย 

บริษทัยอ่ย 54,050,853 - 41,150,138 544,712 5,406,650 54,783,149 - 35,403,080 887,354 9,104,426

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั - 1,555,127 - - - - 1,607,639 - - 45,318

54,050,853 1,555,127 41,150,138 544,712 5,406,650 54,783,149 1,607,639 35,403,080 887,354 9,149,744



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน (ต่อ)

ค) เงินให้กูย้มืระยะส�ันแก่บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (สุทธิ) 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 (บาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น ค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั�น เงินให้กู้ยืมระยะสั�น (สุทธิ)

เพิ�มขึ�น รับชําระคืน เพิ�มขึ�น ลดลง เพิ�มขึ�น รับชําระคืน

ยอดยกมา ในระหว่างงวด ในระหว่างงงวด ยอดคงเหลือ ยอดยกมา ในระหว่างงงวด ในระหว่างงงวด ยอดคงเหลือ ยอดยกมา ในระหว่างงงวด ในระหว่างงงวด ยอดคงเหลือ

บริษทัยอ่ย

บริษทั ยา๊ค จาํกดั 20,000,000 - - 20,000,000 (20,000,000) - - (20,000,000) - - - -

บริษทั เอส-วนั สปอร์ต จาํกดั 20,355,000 - - 20,355,000 (20,355,000) - - (20,355,000) - - - -

บริษทั บลูแฟร์รี� จาํกดั 1,000,000 - (1,000,000) - - - - - 1,000,000 - (1,000,000) -

บริษทั อาร์.เอส.สปอร์ตมาสเตอร์ จาํกดั 2,340,000 - - 2,340,000 (2,340,000) - - (2,340,000) - - - -

บริษทั อาร์.เอส.เทเลวชิั�น จาํกดั 328,700,000 - - 328,700,000 - - - - 328,700,000 - - 328,700,000

372,395,000 - (1,000,000) 371,395,000 (42,695,000) - - (42,695,000) 329,700,000 - (1,000,000) 328,700,000

ง) เงินกูย้มืระยะส�ันจากบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 (บาท)

เงินกู้ยืมระยะสั�น

เพิ�มขึ�น จ่ายชําระคืน

ยอดยกมา ในระหว่างงงวด ในระหว่างงงวด ยอดคงเหลือ

บริษทัยอ่ย

บริษทั คูลลิซึ�ม จาํกดั 90,000,000 - 90,000,000 -

บริษทั อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จาํกดั 7,000,000 3,000,000 - 10,000,000

บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชั�นแนล บรอดคาสติ�ง

แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 139,000,000 75,000,000 70,000,000 144,000,000

บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จาํกดั 6,000,000 - - 6,000,000

บริษทั เวรีเวลล์ จาํกดั

(เดิมชื�อ : บริษทั มาจีค (ประเทศไทย) จาํกดั) - 6,000,000 - 6,000,000

บริษทั บลูแฟร์รี�จาํกดั - 3,500,000 - 3,500,000

บริษทั อาวอง จาํกดั 750,000 - - 750,000

บริษทั อาร์ สยาม จาํกดั 1,000,000 - - 1,000,000

บริษทั บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั 2,295,000 - - 2,295,000

246,045,000 87,500,000 160,000,000 173,545,000



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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29 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 

รายได้ธุรกิจ

ธุรกิจจัด  รับจ้างและ  ธุรกิจบริการ

ธุรกิจสื�อ  จําหน่ายเพลง  ผลิตกิจกรรม  และอื�นๆ รวม  รายการตัดบัญชี  รวม 

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้

   รายไดภ้ายนอก 571,937,852 106,707,028 70,389,127 56,354,392 805,388,399 - 805,388,399

   รายไดภ้ายใน 159,962,222 14,682,429 7,840,870 4,571,022 187,056,543 (187,056,543) -

ตน้ทุนขายและบริการ 641,361,387 63,636,064 70,193,512 60,914,258 836,105,221 (186,878,801) 649,226,421

กาํไรข�ันตน้ 90,538,687 57,753,393 8,036,485 11,156 156,339,721 (177,742) 156,161,978

สินทรัพยถ์าวร 151,107,420 14,814,460 93,107 135,288,034 301,303,021 - 301,303,021

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,239,873,275 67,599,609 - 43,418,114 2,350,890,998 (28) 2,350,890,970

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินรวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

รายได้ธุรกิจ

ธุรกิจจัด  รับจ้างและ  ธุรกิจบริการ

ธุรกิจสื�อ  จําหน่ายเพลง  ผลิตกิจกรรม  และอื�นๆ รวม  รายการตัดบัญชี  รวม 

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้

   รายไดภ้ายนอก 424,589,208 108,633,628 161,997,943 766,364 695,987,143 - 695,987,143

   รายไดภ้ายใน 37,306,289 15,155,949 6,504,136 - 58,966,374 (58,966,374) -

ตน้ทุนขายและบริการ 373,593,831 93,612,211 142,865,580 79,251 610,150,873 (63,494,931) 546,655,942

กาํไรข�ันตน้ 88,301,666 30,177,366 25,636,499 687,113 144,802,644 4,528,557 149,331,201

สินทรัพยถ์าวร 144,366,854 18,128,270 1,137,088 143,497,260 307,129,472 - 307,129,472

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 903,717,374 77,270,446 - 26,863,373 1,007,851,193 (81,122,713) 926,728,480



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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30 ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น และสัญญาที�สําคัญ

30.1 ภาระผูกพนั

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2557 

บาท บาท บาท บาท

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน

ซื�อทรัพยสิ์น 176,045,500 174,989,500 176,045,500 174,989,500

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน

ภายในระยะเวลาหนึ�งปี 22,199,165 34,550,052 21,205,165 31,824,052

ระยะเวลามากกวา่หนึ�งปีถึงสามปี 6,549,708 7,777,778 6,549,708 7,777,778

รวม 28,748,873 42,327,830 27,754,873 39,601,830

30.2 สัญญาสําคัญที�ทํากบักจิการที�เกี�ยวข้องกันและกิจการอื�น

ก) บริษัทย่อยสองแห่งไดท้าํสัญญาซื�อลิขสิทธิ�กับหน่วยงานต่างประเทศสองแห่ง โดยมีหนี�สินที�จะตอ้งจ่ายชาํระใน

ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 เป็นจาํนวนเงินที�ระบุในสัญญาร่วมค�ําประกนัโดยบริษทัใหญ่ ธนาคารพาณิชยแ์ห่ง

หนึ�งออกหนงัสือค�ําประกนัตามค่างวดที�ถึงกาํหนดชาํระในแต่ละงวด

ข) บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยมีภาระจ่ายชาํระค่าเช่าสัญญาณวิทยุตามสัญญาร่วมผลิตรายการและการให้โฆษณาและค่า

สัมปทานสื�อโฆษณาในโมเดิร์นเทรด ตามลาํดบั

ค) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทาํสัญญากับบริษัทห้าแห่งจาํนวน 6 สัญญา เพื�อใช้บริการเกี�ยวกับการรับส่งสัญญาณ

โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม โดยมีกาํหนดระยะเวลาต�ังแต่ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2566 โดยบริษทัฯ ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียม

สําหรับการใชบ้ริการและจ่ายค่าใชจ่้ายต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการใชบ้ริการดงักล่าวตามที�ระบุในสัญญา ท�ังนี� บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติั

ตามเงื�อนไขต่างๆ ที�ระบุไวใ้นสัญญา



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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30 ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น และสัญญาที�สําคัญ (ต่อ)

30.2 สัญญาสําคัญที�ทํากบักจิการที�เกี�ยวข้องกันและกิจการอื�น (ต่อ)

ง) บริษทัยอ่ยสองแห่งไดท้าํสัญญาเช่าเวลาของสถานีวทิยกุระจายเสียงกบัส่วนราชการจาํนวน 3 สัญญา กาํหนดระยะเวลา 

2 ปี ต�ังแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และต�ังแต่วนัที� 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 โดยมีอตัราค่าเช่าตามที�ระบุในสัญญา

จ) บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ 

ที�ระบุไวใ้นใบอนุญาตและตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการนําส่งเข้ากองทุนตาม

ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ประกาศโดย กสทช.

ฉ) บริษทัย่อยแห่งหนึ�งไดท้าํสัญญาเช่าใชบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทที�ใชค้ลื�นความถี�ภาคพื�นดินในระบบดิจิตอล

กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) สําหรับดาํเนินกิจการโทรทัศน์ระบบ

ดิจิตอลระยะเวลา 15 ปี โดยมีค่าธรรมเนียมสาํหรับการใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นสัญญา และบริษทัยอ่ยไดว้างหนังสือ

ค�ําประกนัจากสถาบนัการเงินร้อยละ 5 ของมลูค่าตามสัญญา

30.3 หนี�สินที�อาจเกดิขึ�น

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบัธนาคารพาณิชย ์ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 

วงเงินสินเชื�อต่างๆ ที�ไดรั้บ

- วงเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช ้(ลา้นบาท) 870 1,020.50 820 820

Forward Contract (Sold)

- วงเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช ้(ลา้นยโูร) - 3.5 - -

ค�ําประกนัใหบ้ริษทัฯบริษทัยอ่ยและ

บริษทัอื�น (หน่วย : ลา้นบาท) 12.41 18.35 - -



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
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31 ข้อพพิาททางกฎหมายที�สําคัญ

31.1 ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เนื�องจาก

การปฏิบัติงานเกี�ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ�ของบริษัทจาํนวนทุนทรัพย ์92.52 ล้านบาท และ 82.82 ล้านบาท ตามลาํดับ 

อย่างไรก็ดี บริษทัและบริษัทย่อยไดต้�ังประมาณการหนี�สินรวมจาํนวนเงิน 3.73 ลา้นบาท และ 3.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล 

31.2 เงินสนบัสนุนการถ่ายทอดฟุตบอลโลก

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษทัย่อยและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) ไดต้กลงร่วมกนัใหบ้ริษทัย่อยถ่ายทอดการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 ทุกการแข่งขนัผ่านบริการโทรทศัน์

ที�เป็นการทั�วไป (Free TV) โดยกสทช.จะใหเ้งินสนบัสนุนไม่เกินจาํนวนเงิน 427 ลา้นบาท 

บริษทัย่อยไดรั้บเงินสนับสนุนดงักล่าวบางส่วนจาํนวนรวม 369.86 ลา้นบาท และบริษทัย่อยไดบ้นัทึกเป็นรายไดธุ้รกิจสื�อ 

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื�นฟ้องต่อศาลปกครองเพื�อขอรับเงินสนับสนุนส่วนที�เหลือ จาํนวน 57.14 ล้านบาท  

จาก กสทช. 

32 เหตุการณ์ภายหลงัวันที�ในรายงาน

การจ่ายเงินปันผล 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัเมื�อวนัที� 22 เมษายน พ.ศ. 2558 ที�ประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี พ.ศ. 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 180,915,596 บาท ท�ังนี�เงินปันผลดงักล่าว

มีกาํหนดจ่ายชาํระในวนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 


