
บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
 
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาล  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัทส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อที่แนบมานี้ ของบริษัท 
อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล  
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี 
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท าให้
ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อม่ันว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง 
งบการเงินระหว่างกาลในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 

เรื่องอ่ืน ๆ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อาร์เอส จ ากัด 
(มหาชน) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
ตรวจสอบและสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งแสดงความเห็นและข้อสรุปอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
และวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 

สุดวิณ  ปัญญาวงศ์ขันติ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 

กรุงเทพมหานคร 
11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 



บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่

ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 185,032,243        381,535,315        43,582,515          152,912,614        

เงินลงทนุระยะสั้น - เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดือน 4,464,840            4,464,840            -                   -                   

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (สุทธิ) 7 1,000,086,607     1,112,554,978     941,005,719        797,712,877        

เงินใหกู้ยื้มแก่กิจการทีเ่กีย่วข้องกัน (สุทธิ) 29 ง) -                   -                   442,375,757        329,700,000        

สินค้าคงเหลือ  (สุทธิ) 8 143,070,279        159,855,842        18,792,955          7,678,274            

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 21 48,743,155          24,026,441          -                   -                   

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (สุทธิ) 9 9,069,561            7,310,323            3,439,795            2,549,455            

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 1,390,466,685     1,689,747,739     1,449,196,741     1,290,553,220     

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

เงินลงทนุในบริษัทย่อย (สุทธิ) 10 -                   -                   477,930,401        624,853,390        

เงินลงทนุในบริษัทร่วม (สุทธิ) 11 5,096,613            5,406,090            -                   -                   

ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 12 376,777,774        388,230,557        356,132,508        370,172,650        

ใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละประกอบกิจการโทรทศัน์ 13 2,086,316,667     2,161,816,667     -                   -                   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 14 205,329,142        304,326,652        115,714,627        125,944,153        

ภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ทีจ่่าย (สุทธิ) 15 105,566,981        92,453,880          56,278,616          49,902,284          

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี(สุทธิ) 16 205,009,882        114,362,775        133,134,851        88,366,146          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (สุทธิ) 17 33,419,767          37,358,405          30,269,468          32,436,857          

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 3,017,516,826     3,103,955,026     1,169,460,471     1,291,675,480     

รวมสินทรัพย์ 4,407,983,511     4,793,702,765     2,618,657,212     2,582,228,700     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 15 ถงึ 59 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะบริษัท

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________
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บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่

ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมนุเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 19 709,995,873        838,126,954        435,051,056        484,890,524        

หนี้สินภายใต้สัญญาเชา่การเงินทีถ่ึงก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งป ี(สุทธิ) 20 4,629,486            7,655,315            4,629,486            7,655,315            

ค่าใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละประกอบกิจการโทรทศัน์

ค้างจ่ายทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 13 415,000,000        302,500,000        -                   -                   

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 310,000,000        -                   210,000,000        -                   

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน 29 จ) -                   -                   81,295,000          246,045,000        

ประมาณการค่าเผ่ือการรับคืนสินค้า 19,152,121          36,734,933          19,152,121          36,734,933          

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 21 52,656,514          63,449,548          31,802,206          32,726,971          

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 37,094,657          84,101,626          -                   -                   

ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่่ายค้างจ่าย 9,781,653            15,681,913          5,605,870            25,374                 

รวมหนี้สินหมนุเวียน 1,558,310,304     1,348,250,289     787,535,739        808,078,117        

หนี้สินไมห่มนุเวียน

หนี้สินภายใต้สัญญาเชา่การเงิน (สุทธิ) 20 2,369,531            5,103,489            2,369,531            5,103,489            

ค่าใบอนญุาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละประกอบกิจการ

โทรทศันค์้างจ่าย 13 1,169,000,000     1,584,000,000     -                   -                   

ประมาณการผลขาดทนุของเงินลงทนุในบริษัทย่อย 10 -                   -                   2,887,250            2,949,109            

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 22 75,448,616          65,351,484          65,760,261          56,707,234          

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี(สุทธิ) 16 -                   5,191,022            -                   -                   

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 23 15,566,740          9,722,222            11,052,287          916,094               

รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน 1,262,384,887     1,669,368,217     82,069,329          65,675,926          

รวมหนี้สิน 2,820,695,191     3,017,618,506     869,605,068        873,754,043        

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 15 ถงึ 59 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่

ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบยีน

   หุ้นสามัญ 1,026,000,280 หุ้น 

       มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 1,026,000,280     1,026,000,280     1,026,000,280     1,026,000,280     

ทนุทีอ่อกและช าระเต็มมูลค่าแล้ว

   หุ้นสามัญ 1,022,346,046 หุ้น  

      มูลค่าทีไ่ด้รับช าระแล้วหุ้นละ 1 บาท 1,022,346,046     1,022,346,046     1,022,346,046     1,022,346,046     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 262,634,428        255,224,632        262,634,428        255,224,632        

หุ้นทนุซื้อคืน 24 (72,808,012)         (74,671,816)         (72,808,012)         (74,671,816)         

ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อเงินลงทนุในบริษัทย่อยทีอ่ยู่ภายใต้

การควบคุมเดียวกันกับมูลค่าสุทธิตามบญัชขีองบริษัทย่อย (16,593,840)         (16,593,840)         -                   -                   

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ทนุส ารองตามกฎหมาย 69,910,358          69,910,358          69,910,358          69,910,358          

จัดสรรแล้ว - ส ารองหุ้นสามัญซื้อคืน 72,808,012          74,671,816          72,808,012          74,671,816          

ยังไม่ได้จัดสรร 238,607,751        415,136,394        394,161,312        360,993,621        

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,576,904,743     1,746,023,590     1,749,052,144     1,708,474,657     

ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม 10,383,577          30,060,669          -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,587,288,320     1,776,084,259     1,749,052,144     1,708,474,657     

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,407,983,511     4,793,702,765     2,618,657,212     2,582,228,700     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 15 ถงึ 59 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่

ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ

30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน

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

บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายได้ธุรกจิสื่อ 588,469,064        1,135,194,238     242,440,587        235,345,584        

รายได้ธุรกจิจัดจ าหน่ายเพลง 85,990,441          150,312,749        73,036,408          137,490,910        

รายได้ธุรกจิรับจ้างและผลติกจิกรรม 95,222,021          80,846,715          68,498,078          76,668,861          

รายได้ธุรกจิบริการและอ่ืนๆ 63,289,043                     - 25,216,627          71,819,390          

รายได้จากการขายและบริการ 832,970,569        1,366,353,702     409,191,700        521,324,745        

ต้นทุนขายและบริการ (615,904,611)       (1,030,903,951)    (315,825,118)       (416,915,853)       

ก าไรขัน้ตน้ 217,065,958        335,449,751        93,366,582          104,408,892        

รายได้อ่ืน 2,793,134            3,556,921            245,729,604        73,778,104          

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 219,859,092        339,006,672        339,096,186        178,186,996        

คา่ใชจ่้ายในการขาย (66,091,323)         (50,420,419)         (30,003,133)         (23,933,583)         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (135,385,901)       (142,551,466)       (104,511,759)       (105,897,801)       

คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                   -                   (50,011,231)         (20,863,667)         

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 1,453,933            (795,044)              (32,919)                (206,030)              

ต้นทุนทางการเงิน (4,459,479)           (11,384,416)         (1,262,315)           (2,275,102)           

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 15,376,322          133,855,327        153,274,829        25,010,813          

(คา่ใชจ่้าย)รายได้ภาษีเงินได้ 37,204,352          (44,009,909)         37,440,453          (7,206,311)           

ก าไรส าหรับงวด 52,580,674          89,845,418          190,715,282        17,804,502          

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน            -            - -                   -                   

ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 52,580,674          89,845,418          190,715,282        17,804,502          

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 15 ถงึ 59 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะบริษัท

5



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่

ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ

30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 42,218,859          71,781,553          190,715,282        17,804,502          

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 10,361,815          18,063,865          -                   -                   

52,580,674          89,845,418          190,715,282        17,804,502          

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จ

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 42,218,859          71,781,553          190,715,282        17,804,502          

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 10,361,815          18,063,865          -                   -                   

52,580,674          89,845,418          190,715,282        17,804,502          

ก าไรตอ่หุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่

ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน (บาท) 28.1 0.0421                  0.0736                  0.1902                 0.0183                 

ก าไรตอ่หุ้นปรับลดส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่

ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 28.2 - 0.0736                  - 0.0183                 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 15 ถงึ 59 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะบริษัท

6



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่

ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ

30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายได้ธุรกจิสื่อ 1,160,406,916     1,559,783,446     446,609,711        412,899,828        

รายได้ธุรกจิจัดจ าหน่ายเพลง 192,697,469        258,946,377        166,371,631        233,128,898        

รายได้ธุรกจิรับจ้างและผลติกจิกรรม 165,611,148        242,844,658        133,498,973        177,147,056        

รายได้ธุรกจิบริการและอ่ืนๆ 119,643,435        766,364               32,323,930          72,585,754          

รายได้จากการขายและบริการ 1,638,358,968     2,062,340,845     778,804,245        895,761,536        

ต้นทุนขายและบริการ (1,265,131,032)    (1,577,559,893)    (613,183,366)       (767,214,204)       

ก าไรขัน้ตน้ 373,227,936        484,780,952        165,620,879        128,547,332        

รายได้อ่ืน 25 5,078,896            11,940,030          324,709,178        98,611,374          

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 378,306,832        496,720,982        490,330,057        227,158,706        

คา่ใชจ่้ายในการขาย (108,506,631)       (76,598,969)         (44,004,147)         (39,693,183)         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (295,831,184)       (290,506,725)       (224,814,376)       (220,460,199)       

กลบัรายการ(คา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทุน ) -                   -                   (51,619,660)         12,474,552          

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 26 1,525,474            (539,158)              (133,948)              (519,773)              

ต้นทุนทางการเงิน (8,521,848)           (15,764,348)         (2,307,148)           (3,365,061)           

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (33,027,357)         113,311,782        167,450,778        (24,404,958)         

(คา่ใชจ่้าย)รายได้ภาษีเงินได้ 27 46,101,691          (25,679,129)         44,768,705          23,655,359          

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด 13,074,334          87,632,653          212,219,483        (749,599)              

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน            -            - -                   -                   

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จส าหรับงวด 13,074,334          87,632,653          212,219,483        (749,599)              

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 15 ถงึ 59 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่

ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ

30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน 30 มถินุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 2,523,149            70,837,720          212,219,483        (749,599)              

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 10,551,185          16,794,933          -                   -                   

13,074,334          87,632,653          212,219,483        (749,599)              

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จ

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 2,523,149            70,837,720          212,219,483        (749,599)              

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 10,551,185          16,794,933          -                   -                   

13,074,334          87,632,653          212,219,483        (749,599)              

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน (บาท) 28.1 0.0025                 0.0736                 0.2116                 (0.0008)                

ก าไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นปรับลดส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาท) 28.2 - 0.0735                 - (0.0008)                

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 15 ถงึ 59 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2558

ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ

เงินลงทนุในบรษัิทย่อย

ทนุจดทะเบียน ที่อยูภ่ายใต้การควบคุม เงินรบั รวมส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั เดียวกันกับมลูค่าสุทธิ ล่วงหนา้ ทนุส ารอง ส ารอง ยังไมไ่ด้ ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไมม่ี

หมายเหตุ เรยีกช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ซื้อคืน ตามบัญชีของบรษัิทย่อย ค่าหุ้น ตามกฎหมาย หุ้นสามญัซื้อคืน จัดสรร บรษัิทใหญ่ อ านาจควบคุม รวม 

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

   - ตามที่เคยรายงานไว้ 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    

รายการปรับปรุงย้อนหลัง 6            -         -     -                       -        - -            -                15,090,027       15,090,027         -                  15,090,027         

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 - หลังปรบัใหม่ 953,866,816       193,593,325   (74,671,816)   (16,593,840)                   30,061,063     52,994,862   74,671,816       368,431,859     1,582,354,085    2,992,523           1,585,346,608    

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรบังวด

   เพ่ิมทนุจดทะเบยีน 68,479,230         61,631,307         -                       - (30,061,063)   -            -                -                100,049,474       -                  100,049,474       

   ส ารองหุ้นสามัญซื้อคืน            - -                  -                       -        - -            -                -                -                  -                  -                  

   จ่ายเงินปนัผล 33            - -                  -                       -        - -            -                (190,397,626)    (190,397,626)      (1,596)                 (190,399,222)      

   ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด            - -                  -                       -        - -            -                70,837,720       70,837,720         16,794,933         87,632,653         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2557

   - หลังปรบัใหม่ 1,022,346,046    255,224,632   (74,671,816)   (16,593,840)                          - 52,994,862   74,671,816       248,871,953     1,562,843,653    19,785,860         1,582,629,513    

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 15 ถงึ 59 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ) (บาท)

ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้นบรษัิทใหญ่

จัดสรรแล้ว

ก าไรสะสม
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุายน พ.ศ. 2558

ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ

เงินลงทนุในบรษัิทย่อย

ทนุจดทะเบียน ที่อยูภ่ายใต้การควบคุม เงินรบั รวมส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั เดียวกันกับมลูค่าสุทธิ ล่วงหนา้ ทนุส ารอง ส ารอง ยังไมไ่ด้ ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไมม่ี

หมายเหตุ เรยีกช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ซื้อคืน ตามบัญชีของบรษัิทย่อย ค่าหุ้น ตามกฎหมาย หุ้นสามญัซื้อคืน จัดสรร บรษัิทใหญ่ อ านาจควบคุม รวม 
  
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

   - ตามที่เคยรายงานไว้ 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    

รายการปรับปรุงย้อนหลัง 6            - -                      -                           -        - -            -                17,550,621       17,550,621         -                  17,550,621         

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - หลังปรบัใหม่ 1,022,346,046    255,224,632   (74,671,816)   (16,593,840)                          - 69,910,358   74,671,816       415,136,394     1,746,023,590    30,060,669         1,776,084,259    

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรบังวด

   จ าหนา่ยหุ้นสามัญซื้อคืน 24            - 7,409,796        1,863,804                                 -        - -            -                -                9,273,600           -                  9,273,600           

   ลดทนุจดทะเบยีน            - -              -                                        -        - -            -                -                -                  (18,750,000)       (18,750,000)        

   ส ารองหุ้นสามัญซื้อคืน            - -              -                                        -        - -            (1,863,804)        1,863,804         -                  -                  -                  

   จ่ายเงินปนัผล 33            - -              -                                        -        - -            -                (180,915,596)    (180,915,596)      (11,478,277)       (192,393,873)      

   ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด            - -              -                                        -        - -            -                2,523,149         2,523,149           10,551,185         13,074,334         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2558 1,022,346,046    262,634,428   (72,808,012)   (16,593,840)                          - 69,910,358   72,808,012       238,607,751     1,576,904,743    10,383,577         1,587,288,320    

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 15 ถงึ 59 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้นบรษัิทใหญ่

ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2558

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ) (บาท)

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2558

ทุนจดทะเบียน

ทีอ่อกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ เงินรับล่วงหน้า ทุนส ารอง ส ารอง ยังไม่ได้

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ซือ้คืน ค่าหุ้น ตามกฎหมาย หุ้นสามัญซือ้คืน จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557

   - ตามทีเ่คยรายงานไว้ 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       

รายการปรับปรุงย้อนหลัง 6 -                   -                -               -                    -                   -                    12,634,834         12,634,834            

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 - หลังปรับใหม่ 953,866,816        193,593,325     (74,671,816)     30,061,063           52,994,862          74,671,816           347,056,645       1,577,572,711       

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

   เพ่ิมทุนจดทะเบียน 68,479,230          61,631,307       -               (30,061,063)          -                   -                         - 100,049,474          

   จ่ายเงินปันผล -                   -                -               -                    -                   -                    (190,397,626)     (190,397,626)         

   ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                -               -                    -                   -                    (749,599)            (749,599)                

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - หลังปรับใหม่ 1,022,346,046     255,224,632     (74,671,816)     -                    52,994,862          74,671,816           155,909,420       1,486,474,960       

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 15 ถงึ 59 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จัดสรรแล้ว

ก าไรสะสม
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2558

ทุนจดทะเบียน

ทีอ่อกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ ทุนส ารอง ส ารอง ยังไม่ได้

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ซือ้คืน ตามกฎหมาย หุ้นสามัญซือ้คืน จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558

   - ตามทีเ่คยรายงานไว้ 1,022,346,046     255,224,632     (74,671,816)     69,910,358          74,671,816           346,906,206     1,694,387,242       

รายการปรับปรุงย้อนหลัง 6 -                   -                -               -                   -                    14,087,415       14,087,415            

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 - หลังปรับใหม่ 1,022,346,046     255,224,632     (74,671,816)     69,910,358          74,671,816           360,993,621     1,708,474,657       

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับงวด

   เพ่ิมทุนจดทะเบียน 24 -                   7,409,796         1,863,804        -                   -                    -               9,273,600              

   จ่ายปันผล -                   -                -               -                   -                    (180,915,596)   (180,915,596)         

   ทุนส ารองตามกฎหมาย -                   -                -               -                   (1,863,804)            1,863,804         -                     

   ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                -               -                   -                    212,219,483     212,219,483          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 1,022,346,046     262,634,428     (72,808,012)     69,910,358          72,808,012           394,161,312     1,749,052,144       

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 15 ถงึ 59 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สุดวันที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

(33,027,357)         113,311,782         167,450,778         (24,404,958)         
รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 12, 13, 14 284,163,075         520,022,322         44,308,751           80,116,913           
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 7 10,177,466           46,451,682           2,046,388            2,195,616            
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย 15 1,188,064            (59,349)                462,421               -                   
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกู้ยื้มระยะสั้นบริษัทที่เกีย่วข้องกัน 29 ง) -                   -                   (675,757)              (631,341)              
ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมัย 8 (1,014,540)           8,903,346            (2,291,002)           4,931,266            
ขาดทุนจากการท าลายสินค้า 3,888,845            -                   3,888,845            -                   
(กลับรายการ)ประมาณการค่าเผ่ือการรับคืนสินค้า (17,582,812)         (17,962,418)         (17,582,812)         (17,789,191)         
(กลับรายการ)ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 (9,859,265)           49,858,754           7,842,719            7,675,343            
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 9, 17 221,219               204,700               54,218                 4,700                   
ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11 309,477               103,099               -                   -                   
(กลับรายการ)ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -                   -                   53,172,989           (15,600,350)         
(กลับรายการ)ประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -                   -                   (61,859)                1,148,037            
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                   -                   -                   1,199,900            
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน 26 (2,045,499)           1,707,200            -                   -                   
ขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 26 33,372                 359,517               46,331                 412,045               
ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 26 6,669                   -                   -                   -                   
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 22 10,097,132           8,609,942            9,053,027            7,832,930            
เงินปันผลรับ 25 -                   -                   (242,583,024)       (14,866,429)         
ดอกเบี้ยรับ 25 (1,198,325)           (1,503,736)           (8,085,336)           (8,089,509)           
ต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยจ่าย 8,521,848            15,764,348           2,307,148            3,365,060            

253,879,369         745,771,189         19,353,825           27,500,032           
การเปลีย่นแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 102,282,536         (170,972,317)       (166,256,659)       (89,732,390)         
สินค้าคงเหลือ 13,911,258           (132,006,721)       (12,712,524)         18,437,835           
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (35,509,748)         (23,977,092)         (924,765)              (14,374,809)         
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (1,780,457)           (1,183,732)           (944,558)              3,530,712            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,738,638            5,760,114            2,167,389            6,172,114            
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (123,360,727)       12,243,376           (41,173,441)         (68,542,799)         
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (5,900,260)           4,697,709            5,580,496            5,952,634            
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,890,017            (341,377)              10,136,193           (4,746,232)           

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงินจ่าย และภาษีเงินได้จ่าย 215,150,626         439,991,149         (184,774,044)       (115,802,903)       

รับคืนภาษีถูกหกั ณ ที่จ่าย -                   882,946               -                   -                   
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (111,044,572)       (54,079,756)         (6,838,753)           (16,715,265)         

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 104,106,054         386,794,339         (191,612,797)       (132,518,168)       

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 15 ถึง 59 เป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินรวม

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 1,206,694            1,694,392            6,954,549            4,688,119            

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกีย่วข้องกันเพ่ิมขึน้ 29 ง) -                   (71,000,000)         (193,000,000)       (677,880,000)       

รับช าระเงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกีย่วข้องกัน 29 ง) -                   71,000,000           81,000,000           429,000,000         

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นอ่ืนลดลง -                   100,071               -                   77,364                 

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                   -                   -                   (196,000,000)       

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย -                   -                   93,750,000           -                            

เงินปันผลรับ -                   -                   264,631,240         108,863,797         

เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (34,865,893)         (41,223,408)         (32,036,705)         (38,585,576)         

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 183,752               268,948               78,505                 112,131               

เงินจ่ายล่วงหน้าใบอนุญาตส าหรับสิทธิในการด าเนินการบนคลืน่ความถี่

ส าหรับกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (302,500,000)       (331,995,959)       -                   -                   

เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (58,561,634)         (200,196,196)       (4,226,281)           (18,639,129)         

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (394,537,081)       (571,352,152)       217,151,308         (388,363,294)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายช าระดอกเบี้ย (8,087,035)           (15,535,639)         (2,361,877)           (2,722,094)           

รับเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18 310,000,000         410,000,000         210,000,000         410,000,000         

จ่ายช าระเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 18 -                   (170,000,000)       -                   (170,000,000)       

รับเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                   65,000,000           -                   -                   

จ่ายช าระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                   (120,000,000)       -                   -                   

จ่ายช าระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน (6,114,737)           (3,034,015)           (6,114,737)           (3,034,015)           

รับเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่วข้องกัน 29 จ) -                   -                   117,500,000         94,000,000           

จ่ายช าระเงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่วข้องกัน 29 จ) -                   (8,000,000)           (282,250,000)       (88,000,000)         

จ่ายเงินปันผล 33 (180,915,596)       (190,397,626)       (180,915,596)       (190,397,626)       

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล (11,478,277)         (1,596)                  -                   -                   

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินลดทุน (18,750,000)         -                   -                   -                   

เงินรับจากการเพ่ิมทุน -                   100,049,474         -                   100,049,474         

เงินรับจากการจ าหน่ายหุ้นซื้อคืน 24 9,273,600            -                   9,273,600            -                   

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 93,927,955           68,080,598           (134,868,610)       149,895,739         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (สุทธิ) (196,503,072)       (116,477,215)       (109,330,099)       (370,985,723)       

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด 185,032,243         455,669,625         43,582,515           34,997,842           

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 14,608,598           5,433,716            9,631,011            4,620,827            

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลในหน้า 15 ถึง 59 เป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจํากัดซึ่งที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเม่ือวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535  
บริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และมีที่อยู่จดทะเบียนดังนี้ 
 
เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท” 
 
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ธุรกิจบันเทิงเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจจัดจําหน่ายเพลง  
ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรกิจหลักของกลุ่ม 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่  
11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลที่นําเสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 

2 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลได้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเส นอรายงาน 
ทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
และงบกระแสเงินสด) ได้จัดทําให้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) 
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
ตัวเลขเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนอรายการในงบการเงินงวดปัจจุบัน เท่าที่จําเป็น
ตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุ 6 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กับงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลภาษาไทยที่จัดทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้เป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทํา  
งบการเงินสําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี 
 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และ  

การตีความที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท 
 
กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระสําคัญ มีดังนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
            ข้อกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธ์ 
            ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี  
            ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ 
            เหมืองผิวดิน 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญได้แก่การเพิ่มเติมข้อกําหนดให้กิจการจัดกลุ่ม
รายการที่แสดงอยู่ใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรือขาดทุนในภายหลังได้หรือไม่ มาตรฐานที่ปรับปรุงนี้ไม่ได้ระบุว่ารายการใดจะแสดงอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และ  
การตีความที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 

กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ย นแปลงอย่างมี
สาระสําคัญ มีดังนี้ (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) กําหนดให้รายการชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์สํารองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์  
ที่ใช้ในการซ่อมบํารุง รับรู้เป็นรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หากรายการนั้นเข้าคํานิยามของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวให้จัดประเภทเป็นสินค้าคงเหลือ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญได้แก่ (ก) ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เปลี่ยนชื่อเป็น “การวัดมูลค่าใหม่” และต้องรับรู้ใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทันที ผลกําไร
และขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในกําไรหรือ
ขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดที่ มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ที่ยังไม่เป็นสิทธิขาด  
จะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้บริการในอนาคตได้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุง
มาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) ให้ข้อกําหนดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
ประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) ให้ข้อกําหนดสําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้าซึ่งต้องใช้วิธี
ส่วนได้เสีย ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ กําหนดการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงาน
ดําเนินงาน โดยให้เปิดเผยข้อมูลตัววัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินรวมสําหรับเฉพาะส่ วนงานที่รายงาน หากโดยปกติ 
มีการนําเสนอข้อมูลจํานวนเงินดังกล่าวต่อผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการปฏิบัติการ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่มี
สาระสําคัญจากจํานวนเงินที่ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินประจําปีล่าสุดสําหรับส่วนงานที่รายงานนั้น ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
ประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ได้มีการกําหนดคํานิยามของคําว่า “ควบคุม” ซึ่งถูกนํามาใช้แทนหลักการของ 
การควบคุมและการจัดทํางบการเงินรวมภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานนี้ได้กําหนดว่าเม่ือใดกิจการควรจัดทํางบการเงินรวม ให้นิยามหลักการของการควบคุม อธิบายหลักการของ  
การนําหลักการของการควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิบายถึงข้อกําหนดในการจัดทํางบการเงินรวม หลักการสําคัญของมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับใหม่นี้ คือหากมีอํานาจควบคุม จะต้องมีการจัดทํางบการเงินรวมเฉพาะในกรณีที่ผู้ลงทุนได้แสดง
ให้เห็นถึงอํานาจการควบคุมที่เหนือกว่าผู้ถูกลงทุน ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ผันแปรจากการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในผู้ถูก
ลงทุน และมีความสามารถในการใช้อํานาจในผู้ถูกลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่กิจการจะได้รับ ผู้บ ริหารของ
กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่อ) 
 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และ  

การตีความที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 
กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระสําคัญ มีดังนี้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 ได้กําหนดคํานิยามของสัญญาร่วมการงานว่าเป็นสัญญาที่ผู้ร่วมทุนตั้งแต่ 
สองรายขึ้นไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมที่จัดต้ังขึ้น การตัดสินใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต้องได้รับความเห็นชอบโดย
ผู้ควบคุมร่วมอย่างเป็นเอกฉันท์จึงจะถือว่าเป็นไปตามข้อกําหนดของคํานิยามว่าการควบคุมร่วม การร่วมการงานสามารถอยู่
ในรูปแบบของการดําเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า การจัดประเภทขึ้นอยู่กับสิ่งที่แสดงออกมาซึ่งสัมพันธ์กับข้อตกลงที่
จัดทําขึ้น หากในข้อกําหนดผู้ร่วมทุนได้รับเพียงสินทรัพย์สุทธิ การร่วมงานดังกล่าวถือเป็นการร่วมค้า ส่วนการดําเนินงาน
ร่วมกันจะมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระในหนี้สิน การดําเนินงานร่วมกันจะบันทึกบัญชีสิทธิในสินทรัพย์และภาระใน
หนี้สิน การร่วมค้าจะบันทึกส่วนได้เสียโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่ามาตรฐานดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 กําหนดการเปิดเผยข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียที่กิจการมีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมการงาน และกิจการซึ่งมี
โครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแ ล้วว่ามาตรฐานดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และลดความซ้ําซ้อนของคํานิยามของมูลค่า
ยุติธรรมโดยการกําหนดคํานิยาม และแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับใช้ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่ามาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557) การตีความนี้ให้ใช้กับผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ประเภทโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ข้อกําหนดเงินทุนขั้นต่ําภายใต้ 
การตีความนี้หมายถึงข้อกําหนดใดๆที่กําหนดให้กิจการต้องสมทบเงินทุนสําหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภท
โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน การตีความนี้อธิบายถึงผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นกับสินทรัพย์หรือหนี้สินโครงการจากข้อกําหนดหรือข้อตกลงที่เกี่ยวกับเงินทุนขั้นต่ํา ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
ประเมินแล้วว่าการปรับปรุงการตีความมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การตีความนี้ให้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับ
ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการตีความมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่อ) 
 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และ 

การตีความที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 
กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มี
สาระสําคัญ และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี้  
 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 2 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 7 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 8 (ปรับปรงุ 2557) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

            ทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้ 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

            การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ 
            จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
            เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 

            ที่เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 

            เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

            ที่เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง กําไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ 

            สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่อ) 
 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และ  

การตีความที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 
กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มี
สาระสําคัญ และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 

            การดําเนินงานที่ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ 

            เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี 

            ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบ 

            กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 
            การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 
            หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน  
            การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และ  
การตีความที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 

กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มี
สาระสําคัญ และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี้ (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี  
            ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงาน 
            ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 
   (ปรับปรุง 2557) 

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังนี้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง สัญญาประกัน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการ
เป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่ามาตรฐานดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มบริษัท 
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4 นโยบายการบัญชีใหม่ 
 

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยหมายถึงทุกกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอํานาจในการควบคุม กลุ่มกิจการมีอํานาจการควบคุมเม่ือกลุ่มกิจการเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และมีความสามารถที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจาก
การมีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอํานาจใน
การควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทจะไม่นํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสีย
อํานาจควบคุม 
 

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีการซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สําหรับการซื้อบริษัทย่อย ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นและส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริษัท รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 
หรือหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจวัดมูลค่าเริ่มแรก
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่า
ยุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือ 
 

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

หากการรวมธุรกิจนั้นดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนจะถูกวัดมูลค่าใหม่
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ โดยผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 
 

สิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายเม่ือเข้าเงื่อนไขที่กลุ่มกิจการจะต้องโอนให้จะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 
หรือรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และ
บันทึกการจ่ายชําระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ 
 

กรณีที่มูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วน
ได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุท ธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้
และหนี้สินที่รับมา ผู้ซื้อต้องรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมใน
ผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถู กซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่า
มูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยเนื่องจากมีการต่อรองราคาซื้อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 
 

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มบริษัท นโยบาย
การบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท 
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5 ประมาณการ 
 
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างการ ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบัญชีมาใช้ และจํานวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจาก  
การประมาณการ 
 
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท 
และแหล่งที่มาของข้อมูลที่สําคัญของความไม่แน่นอนในประมาณการที่มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
6 รายการปรับปรุงย้อนหลังและการจัดประเภทรายการใหม่ 

 
รายการปรับปรุงย้อนหลัง 
 
 การรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
ในระหว่างงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้แก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
จากผลแตกต่างชั่วคราวเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ (ไม่ฟ้องร้อง) และค่าเผื่อ
สินค้าล้าสมัย บริษัทได้ทําการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยวิธีการปรับปรุงย้อนหลัง  

 
การจัดประเภทรายการใหม่ 
 
ในระหว่างงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ของตัวเลขเปรียบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับ
การจัดประเภทรายการในปีปัจจุบัน 
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6 รายการปรับปรุงย้อนหลังและการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 

ผลกระทบจากการปรับปรุงย้อนหลังและการจัดประเภทรายการใหม่ต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ
กําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

   เพ่ิมขึ้น(ลดลง)  เพ่ิมขึ้น  ภายหลัง 
   จากการปรับปรุง  (ลดลง)จากการ  การปรับปรุงและ 
  ตามที่เคยรายงานไว้  ย้อนหลัง  จัดประเภทใหม ่  จัดประเภทใหม ่

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

กําไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557  353,341,832  15,090,027 -         368,431,859  
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
ลูกหน้ีการค้า - อื่น (สุทธิ) 863,142,805 -        (863,142,805) -        
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น (สุทธิ) -        -        1,112,554,978 1,112,554,978 
รายได้ค้างรับ 147,699,485 -        (147,699,485) -        
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 30,592,899 -        (30,592,899) -        
ภาษีมูลค่าเพิม่ -        -        24,026,441 24,026,441 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 138,922,018 -        (131,611,695) 7,310,323 
     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 313,235,057 -        74,995,500 388,230,557 
เงินมัดจําค่าอุปกรณ์ระบบส่ือสาร 74,995,500 -        (74,995,500) -        
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) 97,723,292 16,639,483 -        114,362,775 
     
หน้ีสินหมุนเวียน     
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 152,568,581 -        685,558,373 838,126,954 
หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 4,406,669 -        (4,406,669) -        
รายได้รับล่วงหน้า - อื่น 206,545,244 -        (206,545,244) -        
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 563,155,440 -        (563,155,440) -        
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -        -        84,101,626 84,101,626 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 152,319,470 -        (152,319,470) -        
ประมาณการค่าเผื่อการรับคืนสินค้า -        -        36,734,933 36,734,933 
ภาษีมูลค่าเพิม่ -        -        63,449,548 63,449,548 
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย -        -        15,681,913 15,681,913 
     
หน้ีสินไมห่มุนเวียน     
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 60,944,815 -        4,406,669 65,351,484 
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 6,102,160 (911,138) -        5,191,022 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 9,693,925 -        28,297 9,722,222 
     
กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 397,585,773 17,550,621 -        415,136,394 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 

25 

6 รายการปรับปรุงย้อนหลังและการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 

ผลกระทบจากการปรับปรุงย้อนหลังและการจัดประเภทรายการใหม่ต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ
กําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

   เพ่ิมขึ้น(ลดลง)  เพ่ิมขึ้น  ภายหลัง 
   จากการปรับปรุง  (ลดลง)จากการ  การปรับปรุงและ 
  ตามที่เคยรายงานไว้  ย้อนหลัง  จัดประเภทใหม ่  จัดประเภทใหม ่

  บาท  บาท  บาท  บาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็การเงินรวมสําหรบังวด     
   สามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557     
รายได ้     
รายได้อื่น 6,289,385 -        (2,732,464) 3,556,921 
     

ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนขายและบริการ (974,442,341) -        (56,461,610) (1,030,903,951) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (194,608,986) -        52,057,520 (142,551,466) 
ค่าใช้จ่ายอื่น -        -        (795,044) (795,044) 
ผลประโยชน์พนักงานตัดจ่าย (1,982,716) -        1,982,716 -        
ภาษีเงินได ้ (43,159,394) (850,515) -        (44,009,909) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)  0.0739  (0.0003) -         0.0736 
กําไรต่อหุ้นปรับลดท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)  0.0739  (0.0003) -         0.0736 
     

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็การเงินรวมสําหรบังวด     
   หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557     
รายได ้     
รายได้อื่น 14,952,181 -        (3,012,151) 11,940,030 
     

ค่าใช้จ่าย     
ต้นทุนขายและบริการ (1,510,941,424) -        (66,618,469) (1,577,559,893) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (352,458,683) -        61,951,958 (290,506,725) 
ค่าใช้จ่ายอื่น -        -        539,158 539,158 
ผลประโยชน์พนักงานตัดจ่าย (2,195,752) -        2,195,752 -        
ภาษีเงินได ้ (28,706,440) 3,027,311 -        (25,679,129) 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)  0.0701  0.0035 -         0.0736 
กําไรต่อหุ้นปรับลดท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)  0.0701  0.0034 -         0.0735 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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6 รายการปรับปรุงย้อนหลังและการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 

ผลกระทบจากการปรับปรุงย้อนหลังและการจัดประเภทรายการใหม่ต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ
กําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   เพ่ิมขึ้น(ลดลง)  เพ่ิมขึ้น  ภายหลัง 

   จากการปรับปรุง  (ลดลง)จากการ  การปรับปรุงและ 

  ตามที่เคยรายงานไว้  ย้อนหลัง  จัดประเภทใหม ่  จัดประเภทใหม ่

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

กําไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 334,421,811 12,634,834 -        347,056,645 
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557     
สินทรัพย์หมุนเวียน     

ลูกหน้ีการค้า - อื่น (สุทธิ) 260,647,747 -        (260,647,747) -         
ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 256,499,115 -        (256,499,115) -         
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น (สุทธิ) -         -        797,712,877 797,712,877 

รายได้ค้างรับ 104,456,562 -        (104,456,562) -         
เงินปันผลค้างรับ 136,496,178 -        (136,496,178) -         
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 2,431,043 -        (2,431,043) -         

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 47,540,310 -        (44,990,855) 2,549,455 
     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 295,177,150 -        74,995,500 370,172,650 
เงินมัดจําค่าอุปกรณ์ระบบส่ือสาร 74,995,500 -        (74,995,500) -         

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) 74,278,731 14,087,415 -        88,366,146 
     

หน้ีสินหมุนเวียน     
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 99,463,875 -        385,426,649 484,890,524 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 56,670,641 -        (56,670,641) -        

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี 4,406,669 -        (4,406,669) -        
รายได้รับล่วงหน้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 35,403,079 -        (35,403,079) -        
รายได้รับล่วงหน้า - อื่น 31,586,607 -        (31,586,607) -        

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 261,766,322 -        (261,766,322) -        
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 77,295,901 -        (77,295,901) -        
ประมาณการค่าเผื่อรับคืนสินค้า -        -        36,734,933 36,734,933 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม -        -        32,726,971 32,726,971 
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย -        -        25,374 25,374 
     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 52,300,565 -        4,406,669 56,707,234 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น -        -        916,094 916,094 
     

กําไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 346,906,206 14,087,415 -        360,993,621 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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6 รายการปรับปรุงย้อนหลังและการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 

ผลกระทบจากการปรับปรุงย้อนหลังและการจัดประเภทรายการใหม่ต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และ
กําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   เพ่ิมขึ้น(ลดลง)  เพ่ิมขึ้น  ภายหลัง 

   จากการปรับปรุง  (ลดลง)จากการ  การปรับปรุงและ 

  ตามที่เคยรายงานไว้  ย้อนหลัง  จัดประเภทใหม ่  จัดประเภทใหม ่

  บาท  บาท  บาท  บาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะบริษัทสําหรับงวด     

   สามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557     

รายได ้     

รายได้อื่น 73,766,877 -        11,227 73,778,104 
     

ค่าใช้จ่าย     

ต้นทุนขายและบริการ (411,963,290) -        (4,952,563) (416,915,853) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (107,975,015) -        2,077,214 (105,897,801) 

ค่าใช้จ่ายอื่น -        -        (206,030) (206,030) 

ผลประโยชน์พนักงานตัดจ่าย (1,983,432) -        1,983,432 -        

ภาษีเงินได ้ (6,746,259) (572,515) 112,463 (7,206,311) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)  0.0186  (0.0003) -         0.0183 

กําไรต่อหุ้นปรับลดท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)  0.0186  (0.0003) -         0.0183 
     

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะบริษัทสําหรับงวด     

   หกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557     

รายได ้     

รายได้อื่น 98,286,405 -        324,969 98,611,374 
     

ค่าใช้จ่าย     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (232,160,202) -        11,700,003 (220,460,199) 

ค่าใช้จ่ายอื่น -        -        (519,773) (519,773) 

ผลประโยชน์พนักงานตัดจ่าย (3,965,433) -        3,965,433 -        

ภาษีเงินได ้ 21,296,743 2,471,079 (112,463) 23,655,359 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานท่ีเป็นของผู้ถือหุน้บริษัทใหญ่ (บาท) (0.0033) 0.0025 -        (0.0008) 

ขาดทุนต่อหุ้นปรับลดท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ (บาท) (0.0033) 0.0025 -        (0.0008) 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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7 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (สุทธิ)  
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น  781,957,731 899,885,355 323,811,365 294,151,286 
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั  29 ข) -        -        399,326,519 256,499,115 
รายได้ค้างรับ - บริษัทอื่น  168,387,618 153,386,911 80,523,220 102,557,285 
เงินปันผลค้างรับ  -        -        114,447,962 136,496,178 
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น  65,296,723 54,315,009 56,657,642 45,981,830 
เงินทดรองจ่าย - พนักงาน   9,936,739 3,361,506 4,646,855 2,045,712 
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ข) -        -        396,403 375,447 
ดอกเบี้ยค้างรับ      
 - บริษัทอื่น  7,500 15,869 -        -        
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั  29 ข) -        -        7,606,998 6,476,211 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - บริษัทอื่น  96,451,747 113,364,313 46,205,639 43,700,309 

  1,122,038,058 1,224,328,963 1,033,622,603 888,283,373 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      
 - ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น  (45,416,121) (36,742,550) (36,393,259) (33,503,539) 
 - ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น  (53,840,955) (53,929,590) (45,731,399) (45,731,399) 
 - เงินทดรองจ่าย - พนักงาน  (58,276) (58,276) -        -        
 - รายได้ค้างรับ - บริษัทอื่น  (7,079,955) (5,687,425) (992,474) (1,020,094) 
 - ดอกเบี้ยค้างรับ       

   - บริษัทอื่น  (7,500) (7,500) -        -        
   - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ข) -        -        (2,741,127) (3,556,839) 

 - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า      

   - บริษัทอื่น  (15,548,644) (15,348,644) (6,758,625) (6,758,625) 

  (121,951,451) (111,773,985) (92,616,884) (90,570,496) 

  1,000,086,607 1,112,554,978 941,005,719 797,712,877 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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7 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (สุทธิ) (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชําระได้ดังนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

บริษัทอ่ืน     
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 399,209,615 407,971,310 195,525,643 131,725,540 
เกินกว่ากําหนดเวลาชําระหนี้     
   น้อยกว่า 3 เดือน 284,335,560 401,877,831 77,894,416 97,239,969 
   3 - 6 เดือน 34,274,398 49,164,628 7,547,759 27,701,798 
   6 - 12 เดือน 20,886,255 6,238,951 5,059,250 5,564,850 
   เกินกว่า 12 เดือน 43,251,903 34,632,635 37,784,297 31,919,129 

 781,957,731 899,885,355 323,811,365 294,151,286 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ -        -        135,220,714 108,630,638 
เกินกว่ากําหนดเวลาชําระหนี้     
   น้อยกว่า 3 เดือน -        -        74,779,392 60,914,526 
   3 - 6 เดือน -        -        50,043,272 79,136,932 
   6 - 12 เดือน -        -        135,185,308 3,247,839 
   เกินกว่า 12 เดือน -        -        4,097,833 4,569,180 

 -        -        399,326,519 256,499,115 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

 

30 

8 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินค้าสําเร็จรูปประเภทภาพยนตร์ และ 
   เพลงในสื่อ เทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี 

    

   หนังแผ่น และ อื่น ๆ 8,269,596 10,436,364 8,233,000 10,425,501 
     

ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 7,235,635 -        -        -        
     

งานระหว่างทํา : ภาพยนตร์ ละคร และอื่น ๆ     
   ผลิตภัณฑ์เพลงและสนับสนุนเพลง 4,911,039 4,326,311 2,320,121 1,429,283 
   รายการทีวี 3,352,354 898,484 2,626,903 538,650 
   คอนเสิร์ตและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด 2,241,014 127,755 5,849 47,000 
   ละคร 27,678,102 51,614,440 665,263 665,263 
   เทเลมูฟว่ี 1,944,710 1,944,710 -        -        
   ภาพยนตร ์ 22,000 24,330 -        2,330 
   กิจกรรมรับจ้างผลิตและอื่น ๆ 13,406,857 2,941,730 9,959,690 1,474,240 

   รวมงานระหว่างทํา 53,556,076 61,877,760 15,577,826 4,156,766 
     

วัตถุดิบ 657,781 1,062,661 657,781 1,062,661 
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม 83,872,163 96,370,961 -        -        
อื่น ๆ 1,628,967 3,272,575 -        -        

รวม สินค้าคงเหลือ 155,220,218 173,020,321 24,468,607 15,644,928 
หัก  ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (12,149,939) (13,164,479) (5,675,652) (7,966,654) 

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 143,070,279 159,855,842 18,792,955 7,678,274 

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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9 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินมัดจํา 4,056,879 2,951,878 608,173 608,173 
เงินประกัน 6,316,364 4,312,795 4,177,766 3,410,337 
อื่น ๆ 691,559 2,019,672 649,096 471,967 

 11,064,802 9,284,345 5,435,035 4,490,477 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,995,241) (1,974,022) (1,995,240) (1,941,022) 
     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (สุทธิ) 9,069,561 7,310,323 3,439,795 2,549,455 

 
 
 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน ค่าเผ่ือการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี ประมาณการผลขาดทุน เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 25) 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
  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 

บริษัทย่อยที่ดําเนินธุรกิจ             
บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จํากัด              
   (เดิมชื่อ : บริษัท เค.มาสเตอร์ จํากัด) 200,000,000 200,000,000 199,999,300 199,999,300 -        -        199,999,300 199,999,300 -        -        94,099,670 -        
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด 5,000,000 5,000,000 4,999,400 4,999,400 -        -        4,999,400 4,999,400 -        -        637,424 4,649,442 
บริษัท คูลลิซึ่ม จํากัด  25,000,000 25,000,000 5,199,993 5,199,993 -        -        5,199,993 5,199,993 -        -        88,067,534 8,312,267 
บริษัท โพเอม่า จํากัด 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 (76,357,833) (76,302,016) 3,642,167 3,697,984 -        -        -        -        
บริษัท ย๊าค จํากัด 2,500,000 2,500,000 2,499,300 2,499,300 (2,499,300) (2,499,300) -        -        -        -        -        -        
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล  
    บรอดคาสต้ิง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากัด 37,500,000 150,000,000 191,250,000 285,000,000 (155,357,318) (105,770,418) 35,892,682 179,229,582 -        -        57,374,954 -        
บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จํากัด 5,000,000 5,000,000 4,999,300 4,999,300 -        -        4,999,300 4,999,300 -        -        1,295,819 1,524,786 
บริษัท บลูแฟร์ร่ี จํากัด 5,000,000 5,000,000 4,009,993 4,009,993 -        -        4,009,993 4,009,993 -        -        498,930 -        
บริษัท เวร่ี เวลล์ จํากัด              
   (เดิมชื่อ : บริษัท มาจีค (ประเทศไทย) จํากัด) 4,000,000 4,000,000 3,999,300 3,999,300 -        -        3,999,300 3,999,300 -        -        608,693 379,934 
บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จํากัด    37,000,000 37,000,000 32,775,000 32,775,000 (31,159,969) (26,343,481) 1,615,031 6,431,519 -        -        -        -        

บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด 200,000,000 200,000,000 200,209,300 200,209,300 -        -        200,209,300 200,209,300 -        -        -        -        

รวม 601,000,000 713,500,000 729,940,886 823,690,886 (265,374,420) (210,915,215) 464,566,466 612,775,671 -        -        242,583,024 14,866,429 

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน ค่าเผ่ือการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี ประมาณการผลขาดทุน เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 25) 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
  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 

บริษัทย่อยที่หยุดดําเนินธุรกิจ             
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จํากัด 30,000,000 30,000,000 19,499,300 19,499,300 (11,786,724) (13,078,309) 7,712,576 6,420,991 -        -        -        -        
บริษัท เอส - วัน สปอร์ต จํากัด 15,000,000 15,000,000 33,800,530 33,800,530 (33,800,530) (33,800,530) -        -        1,517,360 1,519,329 -        -        
บริษัท อาวอง จํากัด 4,000,000 4,000,000 3,999,300 3,999,300 (1,870,744) (1,862,150) 2,128,556 2,137,150 -        -        -        -        
บริษัท อาร์ สยาม จํากัด 1,000,000 1,000,000 999,300 999,300 -        -        999,300 999,300 -        -        -        -        
บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จํากัด 4,500,000 4,500,000 2,667,595 2,667,595 (2,667,595) (2,667,595) -        -        -        73,298 -        -        
บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จํากัด 5,000,000 5,000,000 4,999,300 4,999,300 (4,999,300) (4,999,300) -        -        1,369,890 1,356,482 -        -        
บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จํากัด 3,000,000 3,000,000 2,999,300 2,999,300 (475,797) (479,022) 2,523,503 2,520,278 -        -        -        -        

บริษัท เลเซอร์เฟส เรคคอร์ดส จํากัด * -        2,000,000 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

รวม 62,500,000 64,500,000 68,964,625 68,964,625 (55,600,690) (56,886,906) 13,363,935 12,077,719 2,887,250 2,949,109 -        -        

รวมทั้งสิ้น 663,500,000 778,000,000 798,905,511 892,655,511 (320,975,110) (267,802,121) 477,930,401 624,853,390 2,887,250 2,949,109 242,583,024 14,866,429 

 
* ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 ของบริษัท เลเซอร์เฟส เรคคอร์ส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีมติเมื่อเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 ให้บริษัทย่อยดังกล่าวเลิกกิจการและปัจจุบันได้ชําระบัญชีแล้ว 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) 
 
  บาท ร้อยละ 

  ทุนที่ออกและเรียกชําระ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

   ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

ชื่อบริษัท ธุรกิจหลัก  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
      

บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากัด รับจ้างจัดกิจกรรม 20,000,000 20,000,000  25.00  25.00 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินลงทุนในบริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากัด 5,096,613 5,406,090 6,303,621 6,303,621 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า -        -        (1,207,008) (897,531) 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) 5,096,613 5,406,090 5,096,613 5,406,090 

 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
   ข้อมูลทางการเงินรวม 

   ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
    30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
    พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

    บาท  บาท 
     

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด   5,406,090 5,495,813 
ส่วนแบ่งขาดทุนสําหรับงวด   (309,477) (89,723) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ   5,096,613 5,406,090 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)  
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

  
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะบริษัท 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
  บาท  บาท 
   

ราคาทุน 879,886,576 670,554,911 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (491,656,019) (300,382,261) 

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด 388,230,557 370,172,650 
ซื้อสินทรัพย์ 30,015,676 23,780,357 
จําหน่าย - ราคาทุน (4,068,961) (3,786,845) 
 - ค่าเสื่อมราคาสะสม 3,851,837 3,662,009 
ตัดจําหน่าย - ราคาทุน (238,070) -        
 - ค่าเสื่อมราคาสะสม 231,401 -        
ค่าเสื่อมราคา (41,244,666) (37,695,663) 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 376,777,774 356,132,508 

   
ราคาทุน 905,595,221 690,548,423 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (528,817,447) (334,415,915) 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 376,777,774 356,132,508 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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13 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ 
 

รายการเคลื่อนไหวของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2558 และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แสดงได้ดังนี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
  บาท  บาท 
   

ราคาทุน 2,265,000,000 2,265,000,000 
หัก  ค่าตัดจําหน่ายสะสม (178,683,333) (103,183,333) 

 2,086,316,667 2,161,816,667 
 

เม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ในราคาประมูล 
2,265 ล้านบาท สําหรับระยะเวลา 15 ปี ทั้งนี้ มีระยะเวลาการจ่ายชําระเงินค่าใบอนุญาตดังกล่าวภายใน 5 ปี สิ้นสุดปี พ.ศ. 2562 
ดังนั้นบริษัทย่อยจึงบันทึกราคาทุนของใบอนุญาตดังกล่าว ณ วันที่ได้รับสิทธิดังกล่าว 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ดังนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
  บาท  บาท 
   

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด 1,886,500,000 -         
เพิ่มขึ้น -         2,265,000,000 
จ่ายชําระ (302,500,000) (378,500,000) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 1,584,000,000 1,886,500,000 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้ 
คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ดังนี้ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
กําหนดชําระภายใน  บาท  บาท 

   

1 ป ี 415,000,000 302,500,000 
2 - 5 ป ี 1,169,000,000 1,584,000,000 
 1,584,000,000 1,886,500,000 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

   
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะบริษัท 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
  บาท  บาท 
   

ราคาทุน 1,790,385,816 680,030,765 
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (1,155,579,471) (250,853,712) 
 ค่าเผื่อการด้อยค่า (330,479,693) (303,232,900) 

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด 304,326,652 125,944,153 
ซื้อสินทรัพย์ 58,561,634 4,226,281 
ค่าตัดจําหน่าย (167,418,409) (6,613,088) 
กลับรายการ(ค่าเผื่อการด้อยค่า) 9,859,265 (7,842,719) 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 205,329,142 115,714,627 
   

ราคาทุน 1,848,947,450 684,257,046 
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (1,322,997,880) (257,466,800) 
 ค่าเผื่อการด้อยค่า (320,620,428) (311,075,619) 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 205,329,142 115,714,627 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ค่าลิขสิทธิ์สําหรับเพลง (สุทธิ) 64,970,641 70,480,268 64,970,681 70,480,308 
ค่าลิขสิทธิ์สําหรับละคร (สุทธิ) 96,730,707 51,376,973 8,233,974 9,849,118 
ค่าลิขสิทธิ์สําหรับภาพยนตร์ (สุทธิ) 519,251 1,443,500 519,246 1,443,495 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ (สุทธิ) 43,108,543 181,025,911 41,990,726 44,171,232 

 205,329,142 304,326,652 115,714,627 125,944,153 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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15 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (สุทธิ) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 119,097,912 104,796,747 56,741,037 49,902,284 
หัก  ค่าเผื่อภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย     
           ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน (13,530,931) (12,342,867) (462,421) -        

 105,566,981 92,453,880 56,278,616 49,902,284 
 

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   ปรับใหม่   ปรับใหม่ 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี 109,171,753 57,334,341 88,366,146 45,475,761 
เพิ่มในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 95,838,129 52,150,837 44,768,705 43,299,332 

ลดในส่วนของผู้ถือหุ้น -         (313,425) -         (408,947) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 205,009,882 109,171,753 133,134,851 88,366,146 
 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   ปรับใหม่   ปรับใหม่ 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 205,009,882 114,362,775 133,134,851 88,366,146 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) -         (5,191,022) -         -         

 205,009,882 109,171,753 133,134,851 88,366,146 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
  ปรับใหม่  เพิ่ม(ลด)ใน  
  1 มกราคม  งบกําไรขาดทุน  30 มิถุนายน 
  พ.ศ. 2558  เบ็ดเสร็จ  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7,960,676 1,742,834 9,703,510 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 34,584,086 2,954,488 37,538,574 
ประมาณการรับคืนสินค้า 7,346,987 (3,516,563) 3,830,424 
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 2,463,340 (239,749) 2,223,591 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13,070,296 2,019,427 15,089,723 
ขาดทุนสะสมทางภาษ ี 49,420,394 45,012,065 94,432,459 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน -         42,191,601 42,191,601 
   รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 114,845,779 90,164,103 205,009,882 
    

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี    
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5,674,026) 5,674,026 -         
   รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (5,674,026) 5,674,026 -         
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (สุทธิ) 109,171,753 95,838,129 205,009,882 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
  ปรับใหม่  เพิ่ม(ลด)ใน  เพิ่ม(ลด)ใน  ปรับใหม่ 
  1 มกราคม  งบกําไรขาดทุน  งบกําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2557  เบ็ดเสร็จ  เบ็ดเสร็จอื่น  พ.ศ. 2557 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7,926,718 33,958 -         7,960,676 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 26,469,102 8,114,984 -         34,584,086 
ประมาณการรับคืนสินค้า -         7,346,987 -         7,346,987 
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 3,972,272 (1,508,932) -         2,463,340 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 9,562,862 3,820,859 (313,425) 13,070,296 
ขาดทุนสะสมทางภาษ ี 40,277,642 9,142,752 -         49,420,394 

   รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 88,208,596 26,950,609 (313,425) 114,845,779 
    

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 30,874,255 (25,200,229) -         5,674,026 

   รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 30,874,255 (25,200,229) -         5,674,026 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 57,334,341 52,150,837 (313,425) 109,171,753 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ปรับใหม่  เพิ่ม(ลด)ใน  
  1 มกราคม  งบกําไรขาดทุน  30 มิถุนายน 
  พ.ศ. 2558  เบ็ดเสร็จ  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7,737,854 583,262 8,321,116 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 25,831,526 (6,993,848) 18,837,678 
ประมาณการรับคืนสินค้า 7,346,987 (3,516,563) 3,830,424 
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 1,379,939 (244,809) 1,135,130 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 11,341,447 1,810,605 13,152,052 
ขาดทุนสะสมทางภาษ ี 34,728,393 10,938,457 45,666,850 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน -         42,191,601 42,191,601 

   รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 88,366,146 44,768,705 133,134,851 
    

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -         -         -         

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 88,366,146 44,768,705 133,134,851 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (ตรวจสอบแล้ว) 

  ปรับใหม่  เพิ่ม(ลด)ใน  เพิ่ม(ลด)ใน  ปรับใหม่ 
  1 มกราคม  งบกําไรขาดทุน  งบกําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2557  เบ็ดเสร็จ  เบ็ดเสร็จอื่น  พ.ศ. 2557 
  บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7,712,473 25,381 -         7,737,854 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 26,469,102 (637,576) -         25,831,526 
ประมาณการรับคืนสินค้า -         7,346,987 -         7,346,987 
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 2,592,187 (1,212,248) -         1,379,939 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 8,701,999 3,048,395 (408,947) 11,341,447 
ขาดทุนสะสมทางภาษ ี -         34,728,393 -         34,728,393 

   รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 45,475,761 43,299,332 (408,947) 88,366,146 
     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -         -         -         -         

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 45,475,761 43,299,332 (408,947) 88,366,146 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (สุทธิ) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินมัดจํา 553,000 553,000 553,000 553,000 
เงินประกัน 40,691,376 44,430,014 31,941,077 34,108,466 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินประกัน (7,824,609) (7,624,609) (2,224,609) (2,224,609) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ) 33,419,767 37,358,405 30,269,468 32,436,857 

 
18 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
ประเภทของเงินกู้ยืมระยะสั้น  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 310,000,000 -         210,000,000 -         

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ต่ออายุได้ในสกุลเงินบาท มีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ย  
เงินกู้ยืมประมาณร้อยละ 2 ต่อปี ถึงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี เงินกู้คงเหลือพร้อมดอกเบี้ยมีกําหนดชําระคืนในระหว่างเดือน
สิงหาคม และเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้  
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด/ป ี -         -         -         -         
เงินกู้ยืมเพิ่ม 310,000,000 -         210,000,000 -         
ชําระคืนเงินกู้ยืม -         -         -         -         

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด/ปี 310,000,000 -         210,000,000 -         



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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19 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น  147,161,816 132,100,041 67,243,835 83,363,295 
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ค) -         -         46,290,327 54,783,149 
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น  17,223,845 18,419,908 16,096,803 16,380,433 
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ค) 1,715,800 2,007,946 1,796,963 1,607,639 
รายได้รับล่วงหน้า      
   - บริษัทอื่น  101,980,297 206,545,245 29,961,976 31,586,607 
   - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ค) -         -         41,257,925 35,403,080 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      
   - ค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย      
         ส่งเสริมการขายค้างจ่าย      
         - บริษัทอืน่  232,021,026 191,189,037 102,509,678 85,357,193 
         - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ค) -         -          617,783 
   - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ      
         - บริษัทอืน่  170,408,870 155,961,811 105,962,854 71,712,089 
         - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ค) -         -         -         8,486,643 
   - ดอกเบี้ยค้างจ่าย      
         - บริษัทอืน่  79,863 -         70,274 -         
         - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ค) -         -         407,401 887,354 
   - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ      
         - บริษัทอืน่  39,404,356 131,765,435 23,453,020 94,659,941 
         - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ค) -         137,531 -         45,318 

  709,995,873 838,126,954 435,051,056 484,890,524 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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20 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7,450,120 13,564,857 7,450,120 13,564,857 
หัก ดอกเบี้ยในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (451,103) (806,053) (451,103) (806,053) 
 6,999,017 12,758,804 6,999,017 12,758,804 
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (4,629,486) (7,655,315) (4,629,486) (7,655,315) 

 2,369,531 5,103,489 2,369,531 5,103,489 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จํานวนเงินที่ต้องจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้น มีดังนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภายใน 1 ปี 4,983,896 8,224,316 4,983,896 8,224,316 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2,466,224 5,340,541 2,466,224 5,340,541 

 7,450,120 13,564,857 7,450,120 13,564,857 

 
21 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนดชําระ (86,549,019) (82,905,534) (43,281,728) (34,880,479) 
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนดชําระ 46,360,677 29,899,009 5,349,264 5,377,582 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 36,274,983 13,583,418 6,130,258 -         
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย -         -         -         (3,224,074) 

 (3,913,359) (39,423,107) (31,802,206) (32,726,971) 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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21 ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ต่อ) 
 

ภาษีมูลค่าเพิ่มแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษี ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สินทรัพย์) 48,743,155 24,026,441 -         -         
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (หนี้สิน) (52,656,514) (63,449,548) (31,802,206) (32,726,971) 

 (3,913,359) (39,423,107) (31,802,206) (32,726,971) 
 

22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะบริษัท 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

  บาท  บาท 
   

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกมาต้นงวด 65,351,484 56,707,234 

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 10,097,132 9,053,027 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกไปปลายงวด 75,448,616 65,760,261 
 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะบริษัท 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

  บาท  บาท 
   

อัตราคิดลด  ร้อยละ 3.50  ร้อยละ 3.50 
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน  ร้อยละ 7.00 - 7.50  ร้อยละ 7.00 - 7.50 
อัตรามรณะ  ร้อยละ 80.00  ร้อยละ 80.00 
  (ตามอัตรามรณะไทย  (ตามอัตรามรณะไทย 
  ปี พ.ศ. 2551)  ปี พ.ศ. 2551) 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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23 หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินมัดจํารับ 66,000 35,120 66,000 66,000 
เงินค้ําประกันผลงาน 13,841,407 5,982,270 10,986,287 850,094 
ประมาณการผลขาดทุนอื่น 1,659,333 3,704,832 -         -         

 15,566,740 9,722,222 11,052,287 916,094 
 

24 หุ้นสามัญซื้อคืน/สํารองหุ้นสามัญซื้อคืน 
 

หุ้นสามัญซื้อคืน 
 

เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2555 มีมติให้ซื้อหุ้นสามัญคืนจํานวนไม่เกิน 26 ล้านหุ้น  
คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.9 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทฯมีหุ้นที่ออกจําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดจํานวน 882,654,428 หุ้น) และวงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนจํานวนไม่เกิน 75 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทฯมีสภาพคล่องส่วนเกินโดยทําการซื้อคืนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กําหนด
ระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยกําหนด
ระยะเวลาการจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเม่ือพ้นกําหนด 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นโดยขายคืนภายใน 3 ปี 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษัทมีหุ้นสามัญซื้อคืนจํานวน 17.26 ล้านหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557: 17.70 ล้านหุ้น) 
มูลค่าการซื้อคืนคงเหลือ 72.81 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557: 74.67 ล้านบาท) โดยมีราคาตลาดของหุ้นสามัญซื้อคืน
จํานวน 234.74 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557: 297.36 ล้านบาท) 
 

เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทได้จําหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนจํานวน 441,600 หุ้น ในราคาของหุ้นละ 21 บาท รวมเป็นเงิน 
9,273,600 บาท 
 

รายการเคลื่อนไหวของหุ้นสามัญซื้อคืน และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
เป็นดังนี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม/ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

   มูลค่าของ  ส่วนเกินมูลค่า 
    หุ้นสามัญซื้อคืน  หุ้นสามัญซื้อคืน 
  จํานวนหุ้น  บาท  บาท 
    

ยอดคงเหลือต้นงวด 17,700,000 74,671,816 -         
จําหน่าย (441,600) (1,863,804) 7,409,796 

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



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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25 รายได้อ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 สําหรับงวดหกเดือน สําหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

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

รายได้ดอกเบี้ย 1,198,325 1,503,736 8,085,336 8,089,509 
รายได้เงินปันผล (หมายเหตุ 10) -         -         242,583,024 14,866,429 
รายได้ค่าเช่าพื้นที่ 2,028,627 347,535 2,028,627 1,909,899 
รายได้จากการบริหารจัดการ -         -         69,726,471 65,140,971 
รายได้อื่น 1,851,944 10,088,759 2,285,720 8,604,566 

 5,078,896 11,940,030 324,709,178 98,611,374 

 
26 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 สําหรับงวดหกเดือน สําหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

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

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน 269,955 3,371,667 (33,398) 87,076 
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (33,372) (359,517) (46,331) (412,045) 
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคาร     
   และอุปกรณ์ (6,669) -         -         -         
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (54,219) (1,549,509) (54,219) -         
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น (309,477) (103,099) -         -         
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการประมาณการหนี้สิน 2,045,499 (1,707,200) -         -         
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (386,243) (191,500) -         (194,804) 

 1,525,474 (539,158) (133,948) (519,773) 

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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27 ภาษีเงินได้ 
 
รายการกระทบยอดภาษีเงินได้สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 สําหรับงวดหกเดือน สําหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

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

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันสําหรับกําไรทางภาษี     
   สําหรับงวด (49,736,438) (38,545,627) -         (112,463) 
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว (หมายเหตุ 16) 95,838,129 12,866,498 44,768,705 23,767,822 

รวม(ค่าใช่จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 46,101,691 (25,679,129) 44,768,705 23,655,359 

 
28 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 

 
28.1 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

 
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจํานวนหุ้นสามัญ 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายในระหว่างงวด 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด     
   วันที่ 30 มิถุนายน     
ส่วนแบ่งกําไรที่เป็นของ     
   บริษัทใหญ่ (บาท) 42,218,859 71,781,553 190,715,282 17,804,502 
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุ้น) 1,002,782,242 975,134,634 1,002,782,242 975,134,634 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.0421  0.0736  0.1902  0.0183 

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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28 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ต่อ) 
 
28.1 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

 
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจํานวนหุ้นสามัญ 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายในระหว่างงวด (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

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

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด     
   วันที่ 30 มิถุนายน     
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ที่เป็นของ     
   บริษัทใหญ่ (บาท) 2,523,149 70,837,720 212,219,483 (749,599) 
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุ้น) 1,003,142,646 962,926,173 1,003,142,646 962,926,173 

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.0025  0.0736  0.2116 (0.0008) 
 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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28 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (ต่อ) 
 

28.2 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด  
 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยปรับจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลกลุ่มภายนอกในระหว่างปีปรับปรุง
ด้วยจํานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด กลุ่มบริษัทมี  
หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดคือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัทคํานวณจํานวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณา
จากมูลค่ายุติธรรมซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าที่เป็นตัวเงินของราคาตามสิทธิซื้อหุ้นที่มาพร้อมกับสิทธิเลือกซื้อหุ้น (กําหนดจากราคา
ถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทในระหว่างปี) การคํานวณนี้ทําขึ้นเพื่อกําหนดจํานวนหุ้นสามัญที่ต้องบวกเพิ่มกับหุ้นสามัญที่ถือ
โดยบุคคลภายนอกในการคํานวณกําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุงกําไร(ขาดทุน)แต่อย่างใด 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
   ปรับใหม่   ปรับใหม่ 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่     
   30 มิถุนายน     
ส่วนแบ่งกําไรที่เป็นของ     
   บริษัทใหญ่ (บาท) -       71,781,553 -       17,804,502 
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก     
   ที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว (หุ้น) -       975,134,634 -       975,134,634 
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก     
   ที่ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้น     
   ปรับลด (หุ้น) -       975,369,980 -       975,369,980 

กําไรต่อหุ้นปรับลด (บาท) -        0.0736 -        0.0183 
     

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่     
   30 มิถุนายน     
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ที่เป็นของ     
   บริษัทใหญ่ (บาท) -       70,837,720 -       (749,599) 
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก     
   ที่ออกจําหน่ายและชําระแล้ว (หุ้น) -       962,926,173 -       962,926,173 
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก     
   ที่ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้น     
   ปรับลด (หุ้น) -       963,161,519 -       963,161,519 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท) -        0.0735 -        (0.0008) 
 

ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญวันสุดท้าย ได้มีผู้ใช้
สิทธิแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่คงเหลือจากการใช้สิทธิได้พ้นสภาพจากกา รเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นข้อมูลทางการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
จึงไม่มีกําไรต่อหุ้นปรับลด 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัท ที่ทําหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที่เป็น
บริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญกับบริษัท ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สําคัญเปิดเผยในหมายเหตุ 10 และ หมายเหตุ 11 
 
รายการกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สําคัญที่นอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสรุปได้ ดังนี้ 
 
บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
   

บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด ให้บริการเช่าสถานที่ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากัด รับจ้างจัดกิจกรรม ถือหุ้นทางอ้อมโดยมีกรรมการบริษัทย่อยร่วมกัน 
บริษัท เอส.เอส.ท ูซี จํากัด ให้บริการเช่าสถานที่ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
ผู้บริหาร - บุคคลที่มีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าที่ในระดับ
บริหารหรือไม่) 

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการค้าที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ : 
 
ก) รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (บาท) 

   รายได้ธุรกิจ  รายได้ธุรกิจ   รายได้อ่ืน 

  รายได้  จัดจําหน่าย  รับจ้างและ  รายได้ธุรกิจ  รายได้  รายได้จากการ   
  ธุรกิจส่ือ  เพลง  ผลิตกิจกรรม  ลิขสิทธ์ิ  บริการอื่น  บริหารจัดการ  ดอกเบี้ยรับ  รายได้อ่ืน 
         

บริษัทย่อย 177,544,144 26,884,861 2,746,832 -         2,769,363 69,726,471 7,576,712 2,247,843 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (บาท) 

   รายได้ธุรกิจ  รายได้ธุรกิจ   รายได้อ่ืน 

  รายได้  จัดจําหน่าย  รับจ้างและ  รายได้ธุรกิจ  รายได้  รายได้จากการ   
  ธุรกิจส่ือ  เพลง  ผลิตกิจกรรม  ลิขสิทธ์ิ  บริการอื่น  บริหารจัดการ  ดอกเบี้ยรับ  รายได้อ่ืน 
         

บริษัทย่อย 78,706,669 28,240,624 17,763,492 50,048,000 1,638,460 65,140,671 7,550,196 1,923,379 

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
ก) รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (บาท) สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (บาท) 

  ค่าใช้จ่าย ต้นทุน   ค่าใช้จ่าย ต้นทุน  
 ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงิน ค่าตอบแทน ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงิน ค่าตอบแทน 
 บริการ และบริหาร - ดอกเบี้ยจ่าย ผู้บริหารสําคัญ บริการ และบริหาร - ดอกเบี้ยจ่าย ผู้บริหารสําคัญ 
         

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 14,605,303 22,256,980 -         -         12,498,959 26,642,649 -         -         

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (บาท) สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (บาท) 

  ค่าใช้จ่าย ต้นทุน   ค่าใช้จ่าย ต้นทุน  
 ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงิน ค่าตอบแทน ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงิน ค่าตอบแทน 
 บริการ และบริหาร - ดอกเบี้ยจ่าย ผู้บริหารสําคัญ บริการ และบริหาร - ดอกเบี้ยจ่าย ผู้บริหารสําคัญ 
         

บริษัทย่อย 65,932,732 4,386,619 1,401,677 -         52,605,001 947,104 385,253 -         

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 14,183,560 18,076,408 -         -         12,083,526 21,760,270 -         -         

 80,116,292 22,463,027 1,401,677 -         64,688,527 22,707,374 385,253 -         
 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 

    ค่าเผื่อ     ค่าเผื่อ  
    หนี้สงสัยจะสูญ     หนี้สงสัยจะสูญ  

  ลูกหนี้การค้า  ดอกเบี้ยค้างรับ  - ดอกเบี้ยค้างรบั  เงินทดรองจา่ย  ลูกหนี้การค้า  ดอกเบี้ยค้างรับ  - ดอกเบี้ยค้างรบั  เงินทดรองจา่ย 
         

บริษัทย่อย (หมายเหตุ 7) 399,326,519 7,606,998 (2,741,127) 396,403 256,499,115 6,476,211 (3,556,839) 375,447 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 

    รายได้รับ  ดอกเบี้ย  ค่าใช้จา่ย    รายได้รับ  ดอกเบี้ย  ค่าใช้จา่ย 
  เจ้าหนี้การคา้  เจ้าหนี้อื่น  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย  เจ้าหนี้การคา้  เจ้าหนี้อื่น  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย 
           

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน           

   (หมายเหตุ 19) -        1,715,800 -        -        -        -        2,007,946 -        -        137,531 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 

    รายได้รับ  ดอกเบี้ย  ค่าใช้จา่ย    รายได้รับ  ดอกเบี้ย  ค่าใช้จา่ย 
  เจ้าหนี้การคา้  เจ้าหนี้อื่น  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย  เจ้าหนี้การคา้  เจ้าหนี้อื่น  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย 
           

บริษัทย่อย (หมายเหตุ 19) 46,290,327 312,766 41,257,925 407,401 -        54,783,149 -        35,403,080 887,354 9,104,426 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน           

   (หมายเหตุ 19) -        1,484,197 -        -        -        -        1,607,639 -        -        45,318 

 46,290,327 1,796,963 41,257,925 407,401 -        54,783,149 1,607,639 35,403,080 887,354 9,149,744 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (สุทธิ) 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (บาท) 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (สุทธิ) 
   เพิ่มข้ึน  รับชําระคืน    เพิ่มข้ึน  ลดลง    เพิ่มข้ึน  รับชําระคืน  ลดลง  
  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ 
บริษัทย่อย              
บริษัท ย๊าค จํากัด 20,000,000 2,000,000 -        22,000,000 (20,000,000) -        675,757 (19,324,243) -        2,000,000 -        675,757 2,675,757 
บริษัท เอส-วัน สปอร์ต จํากัด 20,355,000 -        -        20,355,000 (20,355,000) -        -        (20,355,000) -        -        -        -        -        
บริษัท บลูแฟร์ร่ี จํากัด 1,000,000 -        (1,000,000) -        -        -        -        -        1,000,000 -        (1,000,000) -        -        
บริษัท อาร์.เอส.สปอร์ตมาสเตอร์ จํากัด 2,340,000 -        -        2,340,000 (2,340,000) -        -        (2,340,000) -        -        -        -        -        
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด 328,700,000 191,000,000 (80,000,000) 439,700,000 -        -        -        -        328,700,000 191,000,000 (80,000,000) -        439,700,000 

 372,395,000 193,000,000 (81,000,000) 484,395,000 (42,695,000) -        675,757 (42,019,243) 329,700,000 193,000,000 (81,000,000) 675,757 442,375,757 
 

จ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (บาท) 
 เงินกู้ยืมระยะสั้น 
   เพิ่มข้ึน  จ่ายชําระคืน  
  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ 
บริษัทย่อย     
บริษัท คูลลิซึ่ม จํากัด  90,000,000 15,000,000 (90,000,000) 15,000,000 
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จํากัด 7,000,000 3,000,000 -        10,000,000 
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง     
   แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากัด 139,000,000 75,000,000 (188,000,000) 26,000,000 
บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จํากัด 6,000,000 -        (1,500,000) 4,500,000 
บริษัท เวรีเวลล์ จํากัด     
   (เดิมชื่อ : บริษัท มาจีค (ประเทศไทย) จํากัด) -        6,000,000 (1,000,000) 5,000,000 
บริษัท บลูแฟร์ร่ี จํากัด -        3,500,000 (1,000,000) 2,500,000 
บริษัท อาวอง จํากัด 750,000 -        (750,000) -        
บริษัท อาร์ สยาม จํากัด 1,000,000 -        -        1,000,000 
บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จํากัด 2,295,000 -        -        2,295,000 
บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จํากัด -        15,000,000 -        15,000,000 

 246,045,000 117,500,000 (282,250,000) 81,295,000 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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30 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

    รายได้ธุรกิจ     

   ธุรกิจจัด  รับจ้างและ  ธุรกิจบริการ    
  ธุรกิจสื่อ  จําหน่ายเพลง  ผลิตกิจกรรม  และอื่นๆ  รวม  รายการตัดบัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได้        
   รายได้ภายนอก 1,160,406,916 192,697,469 165,611,148 119,643,435 1,638,358,968 -        1,638,358,968 
   รายได้ภายใน 341,124,058 29,009,861 16,930,259 20,291,887 407,356,065 (407,356,065) -        
ต้นทุนขายและบริการ 1,231,816,357 130,340,405 155,467,422 139,709,926 1,657,334,110 (392,203,078) 1,265,131,032 
กําไรขั้นต้น 269,714,617 91,366,925 27,073,985 225,396 388,380,923 (15,152,987) 373,227,936 
สินทรัพย์ถาวร 149,948,515 15,074,199 1,541 136,758,019 301,782,274 -        301,782,274 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,184,059,003 65,076,859 -        42,509,975 2,291,645,837 (28) 2,291,645,809 

 
 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

    รายได้ธุรกิจ     
   ธุรกิจจัด  รับจ้างและ  ธุรกิจบริการ    
  ธุรกิจสื่อ  จําหน่ายเพลง  ผลิตกิจกรรม  และอื่นๆ  รวม  รายการตัดบัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได้        
   รายได้ภายนอก 1,559,783,446 258,946,377 242,844,658 766,364 2,062,340,845 -        2,062,340,845 
   รายได้ภายใน 214,560,270 30,603,124 23,250,524 77,130,610 345,544,528 (345,544,528) -        
ต้นทุนขายและบริการ 1,408,189,232 181,415,206 225,269,047 62,224,920 1,877,098,405 (299,538,512) 1,577,559,893 
กําไรขั้นต้น 366,154,484 108,134,295 40,826,135 15,672,054 530,786,968 (46,006,016) 484,780,952 
สินทรัพย์ถาวร 157,339,896 17,153,451 890,225 139,160,844 314,544,416 -        314,544,416 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,397,712,604 74,183,755 -        28,597,543 2,500,493,902 (12,674,147) 2,487,819,755 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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31 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสัญญาที่สําคัญ 
 
31.1 ภาระผูกพัน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
ซื้อทรัพย์สิน 175,253,500 174,989,500 175,253,500 174,989,500 

     
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน     
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 59,507,528 34,550,052 58,513,528 31,824,052 
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงสามปี 96,027,360 7,777,778 96,027,360 7,777,778 

รวม 155,534,888 42,327,830 154,540,888 39,601,830 

 
31.2 สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เก่ียวข้องกันและกิจการอ่ืน 

 
ก) บริษัทย่อยสองแห่งได้ทําสัญญาซื้อลิขสิทธิ์กับหน่วยงานต่างประเทศสองแห่ง โดยมีหนี้สินที่จะต้องจ่ายชําระใน

ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 เป็นจํานวนเงินที่ระบุในสัญญาร่วมค้ําประกันโดยบริษัทใหญ่ ธนาคารพาณิชย์  
แห่งหนึ่งออกหนังสือค้ําประกันตามค่างวดที่ถึงกําหนดชําระในแต่ละงวด 

 
ข) บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทําสัญญากับบริษัทห้าแห่งจํานวน 6 สัญญา เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณ

โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยมีกําหนดระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2566 โดยบริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าธรรมเนียม
สําหรับการใช้บริการและจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าวตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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31 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสัญญาที่สําคัญ (ต่อ) 
 
31.2 สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เก่ียวข้องกันและกิจการอ่ืน (ต่อ) 

 
ค) บริษัทฯ และบริษัทย่อยสองแห่งได้ทําสัญญาเช่าเวลาของสถานีวิทยุกระจายเสียงกับส่วนราชการจํานวน 2 สัญญา 

กําหนดระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
 
ง) บริษัทฯ และบริษัทย่อยสองแห่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ  
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการนําส่งเข้ากองทุนตาม
ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช. 

 
จ) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) สําหรับดําเนินกิจการโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลระยะเวลา 15 ปี โดยมีค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการตามที่ระบุไว้ในสัญญา และบริษัทย่อยได้วางหนังสือ
ค้ําประกันจากสถาบันการเงินร้อยละ 5 ของมูลค่าตามสัญญา 

 
31.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

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

วงเงินสินเชื่อต่างๆ ที่ได้รับ     
- วงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ (ล้านบาท)  680.00  1,020.50  610.00  820.00 
Forward Contract (Sold)     
- วงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ (ล้านยูโร) -          3.50 -         -         
ค้ําประกันให้บริษัทฯบริษัทย่อยและ     
 บริษัทอื่น (หน่วย : ล้านบาท)  12.93  18.35 -         -         

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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32 ข้อพิพาททางกฎหมายที่สําคัญ 
 
32.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 

เนื่องจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทจํานวนทุนทรัพย์ 92.52 ล้านบาท และ 198.91 ล้านบาท 
ตามลําดับ อย่างไรก็ดี บริษัทและบริษัทย่อยได้ตั้งประมาณการหนี้สินรวมจํานวนเงิน 2.01 ล้านบาท และ 3.78 ล้านบาท 
ตามลําดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล  

 
32.2 เงินสนับสนุนการถ่ายทอดฟุตบอลโลก 

 
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ได้ตกลงร่วมกันให้บริษัทย่อยถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ทุกการแข่งขันผ่านบริการโทรทัศน์
ที่เป็นการทั่วไป (Free TV) โดยกสทช.จะให้เงินสนับสนุนจํานวนเงิน 427 ล้านบาท 
 
บริษัทย่อยได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวบางส่วนจํานวนรวม 369.86 ล้านบาท และบริษัทย่อยได้บันทึกเป็นรายได้ธุรกิจสื่อ 
ปัจจุบันบริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อเรียกเงินสนับสนุน 57.14 ล้านบาท จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่ง ณ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

 
33 การจ่ายเงินปันผล 

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทเม่ือวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
จากการดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจํานวนเงินรวม 180,915,596 บาท ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าว 
มีกําหนดจ่ายชําระในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทเม่ือวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
จากผลการดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจํานวนเงินรวม 190,399,222 บาท ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าว 
มีกําหนดจ่ายชําระในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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