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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะของ
บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดง 
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษทั และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล 
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบ
เพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน 
วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณา 
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
ท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม  
 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้
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ความเห็น 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั  
อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผลการ
ด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส าหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เร่ืองอืน่ ๆ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัของบริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั อาร์เอส จ ากัด 
(มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ก่อนปรับใหม่) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนซ่ึงแสดงความเห็นและขอ้สรุป
อยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุดวณิ  ปัญญาวงศข์นัติ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3534 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่ ปรับใหม่ ปรับใหม่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 757,111,787      381,535,315      572,146,840      518,611,127      152,912,614      405,983,565      

เงินลงทนุระยะสั้น

- เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดือน 8 4,522,302          4,464,840          4,390,940          -                   -                   -                   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  (สุทธิ) 9 875,711,663      1,100,765,448   1,068,332,496   1,023,419,799   797,712,877      745,037,502      

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (สุทธิ) 33 ง) -                   -                   -                   494,274,774      329,700,000      165,988,659      

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่พนกังาน -                   -                   100,071             -                   -                   77,364               

สินคา้คงเหลือ  (สุทธิ) 10 163,095,437      106,766,620      38,910,751        54,667,935        5,583,728          11,499,823        

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 22 40,928,458        25,693,651        4,559,425          -                   -                   -                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (สุทธิ) 11 97,984,687        6,600,575          14,831,194        96,728,841        2,549,455          5,789,964          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,939,354,334   1,625,826,449   1,703,271,717   2,187,702,476   1,288,458,674   1,334,376,877   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย  (สุทธิ) 12 -                   -                   -                   481,732,849      624,853,390      371,392,179      

เงินลงทนุในบริษทัร่วม  (สุทธิ) 13 5,102,753          5,406,090          5,495,813          -                   -                   -                   

อาคาร และอุปกรณ์  (สุทธิ) 14 384,016,267      388,230,557      310,016,492      358,736,941      370,172,650      293,784,657      

เงินมดัจ าอุปกรณ์ระบบส่ือสาร -                   -                   38,000,000        -                   -                   -                   

ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและ

ประกอบกิจการโทรทศัน์ (สุทธิ) 15 1,802,058,253   1,937,314,527   -                   -                   -                   -                   

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (สุทธิ) 16 323,571,197      372,632,875      745,172,194      109,666,456      128,038,699      173,904,491      

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ท่ีจ่าย (สุทธิ) 17 130,537,536      92,453,881        42,583,803        69,548,760        49,902,284        12,907,566        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 18 228,020,379      122,551,702      57,334,341        108,772,378      88,366,146        45,475,761        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (สุทธิ) 19 31,265,889        37,358,769        47,936,238        28,119,889        32,436,857        40,713,910        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,904,572,274   2,955,948,401   1,246,538,881   1,156,577,273   1,293,770,026   938,178,564      

รวมสินทรัพย์ 4,843,926,608   4,581,774,850   2,949,810,598   3,344,279,749   2,582,228,700   2,272,555,441   

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 15 ถึง 95 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่ ปรับใหม่ ปรับใหม่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 1,419,187,133   840,787,463      828,133,450      1,121,993,242   484,890,524      462,372,698      

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี (สุทธิ) 21 5,865,272          7,655,315          5,139,978          5,865,272          7,655,315          5,139,978          

ค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและ

ประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่ายท่ีถึง

ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (สุทธิ) 15 361,674,762      235,348,883      -                   -                   -                   -                   

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                   -                   286,915,000      -                   -                   -                   

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 จ) -                   -                   8,000,000          48,000,000        246,045,000      45,045,000        

ประมาณการค่าเผ่ือการรับคืนสินคา้ 14,365,874        36,734,933        74,467,449        14,365,874        36,734,933        74,294,222        

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 22 48,410,441        57,379,026        53,574,450        26,430,661        27,071,760        33,268,413        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 37,642,175        84,101,631        18,797,000        -                   -                   -                   

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 11,949,157        23,338,086        15,488,599        6,762,080          5,680,585          7,840,857          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 186,693             139,136             -                   -                   -                   -                   

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,899,281,507   1,285,484,473   1,290,515,926   1,223,417,129   808,078,117      627,961,168      

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 21 7,206,218          5,103,489          12,758,805        7,206,218          5,103,489          12,758,805        

ค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและ

ประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่าย (สุทธิ) 15 1,105,918,838   1,467,593,599   -                   -                   -                   -                   

ประมาณการผลขาดทนุของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                   -                   -                   -                   2,949,109          1,421,989          

ประมาณการผลขาดทนุอ่ืน 1,659,333          3,704,832          1,948,971          -                   -                   -                   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 85,545,748        65,351,484        49,767,218        74,813,289        56,707,234        43,509,995        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 18 -                   5,191,022          -                   -                   -                   -                   

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 24 17,156,186        6,017,390          9,473,070          11,007,788        916,094             9,330,773          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,217,486,323   1,552,961,816   73,948,064        93,027,295        65,675,926        67,021,562        

รวมหนีสิ้น 3,116,767,830   2,838,446,289   1,364,463,990   1,316,444,424   873,754,043      694,982,730      

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 15 ถึง 95 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะบริษทังบการเงนิรวม
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่ ปรับใหม่ ปรับใหม่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

ทนุจดทะเบียน 25.1

   หุน้สามญั 1,026,000,280 หุน้ 

      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,026,000,280   1,026,000,280   1,026,000,280   1,026,000,280   

   หุน้สามญั 1,013,591,880 หุน้

      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,013,591,880   1,013,591,880   

ทนุท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้

   หุน้สามญั 953,866,816 หุน้  

      มูลค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท -                   -                   953,866,816      -                   -                   953,866,816      

   หุน้สามญั 1,022,346,046 หุน้  

      มูลค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท -                   1,022,346,046   -                   -                   1,022,346,046   -                   

   หุน้สามญั 1,009,937,646 หุน้

      มูลค่าท่ีไดรั้บช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 1,009,937,646   -                   -                   1,009,937,646   -                   -                   

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 25.1 255,824,816      255,224,632      193,593,325      255,824,816      255,224,632      193,593,325      

หุน้สามญัซ้ือคืน 25.2 -                   (74,671,816)       (74,671,816)       -                   (74,671,816)       (74,671,816)       

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                   -                   30,061,063        -                   -                   30,061,063        

ส่วนต่างระหว่างราคาซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย

ท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบัมูลค่าสุทธิ

ตามบญัชีของบริษทัยอ่ย (16,593,840)       (16,593,840)       (16,593,840)       -                   -                   -                   

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย 91,780,991        69,910,358        52,994,862        91,780,991        69,910,358        52,994,862        

จดัสรรแลว้ - ส ารองหุน้สามญัซ้ือคืน -                   74,671,816        74,671,816        -                   74,671,816        74,671,816        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 375,900,765      382,380,696      368,431,859      670,291,872      360,993,621      347,056,645      

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,716,850,378   1,713,267,892   1,582,354,085   2,027,835,325   1,708,474,657   1,577,572,711   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 10,308,400        30,060,669        2,992,523          -                   -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,727,158,778   1,743,328,561   1,585,346,608   2,027,835,325   1,708,474,657   1,577,572,711   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,843,926,608   4,581,774,850   2,949,810,598   3,344,279,749   2,582,228,700   2,272,555,441   

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 15 ถึง 95 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดธุ้รกิจส่ือ 2,246,138,300     3,356,834,829     882,103,508        883,264,569        

รายไดธุ้รกิจจดัจ าหน่ายเพลง 374,962,586        457,816,856        323,351,395        405,395,848        

รายไดธุ้รกิจรับจา้งและผลิตกิจกรรม 796,019,155        458,514,472        750,123,332        321,838,996        

รายไดธุ้รกิจบริการและอ่ืนๆ 311,586,345        33,285,277          53,262,037          105,535,215        

รายได้จากการขายและบริการ 3,728,706,386     4,306,451,434     2,008,840,272     1,716,034,628     

ตน้ทนุขายและบริการ (2,706,851,881)    (2,941,074,003)    (1,468,576,478)    (1,449,738,041)    

ก าไรขั้นต้น 1,021,854,505     1,365,377,431     540,263,794        266,296,587        

รายไดอ่ื้น 27 50,803,881          26,925,280          539,148,230        535,271,473        

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,072,658,386     1,392,302,711     1,079,412,024     801,568,060        

คา่ใชจ่้ายในการขาย (207,026,213)       (207,553,838)       (70,550,083)         (69,752,854)         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (665,431,005)       (627,868,692)       (549,996,616)       (482,599,422)       

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ -                     -                     (35,076,889)         55,858,982          

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 28 664,290               (3,983,057)           (1,052,334)           (914,882)              

ตน้ทนุทางการเงิน 30 (81,084,844)         (77,801,756)         (4,751,313)           (7,175,312)           

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 119,780,614        475,095,368        417,984,789        296,984,572        

(คา่ใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 31 12,329,876          (107,451,734)       19,427,875          43,186,869          

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 132,110,490        367,643,634        437,412,664        340,171,441        

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไว้

ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

- ก าไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ

ผลประโยชนพ์นกังาน -                     1,567,124            -                     2,044,733            

- การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเก่ียวกบั

- ก าไรจากการประมาณการตามหลกั

      คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ

      โครงการผลประโยชนพ์นกังาน -                     (313,424)              -                     (408,947)              

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 132,110,490        368,897,334        437,412,664        341,807,227        

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 95 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 121,634,482        340,975,070        437,412,664        340,171,441        

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 10,476,008          26,668,564          -                     -                     

132,110,490        367,643,634        437,412,664        340,171,441        

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 121,634,482        341,819,088        437,412,664        341,807,227        

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 10,476,008          27,078,246          -                     -                     

132,110,490        368,897,334        437,412,664        341,807,227        

ก าไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 32.1 0.1208                 0.3465                 0.4345                 0.3453                 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดส่วนทีเ่ป็น

ของบริษทัใหญ่

ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 32.2 -                     0.3465                 -                     0.3453                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 95 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั
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บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ส่วนต่างระหว่าง

ราคาซื้อเงินลงทุน

ในบริษทัย่อยทีอ่ยู่

ภายใต้การควบคุม

ทุนจดทะเบียน เดยีวกนักบัมูลค่า เงินรับ ส ารอง รวมส่วน

ทีอ่อกและ ส่วนเกนิ หุ้นสามญั สุทธิตามบัญชีของ ล่วงหน้า ทุนส ารอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้ ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื้อคืน บริษทัย่อย ค่าหุ้น ตามกฎหมาย ซื้อคืน จัดสรร บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม รวม 

ยอดคงเหลอืต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557

   - ตามทีเ่คยรายงานไว้ 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     

รายการปรับปรุงยอ้นหลงั 6 -                    -                 -                -                       -               -                -                  15,090,027        15,090,027          -                  15,090,027          

ยอดคงเหลอืต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557

   - ตามทีป่รับใหม่ 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     

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปี

   เพ่ิมทนุจดทะเบียน 68,479,230          61,631,307       -                -                       -               -                -                  -                   130,110,537        -                  130,110,537        

   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                    -                 -                -                       (30,016,063)   -                -                  -                   (30,016,063)         -                  (30,016,063)         

   จ่ายเงินปันผล -                    -                 -                -                       -               -                -                  (310,954,755)     (310,954,755)       (10,100)             (310,964,855)       

   ส ารองตามกฎหมาย -                    -                 -                -                       -               16,915,496      -                  (16,915,496)       -                    -                  -                    

   ก  าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน - ขาดทนุจากการประมาณการ

      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

      ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (สุทธิจากภาษี) -                    -                 -                -                       -               -                -                  844,018             844,018               409,682            1,253,700            

   ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (ปรับใหม่) -                    -                 -                -                       -               -                -                  340,975,070      340,975,070        26,668,564        367,643,634        

ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 1,022,346,046     255,224,632     (74,671,816)     (16,593,840)            -               69,910,358      74,671,816        382,380,696      1,713,312,892     30,060,669        1,743,373,561     

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 95 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม (บาท)

จัดสรรแล้ว

ก าไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ส่วนต่างระหว่าง

ราคาซื้อเงินลงทุน

ในบริษทัย่อยทีอ่ยู่

ภายใต้การควบคุม

ทุนจดทะเบียน เดยีวกนักบัมูลค่า เงินรับ ส ารอง รวมส่วน

ทีอ่อกและ ส่วนเกนิ หุ้นสามญั สุทธิตามบัญชีของ ล่วงหน้า ทุนส ารอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้ ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียทีไ่ม่มี

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื้อคืน บริษทัย่อย ค่าหุ้น ตามกฎหมาย ซื้อคืน จัดสรร บริษทัใหญ่ อ านาจควบคุม รวม 

ยอดคงเหลอืต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558

   - ตามทีเ่คยรายงานไว้ 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     

รายการปรับปรุงยอ้นหลงั 6 -                    -                 -                -                       -               -                -                  (15,205,077)       (15,205,077)         -                  (15,205,077)         

ยอดคงเหลอืต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558

   - ตามทีป่รับใหม่ 1,022,346,046     255,224,632     (74,671,816)     (16,593,840)            -               69,910,358      74,671,816        382,380,696      1,713,267,892     30,060,669        1,743,328,561     

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปี

   จ  าหน่ายหุน้สามญัซ้ือคืน 25.1 -                    40,539,101       22,324,499      -                       -               -                -                  -                   62,863,600          -                  62,863,600          

   ลดทนุจดทะเบียนจากการตดัหุน้สามญัซ้ือคืน 25.1 (12,408,400)         (39,938,917)     52,347,317      -                       -               -                -                  -                   -                    -                  -                    

   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมลดลงจากการลดทนุ

      จดทะเบียนของบริษทัยอ่ย 25.2 -                    -                 -                -                       -               -                -                  -                   -                    (18,750,000)      (18,750,000)         

   ส ารองหุน้สามญัซ้ือคืน -                    -                 -                -                       -               -                (74,671,816)       74,671,816        -                    -                  -                    

   จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย -                    -                 -                -                       -               21,870,633      -                  (21,870,633)       -                    -                  -                    

   จ่ายเงินปันผล 26 -                    -                 -                -                       -               -                -                  (180,915,596)     (180,915,596)       (11,478,277)      (192,393,873)       

   ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                    -                 -                -                       -               -                -                  121,634,482      121,634,482        10,476,008        132,110,490        

ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,009,937,646     255,824,816     -                (16,593,840)            -               91,780,991      -                  375,900,765      1,716,850,378     10,308,400        1,727,158,778     

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 95 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม (บาท)

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น  (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทุนจดทะเบียน

ทีอ่อกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ เงนิรับล่วงหน้า ทุนส ารอง ส ารองหุ้นสามัญ ยังไม่ได้

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ซือ้คืน ค่าหุ้น ตามกฎหมาย ซือ้คืน จัดสรร รวม 

ยอดคงเหลือต้นปี 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       

รายการปรับปรุงยอ้นหลงั 6             -             -             -             -             -             - 12,634,834          12,634,834            

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557

   - ตามทีป่รับใหม่ 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       

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปี

   เพ่ิมทุนจดทะเบียน 68,479,230            61,631,307                      -             -             -             -             - 130,110,537          

   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้             -             -             - (30,061,063)                    -             -             - (30,061,063)           

   จ่ายเงินปันผล 26             -             -             -             -             -             - (310,954,755)      (310,954,755)         

   ส ารองตามกฎหมาย             -             -             -             - 16,915,496                      - (16,915,496)                      -

   ก  าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน - ขาดทุนจากการประมาณการ

      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

      ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (สุทธิจากภาษี)             -             -             -             -             -             - 1,635,786            1,635,786              

   ก  าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (ปรับใหม)่             -             -             -             -             -             - 340,171,441        340,171,441          

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 1,022,346,046       255,224,632        (74,671,816)                    - 69,910,358          74,671,816          360,993,621        1,708,474,657       

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 95 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะบริษทั (บาท)

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

10



บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น  (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทุนจดทะเบียน ส ารอง

ทีอ่อกและ ส่วนเกนิ หุ้นสามญั ทุนส ารอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื้อคนื ตามกฎหมาย ซื้อคนื จัดสรร รวม 

ยอดคงเหลอืต้นปี ณ วนัที ่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    

รายการปรับปรุงยอ้นหลงั 6 -                    -                  -                  -                  -                  14,087,415       14,087,415         

ยอดคงเหลอืต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558

   - หลงัปรับใหม่ 1,022,346,046    255,224,632     (74,671,816)      69,910,358       74,671,816       360,993,621     1,708,474,657    

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้นส าหรับปี

   จ  าหน่ายหุน้สามญัซ้ือคืน 25.1 -                    40,539,101       22,324,499       -                  -                  -                  62,863,600         

   ลดทุนจดทะเบียนจากการตดัหุน้สามญัซ้ือคืน 25.1 (12,408,400)        (39,938,917)      52,347,317       -                  -                  -                  -                    

   ส ารองหุน้สามญัซ้ือคืน -                    -                  -                  -                  (74,671,816)      74,671,816       -                    

   จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย -                    -                  -                  21,870,633       -                  (21,870,633)      -                    

   จ่ายเงินปันผล 26 -                    -                  -                  -                  -                  (180,915,596)    (180,915,596)      

   ก  าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                    -                  -                  -                  -                  437,412,664     437,412,664       

ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,009,937,646    255,824,816     -                  91,780,991       -                  670,291,872     2,027,835,325    

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 95 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

งบการเงนิเฉพาะบริษทั (บาท)
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บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

119,780,614         475,095,368         417,984,789       296,984,572       

รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 14, 15, 16, 29 546,666,741         1,078,491,128      88,988,709         356,050,541       

คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 8 19,175,827           4,294,404             2,661,161           1,916,284           

คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (3,114,451)            2,635,164                       -           -

คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเงินให้กูย้มืระยะสั้นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
(กลบัรายการ) 33 ง)           -           - (10,574,774)       (591,341)            

คา่เผ่ือสินคา้ลา้สมยั (กลบัรายการ) 9 29,915,367           (7,490,556)            (3,630,215)         (6,061,236)         

ขาดทุนจากการท าลายสินคา้ 3,888,845                       - 3,888,845                     -

กลบัรายการประมาณการคา่เผ่ือการรับคืนสินคา้ (22,369,059)          (37,732,516)          (22,369,059)       (37,559,289)       

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 (4,490,167)            19,719,003           15,802,735         15,647,439         

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11, 19 672,755                (302,179)               (138,802)            76,969                

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 303,337                89,723                            -           -

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12           -           - 49,370,541         (58,661,111)       

กลบัรายการประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12           -           - (2,949,109)         1,527,120           

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย           -           -           - 1,199,900           

(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการประมาณการหน้ีสิน 28 (2,045,499)            1,755,861                       -           -

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 28 (744,323)               305,673                509,063                        -

(ก าไร)ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 28 807,675                          - (27,945)              412,045              

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 20,194,264           17,151,390           18,106,055         15,521,825         

เงินปันผลรับ 27           -           - (369,578,855)      (407,907,925)      

ดอกเบ้ียรับ 27 (2,454,665)            (2,957,028)            (19,099,399)       (16,324,064)       

ตน้ทุนทางการเงินดอกเบ้ียจ่าย 30 81,084,844           77,801,756           4,751,313           7,175,312           

787,272,105         1,628,857,191      173,695,053       169,407,041       

การเปลีย่นแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 205,862,089         (36,909,643)          (228,559,402)      (10,436,980)       

สินคา้คงเหลือ (90,133,029)          (60,365,313)          (49,342,837)       11,977,331         

ภาษีมูลคา่เพ่ิม (24,203,392)          (17,329,650)          (641,099)            (6,196,653)         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (91,212,310)          8,311,899             (94,040,584)       3,163,540           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,189,222             10,857,469           4,316,968           8,277,053           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 588,819,879         (6,302,983)            646,929,951       3,805,373           

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย (11,388,929)          7,849,487             1,081,495           (2,160,272)         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 47,557                  139,136                          -           -

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11,138,796           (3,455,680)            10,091,694         (8,414,679)         

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียรับ

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย และภาษีเงินไดจ่้าย (ยกไป) 1,381,391,988      1,531,651,913      463,531,239       169,421,754       

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 95 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

งบการเงินรวม

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

12



บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงานก่อนดอกเบ้ียรับ

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย และภาษีเงินไดจ่้าย (ยกมา) 1,381,391,988      1,531,651,913      463,531,239       169,421,754       

รับคืนภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 12,297,788           882,946                12,297,788                   -

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (192,056,271)        (155,875,054)        (32,922,621)       (37,107,181)       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 1,201,633,505      1,376,659,805      442,906,406       132,314,573       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 2,470,534             3,139,315             16,236,570         14,668,195         

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 33 ง) (68,500,000)          (91,000,000)          (338,500,000)      (833,120,000)      

รับช าระเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 ง) 68,500,000           91,000,000           184,500,000       670,000,000       

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่พนกังานลดลง 59,101                  40,970                            - 77,364                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย           -           -           - (196,000,000)      

เงินลงทุนชัว่คราว-เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดือน (57,462)                 (73,900)                 

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย           -           - 93,750,000                   -

เงินปันผลรับ           -           - 379,079,203       365,409,115       

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (88,983,784)          (141,258,097)        (70,385,388)       (131,516,931)      

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,693,737             472,516                248,598              112,131              

เงินสดจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (274,408,741)        (550,934,305)        (10,884,255)       (253,340,067)      

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 530,895                          -           -           -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (351,695,720)        (688,613,501)        254,044,728       (363,710,193)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 95 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายช าระดอกเบ้ีย (13,364,724)          (26,194,544)          (4,939,309)         (5,637,146)         

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 470,000,000         755,000,000         370,000,000       755,000,000       

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (470,000,000)        (755,000,000)        (370,000,000)      (755,000,000)      

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน           - 65,000,000                     -           -

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน           - (351,915,000)                  -           -

จ่ายช าระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (10,216,316)          (6,132,904)            (10,216,316)       (6,132,904)         

เงินสดจ่ายใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบการโทรทศัน์ (302,500,000)        (340,500,000)                  -           -

เงินรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 จ)           -           - 127,500,000       719,000,000       

จ่ายช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 จ)           - (8,000,000)            (325,545,000)      (518,000,000)      

จ่ายเงินปันผล 26 (180,915,596)        (310,954,755)        (180,915,596)      (310,954,755)      

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล (11,478,277)          (10,100)                           -           -

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินลดทุน 25.3 (18,750,000)                    -           -           -

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน           - 100,049,474                   - 100,049,474       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหุ้นซ้ือคืน 25.2 62,863,600                     - 62,863,600                   -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (474,361,313)        (878,657,829)        (331,252,621)      (21,675,331)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) สุทธิ 375,576,472         (190,611,525)        365,698,513       (253,070,951)      

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลอืปลายปี 757,111,787         381,535,315         518,611,127       152,912,614       

รายการทีม่ิใช่เงินสด

เจา้หน้ีคงคา้งจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 9,038,606             19,458,815           8,817,124           17,887,359         

เจา้หน้ีคงคา้งจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 9,960,000                       - 9,960,000                     -

คา่ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่าย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม           - 1,702,942,482                -           -

เจา้หน้ีคงคา้งจากการโอนยา้ยพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม           -           -           - 279,853              

ลูกหน้ีคงคา้งจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม           -           - 5,945,521                     -

ลูกหน้ีคงคา้งจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม           -           - 500,679                        -

ลดทุนหุ้นสามญัซ้ือคืน 25.2 (52,347,317)                    - (52,347,317)                 -

ส่วนเกินมูลคา่ทุนสามญัท่ีลดลงจากการลดทุนหุ้นสามญัซ้ือคืน 25.2 39,938,917                     - 39,938,917                   -

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหนา้ 15 ถึง 95 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

14
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจ ากัดซ่ึงท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2535  
บริษทัไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546 และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เม่ือวนัที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนดงัน้ี 
 

เลขท่ี 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ไดแ้ก่ ธุรกิจบันเทิงเต็มรูปแบบ ซ่ึงประกอบด้วยธุรกิจหลกัได้แก่ ธุรกิจส่ือ ธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลง 
ธุรกิจรับจา้งและผลิตกิจกรรม และธุรกิจอ่ืนท่ีสนบัสนุนธุรกิจหลกัของกลุ่ม 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดท าข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญติัการบัญชี  
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

ตวัเลขเปรียบเทียบไดมี้การปรับปรุงและจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนอรายการในงบการเงิน 
งวดปัจจุบนัเท่าท่ีจ  าเป็นตามท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุ 6 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ เร่ืองท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป 
 

การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกับหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชี 
ท่ีส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั
และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือ เก่ียวกับขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมี
นยัส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหมายเหตุ 4 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 
การตีความที่เกีย่วข้อง 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและ

การตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558  
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ีเก่ียวข้อง  

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 เร่ือง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมลูค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 
            ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ 
            ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี  
            ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับ 
            เหมืองผวิดิน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไดแ้ก่การเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดให้กิจการ 
จดักลุ่มรายการท่ีแสดงอยู่ใน “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน” โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถจดัประเภท
รายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ไดร้ะบุว่ารายการใดจะ
แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) ก าหนดให้รายการช้ินส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ส ารองไวใ้ชง้าน 
และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซ่อมบ ารุง รับรู้เป็นรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หากรายการนั้นเขา้ค านิยามของ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เข้าเง่ือนไขดังกล่าวให้จัดประเภทเป็นสินค้าคงเหลือ มาตรฐานดังกล่าว 
ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและ

การตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ีเก่ียวข้อง  

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัไดแ้ก่ (ก) ผลก าไรและขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” และต้องรับรู้ใน “ก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทนัที ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะไม่
สามารถรับรู้ตามวธีิขอบเขตหรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ในงวดท่ีมี
การเปล่ียนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ท่ียงัไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้บริการ
ในอนาคตได ้มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) ใหข้อ้ก าหนดส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานดงักล่าว
ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2557) ให้ขอ้ก าหนดส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้
ซ่ึงตอ้งใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั คือ ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ส่วนงานด าเนินงาน โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตวัวดัมลูค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรวมส าหรับเฉพาะส่วนงานท่ีรายงาน 
หากโดยปกติมีการน าเสนอขอ้มูลจ านวนเงินดงักล่าวต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบติัการ และถา้มี
การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคัญจากจ านวนเงินท่ีได้เปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุดส าหรับส่วนงาน 
ท่ีรายงานนั้น มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ไดมี้การก าหนดค านิยามของค าว่า “ควบคุม” ซ่ึงถูกน ามาใชแ้ทน
หลกัการของการควบคุมและการจดัท างบการเงินรวมภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานน้ีไดก้ าหนดว่าเม่ือใดกิจการควรจดัท างบการเงินรวม ให้นิยามหลกัการของ
การควบคุม อธิบายหลักการของการน าหลกัการของการควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิบายถึงข้อก าหนดในการ
จดัท างบการเงินรวม หลกัการส าคญัของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ี คือหากมีอ านาจควบคุม 
จะตอ้งมีการจัดท างบการเงินรวมเฉพาะในกรณีท่ีผูล้งทุนได้แสดงให้เห็นถึงอ านาจการควบคุมท่ีเหนือกว่า 
ผูถู้กลงทุน ผูล้งทุนได้รับผลตอบแทนท่ีผนัแปรจากการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในผูถู้กลงทุน และมีความสามารถ 
ในการใชอ้  านาจในผูถู้กลงทุน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีกิจการจะไดรั้บ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผล
กระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและ
การตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ีเก่ียวข้อง  
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 ไดก้ าหนดค านิยามของสัญญาร่วมการงานว่าเป็นสัญญาท่ีผูร่้วม
ทุนตั้ งแต่สองรายข้ึนไปตกลงจะควบคุมร่วมในกิจกรรมท่ีจัดตั้ งข้ึน การตัดสินใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบโดยผูค้วบคุมร่วมอย่างเป็นเอกฉันทจึ์งจะถือว่าเป็นไปตามขอ้ก าหนดของค านิยามว่า 
การควบคุมร่วม การร่วมการงานสามารถอยู่ในรูปแบบของการด าเนินงานร่วมกนัหรือการร่วมคา้ การจดัประเภท
ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีแสดงออกมาซ่ึงสัมพนัธ์กบัขอ้ตกลงท่ีจดัท าข้ึน หากในขอ้ก าหนดผูร่้วมทุนไดรั้บเพียงสินทรัพยสุ์ทธิ 
การร่วมงานดังกล่าวถือเป็นการร่วมค้า ส่วนการด าเนินงานร่วมกันจะมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระ 
ในหน้ีสิน การด าเนินงานร่วมกนัจะบนัทึกบญัชีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระในหน้ีสิน การร่วมคา้จะบนัทึกส่วนได้
เสียโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 ก าหนดการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถ
ประเมินความเส่ียงและผลกระทบทางดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียท่ีกิจการมีกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม 
การร่วมการงาน และกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัซ่ึงไม่ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผล
กระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 มีวตัถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง และลดความซ ้ าซ้อนของค านิยาม
ของมูลค่ายุติธรรมโดยการก าหนดค านิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผยขอ้มูล
ส าหรับใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั
ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลู 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2557) การตีความน้ีให้ใชก้บัผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าภายใต้การตีความน้ีหมายถึงขอ้ก าหนดใดๆท่ีก าหนดให้กิจการตอ้งสมทบเงินทุน
ส าหรับผลประโยชน์หลงัออกจากงานประเภทโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้และผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนักงาน การตีความน้ีอธิบายถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินโครงการ 
จากขอ้ก าหนดหรือขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบัเงินทุนขั้นต ่า มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) การตีความน้ีให้วิธีปฏิบัติทาง 
การบญัชีส าหรับตน้ทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน มาตรฐานดงักล่าวไม่เก่ียวขอ้งกับ
กลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและ
การตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวข้อง 
ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

 ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

 การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือ 
 จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือ

ออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ

รุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและ
การตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวข้อง 
ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5     
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและ 
 การด าเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ
เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
    (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
 ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การ
บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและ

การตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวข้อง 

ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
 ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงาน 
 ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง  

และการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ได้
น ามาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมี

การเปล่ียนแปลง อยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาประกนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมลูค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง  

และการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ได้
น ามาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมี

การเปล่ียนแปลง อยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดก้ าหนดให้มีความชดัเจนข้ึน
เก่ียวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใชว้ิธีการ
ตีราคาใหม่ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ไดมี้การอธิบายเก่ียวกับวิธีการ
ปฏิบติัทางบัญชีส าหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้ห้
ชดัเจนข้ึน การปรับปรุงดงักล่าวใหค้วามแตกต่างระหวา่ง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่านั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริการท่ีมากกว่าหน่ึงรอบ
ระยะเวลาบญัชี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ไดร้วมกิจการท่ีให้บริการดา้นผูบ้ริหารส าคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษัทใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน  
ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผยจ านวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายใหแ้ก่กิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารส าคญั 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านการลงทุนท่ีได้รับการยกเวน้ 
ไม่ตอ้งรวมบริษทัยอ่ยเขา้มาในการจดัท างบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได ้
และไดก้ าหนดให้วดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงใน
มลูค่ายติุธรรมดงักล่าวไปยงัก าไรหรือขาดทุน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มลูในกรณีท่ีมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมลูค่าโดยใชว้ิธีมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน
ในการจ าหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีท่ีการวดัมูลค่ายุติธรรม
อยูใ่นล าดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานส าคญัท่ีใช ้ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนไดก้ าหนดให้ชัดเจนข้ึน เก่ียวกับ 
การปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าตดัจ าหน่ายสะสมในกรณีท่ีกิจการใชว้ธีิการตีราคาใหม่ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง  
และการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ได้
น ามาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมี
การเปล่ียนแปลง อยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ไดก้ าหนดให้ชดัเจนข้ึนว่า
กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ในการพิจารณาว่าการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุนนั้นเขา้เง่ือนไขการรวมธุรกิจหรือไม่ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ืองเกษตรกรรม ได้มีการก าหนดให้สินทรัพยชี์วภาพ รวมถึงผลผลิตทาง
การเกษตร ณ จุดเก็บเก่ียวจากสินทรัพยชี์วภาพของกิจการตอ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย 
สภาวิชาชีพไดมี้การออกแนวปฏิบติัทางการบัญชีส าหรับ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ืองเกษตรกรรม  
โดยยกเวน้พืชเพื่อการให้ผลิตผล ออกจากขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 แนวปฏิบติัน้ีก าหนด 
ให้พืชเพ่ือการให้ผลิตผล จะตอ้งวดัมูลค่าดว้ย ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม หักค่าเพ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี)  
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 เร่ืองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ไดก้ าหนดค า
นิยามใหช้ดัเจนข้ึน ส าหรับ “เง่ือนไขการไดรั้บสิทธ์ิ” และ ก าหนดค านิยามแยกกนัระหว่าง “เง่ือนไขผลงาน” 
และ “เง่ือนไขการบริการ” 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ ไดก้ าหนดใหช้ดัเจนข้ึนในเร่ือง 
ก) ภาระผูกพนัท่ีกิจการตอ้งจ่ายช าระส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเขา้ค านิยามของเคร่ืองมือทางการเงิน  
ว่าเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของเจา้ของตามค านิยามของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ืองการแสดง
รายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง และไดก้ าหนดให้วดัมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ไดถู้กจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือขาดทุนทุกส้ินรอบระยะเวลา 
การรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบัการบญัชีส าหรับการจดัตั้ง
การร่วมคา้ท่ีอยูภ่ายใตม้าตรฐานการการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ถือปฏิบติักบัสัญญาประกนัภยัทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) 
ท่ีกิจการเป็นผูอ้อกและสัญญาประกนัภยัต่อท่ีกิจการถือไว ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 ไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง  
และการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ได้
น ามาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมี
การเปล่ียนแปลง อยา่งมีสาระส าคญัต่อกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงานด าเนินงาน ไดก้ าหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกับดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และก าหนดให้น าเสนอการกระทบ 
ยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกับสินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานให้กับ 
ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม การปรับปรุงน้ีไดใ้ห ้
ค านิยามของกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและไดก้ าหนดขอ้ยกเวน้ในการจดัท างบการเงินรวม ซ่ึงการ
ปรับปรุงดงักล่าวส่งผลใหก้องทุนหลายกองทุนและกิจการท่ีมีธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดรั้บขอ้ยกเวน้จากการน า
บริษทัยอ่ยเกือบทั้งหมดมารวมในการจดัท างบการเงินรวม แต่จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยเหล่านั้นดว้ย
มลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ไดก้ าหนดใหกิ้จการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน
เปิดเผยขอ้มลูท่ีก าหนดไวส้ าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองมูลค่ายุติธรรมได้ก าหนดให้ชัดเจนข้ึน 
เก่ียวกับขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติัใช้กับทุกสัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมลูค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงรวมถึงสัญญา 
ท่ีไม่เป็นสัญญาทางการเงิน 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ี กล่าวถึงการบญัชีส าหรับหน้ีสินการจ่ายเงินท่ีน าส่งรัฐ หากหน้ีสินนั้นอยู่ภายใตข้อบเขต
ของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ
สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ียงัไดก้ล่าวเก่ียวกับการบญัชี
ส าหรับหน้ีสินการจ่ายเงินท่ีน าส่งรัฐท่ีจงัหวะเวลาและจ านวนเงินมีความแน่นอน 
 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง  
และการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ได้
น ามาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวข้อง  
ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

 ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

 การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือ 
 จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือ

ออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ

รุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและ 
 การด าเนินงานที่ยกเลิก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง  
และการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ได้
น ามาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวข้อง  
ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ
เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท  าข้ึนตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
 ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงาน 
 ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 
การตีความที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง  

และการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ได้
น ามาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวข้อง  

ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระส าคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 
ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของ
รายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการบญัชี  

 ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมือง
ผวิดิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

(1) บริษทัยอ่ย 
 

บริษทัย่อยหมายถึงทุกกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอ  านาจในการควบคุม กลุ่มกิจการมีอ  านาจการควบคุมเม่ือกลุ่มกิจการ
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกับผูไ้ดรั้บการลงทุน และมีความสามารถท่ีจะท าให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอ  านาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัย่อย
ไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอ  านาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัจะไม่น างบการเงินของ
บริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจควบคุม 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีการซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัย่อย ตอ้งวดัดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนและส่วนได้เสียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษัท 
รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช าระสินทรัพยท่ี์ได้มาท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจวดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 

หากการรวมธุรกิจนั้นด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนจะ
ถูกวดัมูลค่าใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ โดยผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีต้องจ่ายเม่ือเข้าเง่ือนไขท่ีกลุ่มกิจการจะต้องโอนให้จะถูกรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ  
การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสินจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หรือรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดั
ประเภทเป็นส่วนของเจา้ของไม่มีการวดัมลูค่าใหม่ และบนัทึกการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
 

กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือ
ของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อตอ้งรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้
และมลูค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมลูค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของ
ผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย
เน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงังบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่าง 
กลุ่มบริษทั นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 

รายช่ือของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

(2) รายการและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
 
กลุ่มบริษทัปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัรายการกบัส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น
กลุ่มบริษทั ส าหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้และหุ้นท่ีไดม้าของ
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และก าไรหรือ
ขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญั ส่วนไดเ้สียในหุ้นท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่ 
โดยใชม้ลูค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชี
เร่ิมแรกของมลูค่าของเงินลงทุนท่ีเหลือของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน ส าหรับทุกจ านวน 
ท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นจะถูกจดัประเภทใหม่เสมือนว่ากลุ่มกิจการ 
มีการจ าหน่ายสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นโดยตรง 
 

(3) บริษทัร่วม 
 
บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซ่ึงโดยทั่วไปก็คือการท่ี 
กลุ่มบริษทัถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทรับรู้ 
เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ย
ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ เงินลงทุนในบริษทัร่วมของ
กลุ่มบริษทัรวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั  กิจการตอ้งจดัประเภทรายการ 
ท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 
 
ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
และส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีเกิดข้ึนภายหลังการได้มาจะรวมไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการไดม้าดังกล่าวข้างตน้ จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน  
เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัร่วมนั้น กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทั
ร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

(3) บริษทัร่วม 
 

กลุ่มบริษทัมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มบริษทัจะค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ในงบก าไรขาดทุน 
 

รายการก าไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสีย 
ในบริษทัร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐาน
วา่สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 
 

บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจ  าเป็นเพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ก าไรและ
ขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ
ปรับเพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าต้องจ่าย ตน้ทุนจะรวมต้นทุน
ทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
 

รายช่ือของบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
 

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงิน 
 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท  
ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินที่ใชน้ าเสนองบการเงินของบริษทั 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือ
จ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการ
รับรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมด
ของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
เงินสด หมายรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือส้ิน
ระยะเวลาท่ีก าหนด (เงินฝากประจ า) และบตัรเงินฝากท่ีออกโดยธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอ่ืน และไม่รวมเงินฝาก
ธนาคารท่ีมีข้อจ ากดัในการเบิกถอน และรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอาย ุ
ไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 
 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า  
 

2.6 ลูกหนี้การค้า  
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมลูค่าตามใบแจง้หน้ีและจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของ
ลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

2.7 สินค้าคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของ
สินคา้คงเหลือค านวณโดยวธีิเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้ ค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูป และงาน
ระหวา่งท าภาพยนตร์ ละคร หนงัแผน่ และอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ตน้ทุนการผลิตทางตรง การถ่ายท า และค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืน 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นเพ่ือให้สินค้านั้ น
ส าเร็จรูปและเพ่ือใหสิ้นคา้นั้นขายไดร้วมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มบริษทัจะบนัทึกบญัชีค่าเผื่อลดมูลค่าสินคา้เม่ือพบว่ามี
สินคา้เก่า ลา้สมยั เส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจ  าเป็น  
 

2.8 อาคารและอุปกรณ์  
 
อาคารและอุปกรณ์แสดงรายการดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ตน้ทุนเร่ิมแรกจะ
รวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงัจะรวมอยูใ่นมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มบริษทั และตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า
ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
อ่ืนๆ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.8 อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นค านวณด้วยวิธีเส้นตรงเพ่ือลดราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยแ์ต่ละ 
ชนิด ตามอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์ประมาณไวด้งัต่อไปน้ี 
 
อาคาร 20 ปี ตามอายสัุญญาเช่าท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 8 ปี 7 เดือน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์                     5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานกลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ใหเ้หมาะสม 
 
ในกรณีท่ีมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกปรับลด
ใหเ้ท่ากบัมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 
 
รายการก าไรและรายการขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และไดร้วมอยู่ในรายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืนตามล าดบั 
 

2.9 ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่และประกอบกจิการโทรทัศน์ 
 
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาซ่ึง
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ 
ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ และหมวดหมู่ทัว่ไป แบบความคมชดัปกติ แสดงดว้ยมูลค่าเทียบเท่าเงินสดโดยวิธีคิดลด
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดตามท่ีธนาคารก าหนดส าหรับสินเช่ือเพ่ือการดงักล่าว
หักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกบัจ านวนเงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่าย
ช าระบนัทึกเป็นตน้ทุนทางการเงินตลอดอายกุารจ่ายช าระค่าธรรมเนียมการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบ
กิจการโทรทัศน์ โดยจะเร่ิมตัดจ าหน่ายเม่ือพร้อมท่ีจะให้บริการ  บริษัทตัดจ าหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทศัน์โดยวธีิเส้นตรงตามอายขุองใบอนุญาต 15 ปี 
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2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ตน้ทุนการผลิตละครและรายการ 
 

ตน้ทุนการผลิตละครและรายการ แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนวิธีการตดัจ าหน่ายตน้ทุนการผลิตละครและรายการจากวิธีตามประมาณการ
รายไดเ้ป็นตามจ านวนคร้ังท่ีออกอากาศ 
 

ลิขสิทธ์ิอ่ืน 
 

ลิขสิทธ์ิอ่ืน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถ้ามี) กลุ่มบริษัทตัดจ าหน่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายโดยวธีิเส้นตรงตามอายสัุญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ลิขสิทธ์ิมาสเตอร์เทปเพลง 
 

ลิขสิทธ์ิมาสเตอร์เทปเพลงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการตัดจ าหน่ายแต่จะใช้วิธีการ
ทดสอบการดอ้ยค่าแทน 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ตน้ทุนท่ีใช้ในการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการพฒันา 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูดู้แล  
จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 

 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกิจการจะท าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใหเ้สร็จสมบูรณ์เพ่ือน ามาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้
 ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะท าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใหเ้สร็จสมบูรณ์และน ามาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 กิจการมีความสามารถท่ีจะน าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
 มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนไดเ้พียงพอท่ีจะน ามาใช้เพื่อท าให้การ

พฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมาใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้
 กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการพฒันา 

ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงานท่ีท างานในทีมพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 
 

ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหากก่อนหน้าน้ีรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 
 

ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนและตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอาย ุ
ประมาณการใหป้ระโยชน์ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

35 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัดเช่น ค่าความนิยม ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชี
อาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช ้
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพ่ือวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพย ์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิน 
ความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.12 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาเช่าการเงิน 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสิน
และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อัตราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนั 
ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุน 
ตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าทางการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า
หรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะส้ันกวา่  
 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะทยอยบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 
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2.13 เงินกู้ยืม  
 

เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่า 
ในเวลาต่อมาดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทน (หกัดว้ยตน้ทุนการจดัท า
รายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมลูค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 

ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดจ้ะใชว้งเงินกู้
บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได ้
ท่ีจะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้ งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรับการให้บริการสภาพคล่อง 
และจะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขให้เล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ีภาษีเงินได้ตอ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ตามล าดบั 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมี
ผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทั และบริษทัย่อยตอ้งด าเนินงานอยู่และเกิดรายไดเ้พ่ือเสียภาษี 
ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยค านึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถน ากฎหมายภาษีอากร
ไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษี หากคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวธีิหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชี
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการ
สินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
ก าไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมี 
ผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าว
จะน าไปใช้เม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องไดรั้บประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีได้มี 
การจ่ายช าระ 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน า
จ านวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มบริษทัไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะ
เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดข้ึนได้
ภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต  
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2.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซ่ึงตั้ งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้ของ 
งวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.15 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

กลุ่มบริษัทได้ก าหนดโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กลุ่มบริษัทมีทั้ งโครงการสมทบเงินและ
โครงการผลประโยชน์ 
 

ส าหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มบริษทัจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจ านวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนัทางกฎหมาย
หรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะต้องจ่ายเงินเพ่ิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้พนักงานทั้งหมด
ส าหรับการใหบ้ริการจากพนกังานทั้งในอดีตและปัจจุบนั กลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบริหาร
โดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของ พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษทั 
ไม่มีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมอีกเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน
เม่ือถึงก าหนดช าระ ส าหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเม่ือครบ
ก าหนดจ่าย 
 

ส าหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบ าเหน็จบ านาญท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ 
ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจ  านวนปีท่ีใหบ้ริการ และ ค่าตอบแทน 
 

หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผกูพนัน้ีค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ
ทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบัตรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน 
ท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบก าหนดของพนัธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาท่ีต้องช าระภาระผูกพนักองทุน 
บ าเหน็จบ านาญ  
 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการ
เปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่การเปล่ียแปลงโครงการผลประโยชน์นั้นจะมีเง่ือนไข 
ซ่ึงผกูกบัระยะเวลาท่ีพนกังานยงัคงตอ้งใหบ้ริการตามท่ีก าหนด (ระยะเวลาการใหสิ้ทธิ) ซ่ึงในกรณีนั้นตน้ทุนการให้บริการ
ในอดีตจะถูกตดัจ าหน่ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ 
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2.16 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีส าคัญซ่ึงได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หน้ีสิน
ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน เจ้าหน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

บริษัทมีการท าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือช่วยป้องกันบริษัทจากความเคล่ือนไหวของอัตรา
แลกเปล่ียนดว้ยการก าหนดอัตราท่ีจะใช้ในการจ่ายหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทไม่รับรู้สัญญาแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในงบการเงินในวนัเร่ิมแรกและจะรับรู้เม่ือครบก าหนดตามสัญญา 
 

2.17 ประมาณการหนี้สิน - ทั่วไป 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงซ่ึงจดัท าไวอ้นัเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษทั 
ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไปและสามารถประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
 

ในกรณีท่ีมีภาระผกูพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มบริษทัก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือจ่าย
ช าระภาระผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทุกประเภท แมว้่าความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือช าระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า 
 

กลุ่มกิจการจะวดัมลูค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชม้ลูค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระผกูพนั 
โดยใช้อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียง
เฉพาะของหน้ีสินท่ีก าลังพิจารณาอยู่ การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็น
ดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.18 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนไม่ได ้(ถา้มี) ท่ีกิจการสามารถก าหนดการจ่ายเงินปันผลไดอ้ย่างอิสระจะจดัประเภทไว้
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ หุน้ประเภทอ่ืนซ่ึงรวมถึงหุน้บุริมสิทธ์ิชนิดบงัคบัไถ่ถอนจะจดัประเภทไวเ้ป็นหน้ีสิน 
 

ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น 
โดยน าไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 

กรณีท่ีบริษทัใดก็ตามในกลุ่มบริษทัซ้ือคืนหุน้สามญัของบริษทักลบัคืน (หุ้นทุนซ้ือคืน) ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไปรวมถึงตน้ทุน
เพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงสุทธิจากภาษีเงิน จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซ้ือคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นของบริษทัจนกว่าหุ้นทุนซ้ือคืนดงักล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจ าหน่ายออกไปใหม่ เม่ือมีการจ าหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน
ออกไปใหม่ ส่ิงตอบแทนใดๆ ท่ีไดรั้บจากการขายหรือน าหุน้ทุนซ้ือคืนออกจ าหน่ายใหม่สุทธิจากตน้ทุนเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงสุทธิจากภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง จะแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.19 การรับรู้รายได้ 
 

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริษทั รายได้
จะแสดงดว้ยจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายและการให้บริการภายในกลุ่มบริษทัส าหรับ
งบการเงินรวม 
 

2.19.1 รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ 
 

2.19.2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
 

ก) รายไดจ้ากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริการแลว้ทางส่ือโทรทศัน์ 
ส่ือวทิย ุส่ือในธุรกิจโมเดิร์นเทรด และส่ืออ่ืน ๆ 

ข) รายไดจ้ากการรับจา้ง รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบงาน 
ค) รายไดจ้ากการผลิตกิจกรรมรับรู้เป็นรายไดต้ามสัดส่วนงานท่ีใหบ้ริการเสร็จ 
ง) รายไดจ้ากการใหเ้ช่าช่วงสถานีโทรทศัน์รับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาของการใหเ้ช่าช่วง 
จ) รายไดจ้ากการจดัคอนเสิร์ตรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการแสดงแลว้ 
ฉ) รายไดค่้าบริหารศิลปินรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 
ช) รายไดธุ้รกิจดิจิตอลรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการดาวน์โหลดเพลงแลว้ 
ซ) รายไดจ้ากการบริหารจดัการรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 
 

2.19.3 รายไดค่้าลิขสิทธ์ิ 
 

ก) รายไดจ้ากค่าลิขสิทธ์ิเพลงรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบหรือรับรู้รายไดต้ามวธีิเส้นตรงตามอายสัุญญา 
ข) รายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบ 
 

2.19.4 รายไดด้อกเบ้ีย 
 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑสั์ดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุ
และพิจารณาจากจ านวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีส าหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มบริษทั 
 

2.19.5 เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

40 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.20 ต้นทุนทางการเงิน 

 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมจากเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน และจากบริษทัย่อย 
และดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน 
 

2.21 การจ่ายเงินปันผล 
 

เงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในรอบระยะเวลาบญัชี  
ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้และกรรมการของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลตามล าดบั 
 

2.22 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ คณะกรรมการบริษทัท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 
 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 

 

กิจกรรมของกลุ่มบริษทัย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจาก 
อตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสด
อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
แผนการจดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวธีิการลดผลกระทบ
ท่ีท าใหเ้สียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 
 

การจดัการความเส่ียงด าเนินงานโดยฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษทัจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทาง
การเงินดว้ยการร่วมมือกนัท างานอย่างใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มบริษทั ฝ่ายการเงินจะก าหนดหลกัการ
โดยภาพรวมเพ่ือจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงนโยบายส าหรับความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการให้สินเช่ือ การใชต้ราสารทั้งท่ีเป็นอนุพนัธ์ทาง
การเงินและไม่ใช่อนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 

 
3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัมีรายการบางรายการเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงในอนาคตท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  
 
อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บริษทัไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือ 
 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงความผนัผวนดงักล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัในอนาคต ซ่ึงเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับบญัชีเงินฝากธนาคารและ 
เงินกูย้ืมจากธนาคารอย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียงจากการผนัผวนของ
อตัราดอกเบ้ียแต่อยา่งใด เน่ืองจากฝ่ายบริหารมีความเห็นวา่กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีจะกระทบ
ต่อกลุ่มบริษทัอยา่งเป็นสาระส าคญั 
 

3.1.3 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ กลุ่มบริษัทมีนโยบายท่ีเหมาะสม 
เพื่อท าให้เช่ือมัน่ไดว้่าไดข้ายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม คู่สัญญาใน
อนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะท ารายการกบัสถาบนัการเงินท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูง  

 
3.1.4 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

 
จ านวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของ
สภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการท่ีมีวงเงินอ านวยความ
สะดวกในการกูย้มืท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มบริษทัไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใช้
ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหามาไดเ้น่ืองจากลกัษณะ
ธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มบริษทัมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 
3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่อง ราคาตลาดในตลาดซ้ือขายคล่องเป็นหลกัฐานท่ีดีท่ีสุดของ
มูลค่ายุติธรรม ตามปกติกลุ่มบริษัทจะต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถืออยู่หรือหน้ีสินทางการเงิน 
ท่ีกลุ่มบริษทัก าลงัจะออกดว้ยราคาเสนอซ้ือปัจจุบนั และวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินท่ีกลุ่มบริษทัก าลงัจะซ้ือหรือหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีมีอยู่ด้วยราคาเสนอขายปัจจุบนั หากกลุ่มบริษัทไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือหรือเสนอขายในปัจจุบนัได ้ 
กลุ่มบริษทัอาจใชร้าคาซ้ือขายล่าสุดเม่ือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เปล่ียนอย่างเป็นสาระส าคญันับจากวนัท่ีมีการซ้ือขาย
คร้ังล่าสุดจนถึงวนัท่ีวดัมูลค่า หากกลุ่มบริษัทท าการจับคู่สถานะระหว่างสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  
กลุ่มบริษทัใชร้าคาเฉล่ียระหวา่งราคาเสนอซ้ือกบัราคาเสนอขายเป็นเกณฑใ์นการประเมินมลูค่ายติุธรรม 
 
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่สามารถหาราคาตลาดได้ หรือเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีราคาตลาดรองรับ แต่ตลาดนั้นไม่มี
คุณสมบติัพอท่ีจะเป็นตลาดซ้ือขายคล่องเช่น ความเคล่ือนไหวของราคาตลาดเกิดข้ึนไม่บ่อยหรือปริมาณการซ้ือขายในตลาดมีน้อย
เม่ือเทียบการปริมาณของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีก าลงัวดัมูลค่าอยู่ ท  าให้ไม่สามารถใชร้าคาตลาดเป็นตวัแทนท่ีเช่ือถือไดข้องมูลค่า
ยุติธรรม กลุ่มบริษัทตอ้งประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวโดยใช้วิธีวดัมูลค่าซ่ึงให้ผลการประมาณท่ี
น่าเช่ือถือและสมเหตุสมผล เช่น ใช้วิธีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้กันโดยทั่วไปในตลาดการเงินรวมถึงการอ้างอิง 
ราคาตลาดในปัจจุบนัของเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนท่ีเหมือนกนัหรือคลา้ยคลึงกนักบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีตลาดซ้ือขาย
คล่องรองรับ หรือใช้แบบจ าลองในการตีราคาสิทธิเลือกและการวิเคราะห์กระแสเงินสด ในการน าการวิเคราะห์กระแสเงินสด 
คิดลดมาประยุกต์ใช ้กลุ่มบริษทัตอ้งใชอ้ตัราคิดลดท่ีเทียบเท่ากบัอตัราผลตอบแทนของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีเง่ือนไข 
ลกัษณะ ระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่ความน่าเช่ือถือของลูกหน้ีและสกุลเงินท่ีเหมือนกบัเคร่ืองมือทางการเงินมาพิจารณา 
 
มลูค่ายติุธรรมโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอายุคงเหลือต ่ากว่าหน่ึงปีมีค่าใกลเ้คียงกบั
มลูค่าท่ีตราไวห้กัดว้ยจ านวนเงินท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการประมาณการปรับปรุงดว้ยระดบัความน่าเช่ือถือ 
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4 ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
กลุ่มบริษทัมีการประมาณการทางบญัชีและใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรง
กับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบัญชีท่ีส าคัญและข้อสมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคัญท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด 
การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 
(ก) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวบางรายการซ่ึงมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยการประมาณการของผูบ้ริหาร ซ่ึงมีขอ้สมมติฐานจากการคาดการณ์ผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
และปรับปรุงดว้ยปัจจยัความผนัผวนภายนอกอย่างอ่ืนท่ีคาดว่าจะกระทบต่อประมาณผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รวมทั้ง 
การพิจารณาการใชผ้ลขาดทุนทางภาษีในอดีต ซ่ึงผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาดว้ยหลกัความระมดัระวงัรอบคอบ 

 
(ข) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานข้ึนอยู่กบัหลายปัจจยัท่ีใช้ในการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
โดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบ
ต่อมลูค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 
กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม 
กลุ่มบริษทัพิจารณาใช้ อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุและมีอายคุรบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืนๆส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานอา้งอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพ่ิมเติม
เปิดเผยในหมายเหตุ 23 
 

(ค) ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 
ในการบนัทึกและวดัมลูค่าของใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า
ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต
จากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดนั้นๆ 
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5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทันั้ นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
ของกลุ่มบริษทั เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 
ท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสิน 

 
6 รายการปรับปรุงย้อนหลงัและการจัดประเภทรายการใหม่ 

 
รายการปรับปรุงยอ้นหลงั 
 
 การรับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดแ้ก้ไขขอ้ผิดพลาดเก่ียวกับการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
จากผลแตกต่างชัว่คราวเก่ียวกบัภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี (ไม่ฟ้องร้องแต่เขา้เกณฑ์
การตัดเป็นหน้ีสูญทางภาษีได้) และค่าเผื่อสินค้าล้าสมยั บริษัทได้ท  าการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยวิธีการปรับปรุง
ยอ้นหลงั  
 

 ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 
 

ในระหวา่งส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.  2558  บริษทัไดแ้กไ้ขขอ้ผิดพลาดเก่ียวกบัการการแสดงมูลค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืน
ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์   เดิมกลุ่มบริษทัแสดงใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ ในราคา
ทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม และ แสดงค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่ายเร่ิมแรกดว้ยราคา
ทุนหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิดหน้ีสิน 
 
เน่ืองจากระยะเวลาการตัดจ าหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์นานเกินกว่าระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้สินเช่ือตามปกติ กลุ่ม
บริษทัจึงตอ้งก าหนดราคาทุนของใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์นั้นให้มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสดคิด
ลดจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั ณ วนัท่ีรับรู้รายการ และบนัทึกผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกบั
จ านวนเงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่ายช าระ เป็นตน้ทุนทางการเงินตลอดอายุของการจ่ายช าระค่าธรรมเนียมการไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์  ดงันั้นบริษทัไดท้  าการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวโดยวธีิการปรับปรุงยอ้นหลงั 

 
การจดัประเภทรายการใหม่ 
 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่ของตวัเลขเปรียบเทียบเพ่ือให้สอดคลอ้งกับ
การจดัประเภทรายการในปีปัจจุบนั 
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6 รายการปรับปรุงย้อนหลงัและการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอ้นหลงัและการจดัประเภทรายการใหม่ต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษทั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้
จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงนิรวม 
   เพิม่ขึน้(ลดลง)  เพิม่ขึน้  ภายหลงั 
   จากการปรับปรุง  (ลดลง)จากการ  การปรับปรุงและ 
  ตามทีเ่คยรายงานไว้  ย้อนหลงั  จัดประเภทใหม่  จัดประเภทใหม่ 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ก าไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรร ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557  353,341,832  15,090,027 -         368,431,859  
งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีการคา้ - อ่ืน (สุทธิ) 863,142,805 -        (863,142,805) -        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) -        -        1,100,765,448 1,100,765,448 
สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) 159,855,843 -        (53,089,223) 106,766,620 
รายไดค้า้งรับ 147,699,485 -        (147,699,485) -        
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 30,592,899 -        (30,592,899) -        
ภาษีมูลค่าเพิม่ -        -        25,693,651 25,693,651 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 138,922,018 -        (132,321,443) 6,600,575 
     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 313,235,057 -        74,995,500 388,230,557 
เงินมดัจ าค่าอุปกรณ์ระบบส่ือสาร 74,995,500 -        (74,995,500) -        
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน ์(สุทธิ) 2,161,816,667 (224,502,140) -        1,937,314,527 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 304,326,652 -        68,306,223 372,632,875 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 97,723,292 24,828,410 -        122,551,702 
     

หนีสิ้นหมุนเวยีน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 152,568,581 -        688,218,882 840,787,463 
ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์     
   คา้งจ่ายท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (สุทธิ) 302,500,000 (67,151,117) -        235,348,883 
หน้ีสินผลประโยชนพ์นกังานท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,406,669 -        (4,406,669) -        
รายไดรั้บล่วงหนา้ - อ่ืน 206,545,244 -        (206,545,244) -        
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 563,155,440 -        (563,155,440) -        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -        -        84,101,631 84,101,631 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 152,319,470 -        (152,180,334) 139,136 
ประมาณการค่าเผื่อการรับคืนสินคา้ -        -        36,734,933 36,734,933 
ภาษีมูลค่าเพิม่ -        -        57,379,026 57,379,026 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย -        -        23,338,086 23,338,086 
     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบการโทรทศัน์     
   คา้งจ่าย (สุทธิ) 1,584,000,000 (116,406,401) -        1,467,593,599 
ประมาณการผลขาดทุนอ่ืน -        -        3,704,832 3,704,832 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 60,944,815 -        4,406,669 65,351,484 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 6,102,160 (911,138) -        5,191,022 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 9,693,925 -        (3,676,535) 6,017,390 
     

ก าไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรร ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 397,585,774 (15,205,078) -        382,380,696 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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6 รายการปรับปรุงย้อนหลงัและการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 
ผลกระทบจากการปรับปรุงยอ้นหลงัและการจดัประเภทรายการใหม่ต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษทั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้
จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 สรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงนิรวม 

   เพิม่ขึน้(ลดลง)  เพิม่ขึน้  ภายหลงั 
   จากการปรับปรุง  (ลดลง)จากการ  การปรับปรุงและ 
  ตามทีเ่คยรายงานไว้  ย้อนหลงั  จัดประเภทใหม่  จัดประเภทใหม่ 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี     
   ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557     
รายได้     
รายไดอ่ื้น 26,619,607 -        305,673 26,925,280 
     

ค่าใช้จ่าย     
ตน้ทุนขายและบริการ (2,924,664,109) 10,171,485 (26,581,379) (2,941,074,003) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (649,935,128) -        22,066,436 (627,868,692) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -        -        (3,983,057) (3,983,057) 
ผลประโยชนพ์นกังานตดัจ่าย (8,591,010) -        8,591,010 -        
ตน้ทุนทางการเงิน (26,685,649) (51,116,107) -        (77,801,756) 
ภาษีเงินได ้ (118,015,993) 10,962,943 (398,684) (107,451,734) 
ก าไรส าหรับปี 397,625,314 (29,981,680) -        367,643,634 
     

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท)  0.3770  (0.0305) -         0.3465 
ก าไรต่อหุน้ปรับลดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท)  0.3770  (0.0305) -         0.3465 
     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน     
   - การเปล่ียนแปลงสินทรัพยภ์าษีเงินได ้     
         รอการตดับญัชีเก่ียวกบั     
          - ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์     
                ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน -        (313,424) -        (313,424) 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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6 รายการปรับปรุงย้อนหลงัและการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอ้นหลงัและการจดัประเภทรายการใหม่ต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษทั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้
จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 สรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

   เพิม่ขึน้(ลดลง)  เพิม่ขึน้  ภายหลงั 
   จากการปรับปรุง  (ลดลง)จากการ  การปรับปรุงและ 
  ตามทีเ่คยรายงานไว้  ย้อนหลงั  จัดประเภทใหม่  จัดประเภทใหม่ 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ก าไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรร ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557 334,421,811 12,634,834 -        347,056,645 
งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะบริษทั ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีการคา้ - อ่ืน (สุทธิ) 260,647,747 -        (260,647,747) -         
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 256,499,115 -        (256,499,115) -         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) -         -        797,712,877 797,712,877 
สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) 7,678,274 -        (2,094,546) 5,583,728 
รายไดค้า้งรับ 104,456,562 -        (104,456,562) -         
เงินปันผลคา้งรับ 136,496,178 -        (136,496,178) -         
ลูกหน้ีกรมสรรพากร 2,431,043 -        (2,431,043) -         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 47,540,310 -        (44,990,855) 2,549,455 
     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 295,177,150 -        74,995,500 370,172,650 
เงินมดัจ าค่าอุปกรณ์ระบบส่ือสาร 74,995,500 -        (74,995,500) -         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 125,944,153 -        2,094,546 128,038,699 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 74,278,731 14,087,415 -        88,366,146 
     

หนีสิ้นหมุนเวยีน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 99,463,875 -        385,426,649 484,890,524 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 56,670,641 -        (56,670,641) -        
หน้ีสินผลประโยชนพ์นกังานท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,406,669 -        (4,406,669) -        
รายไดรั้บล่วงหนา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,403,079 -        (35,403,079) -        
รายไดรั้บล่วงหนา้ - อ่ืน 31,586,607 -        (31,586,607) -        
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 261,766,322 -        (261,766,322) -        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 77,295,901 -        (77,295,901) -        
ประมาณการค่าเผื่อรับคืนสินคา้ -        -        36,734,933 36,734,933 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม -        -        27,071,760 27,071,760 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย -        -        5,680,585 5,680,585 
     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 52,300,565 -        4,406,669 56,707,234 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -        -        916,094 916,094 
     

ก าไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรร ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 346,906,206 14,087,415 -        360,993,621 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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6 รายการปรับปรุงย้อนหลงัและการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอ้นหลงัและการจดัประเภทรายการใหม่ต่องบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะบริษทั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้
จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 สรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

   เพิม่ขึน้(ลดลง)  เพิม่ขึน้  ภายหลงั 

   จากการปรับปรุง  (ลดลง)จากการ  การปรับปรุงและ 

  ตามทีเ่คยรายงานไว้  ย้อนหลงั  จัดประเภทใหม่  จัดประเภทใหม่ 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทส าหรับปี     

   ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557     

รายได้     

รายไดอ่ื้น 534,624,871 -        646,602 535,271,473 
     

ค่าใช้จ่าย     

ตน้ทุนขายและบริการ (1,419,941,766) -        (29,796,275) (1,449,738,041) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (503,645,675) -        21,046,233 (482,599,442) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน   (914,882) (914,882) 

ผลประโยชนพ์นกังานตดัจ่าย (7,930,865) -        7,930,865 -        

ภาษีเงินได ้ 41,437,804 (112,463) 1,861,528 43,186,869 

ก าไรส าหรับปี 338,309,913 -        1,861,528 340,171,441 
     

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท)  0.3438  0.0015 -         0.3453 

ขาดทุนต่อหุน้ปรับลดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท)  0.3438  0.0015 -         0.3453 

     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน     

   - การเปล่ียนแปลงสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเก่ียวกบั     

       - ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์     

                  ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน -        (408,947) -        (408,947) 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

เงินสดในมือ 6,804,963 6,215,577 4,056,559 4,818,404 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์ 677,505,069 374,504,599 441,841,839 147,309,119 
 - ประเภทกระแสรายวนั 72,800,736 814,130 72,711,710 784,082 
 - ประเภทฝากประจ า     
                                 (ระยะเวลา 3 เดือน) 1,019 1,009 1,019 1,009 

 757,111,787 381,535,315 518,611,127 152,912,614 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.30 ถึงร้อยละ 1.70 ต่อปี (พ.ศ. 2557 : 
ร้อยละ 0.40 ถึงร้อยละ 1.60 ต่อปี)  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า (ระยะเวลา 3 เดือน) มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.90 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี 
(พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 1.10 ถึงร้อยละ 1.25 ต่อปี) 
 

8 เงินลงทุนระยะส้ัน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

เงินฝากธนาคาร - ประเภทฝากประจ า     
         (ระยะเวลา 12 เดือน) 4,522,302 4,464,840 -        -        

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า (ระยะเวลา 12 เดือน) มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 ต่อปี 
(พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 1.05 ต่อปี) 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ (สุทธิ)  
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ลูกหน้ีการคา้ -  บริษทัอ่ืน  730,219,610 899,891,795 258,584,219 294,151,286 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  33 ข) -        -        529,447,172 256,499,115 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  53,685,998 54,479,118 46,037,055 45,981,830 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -        68,089 -        -        
รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน  123,040,971 153,386,911 92,074,160 102,557,285 
เงินปันผลคา้งรับ  -        -        126,995,830 136,496,178 
เงินทดรองจ่าย - พนกังาน   11,241,829 3,450,306 2,392,480 2,045,712 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 ข) -        -        142,797 375,447 
ดอกเบ้ียคา้งรับ      
 - บริษทัอ่ืน  -        15,869 -        -        
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  33 ข) -        -        9,339,040 6,476,211 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - บริษทัอ่ืน  88,584,614 101,358,892 51,638,703 43,700,309 

  1,006,773,022 1,212,650,980 1,116,651,456 888,283,373 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ      
 - ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  (60,499,530) (36,742,550) (36,194,460) (33,503,539) 
 - ลกูหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  (53,253,082) (53,841,137) (45,731,399) (45,731,399) 
 - รายไดค้า้งรับ - บริษทัอ่ืน  (1,760,103) (5,687,425) (1,760,103) (1,020,094) 
 - เงินทดรองจ่าย - พนกังาน  -        (58,276) -        -        
 - ดอกเบ้ียคา้งรับ       

   - บริษทัอ่ืน  -        (7,500) -        -        
   - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 ข) -        -        (2,787,070) (3,556,839) 

 - ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้      

   - บริษทัอ่ืน  (15,548,644) (15,548,644) (6,758,625) (6,758,625) 

  (131,061,359) (111,885,532) (93,231,657) (90,570,496) 

  875,711,663 1,100,765,448 1,023,419,799 797,712,877 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ (สุทธิ) (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

บริษัทอืน่     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 364,700,544 407,971,310 116,215,330 131,725,540 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ีนอ้ยกวา่ 3 เดือน 270,706,750 401,877,831 98,025,610 97,239,969 
   3 - 6 เดือน 21,168,060 49,164,628 1,849,897 27,701,798 
   6 - 12 เดือน 24,990,970 6,238,951 5,327,366 5,564,850 
   เกินกวา่ 12 เดือน 48,653,286 34,639,075 37,166,016 31,919,129 

 730,219,610 899,891,795 258,584,219 294,151,286 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ -        -        123,574,107 108,630,638 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ีนอ้ยกวา่ 3 เดือน -        -        71,952,455 60,914,526 
   3 - 6 เดือน -        -        79,418,617 79,136,932 
   6 - 12 เดือน -        -        119,732,553 3,247,839 
   เกินกวา่ 12 เดือน -        -        134,769,440 4,569,180 

 -        -        529,447,172 256,499,115 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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10 สินค้าคงเหลอื (สุทธิ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินคา้ส าเร็จรูปประเภทภาพยนตร์ และ     
   เพลงในส่ือ เทป ซีดี วซีีดี ดีวดีี     
   หนงัแผน่ และ อ่ืน ๆ 5,367,046 10,436,364 5,366,428 10,425,502 
   ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 52,920,879 1,349,112  -        -        
   สินคา้ของท่ีระลึก 17,020,844 -        17,020,844 -        

รวมสินคา้ส าเร็จรูป 75,308,769 11,785,476 22,387,272 10,425,502 
     

งานระหวา่งท า : ภาพยนตร์และอ่ืน ๆ     
   รายการทีว ี 1,325,560 898,484 30,000 538,650 
   เทเลมฟูวี ่ -        1,944,710 -        -        
   ภาพยนตร์ -        24,330 -        2,330 
   คอนเสิร์ตและกิจกรรมรับจา้งผลิต 3,527,445 433,865 -        47,000 
   กิจกรรมอ่ืนๆ 1,201,787 2,941,730 1,015,065 1,474,240 

   รวมงานระหวา่งท า 6,054,792 6,243,119 1,045,065 2,062,220 
     

วตัถุดิบ 2,463,875 1,062,661 2,463,876 1,062,660 
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม 79,498,003 96,370,961 -        -        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 2,591,000 -        -        -        
อ่ืน ๆ 37,667,926 1,877,964 33,108,161 -        

รวม สินคา้คงเหลือ 203,584,365 117,340,181 59,004,374 13,550,382 
หกั  ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (40,488,928) (10,573,561) (4,336,439) (7,966,654) 

สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) 163,095,437 106,766,620 54,667,935 5,583,728 

 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายและรวมอยู่ในตน้ทุนขายในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัเป็นจ านวน 
333,812,861 บาท และ 241,197,573 บาท (พ.ศ. 2557 : 141,829,555 บาท และ 14,764,464 บาท) ตามล าดบั  
 
บริษทักลับรายการค่าเผื่อสินคา้คงเหลือท่ีเคยรับรู้ในงบการเงินและงบการเงินเฉพาะบริษัทเป็นจ านวน 29,915,367 บาท และ 
3,630,215 บาท (พ.ศ. 2557 : 7,490,556 บาท และ 6,061,236 บาท) ตามล าดบั ในราคาทุนเดิมจ านวนท่ีกลบัรายการไดร้วมอยู่ใน
ตน้ทุนขายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

53 

11 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ (สุทธิ) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
   ปรับใหม่   ปรับใหม่ 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินมดัจ า 94,431,832 2,951,879 94,431,832 608,173 
เงินประกนั 2,595,375 2,555,377 1,721,219 2,088,919 
อ่ืน ๆ 1,438,282 1,745,923 1,056,592 471,967 
 98,465,489 7,253,179 97,209,643 3,169,059 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (480,802) (652,604) (480,802) (619,604) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น (สุทธิ) 97,984,687 6,600,575 96,782,841 2,549,455 

 

12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงบนัทึกโดยวธีิราคาทุน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 
 

   สัดส่วนการถือหุ้น 
    พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ จดทะเบียนใน  ร้อยละ  ร้อยละ 
     

บริษัทย่อยทีด่ าเนินธุรกจิ     
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั ใหบ้ริการส่ือโทรทศันใ์นระบบดิจิตอล ประเทศไทย  100%  100% 
 ใหบ้ริการส่ือโฆษณาและจ าหน่าย    
    ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม ประเทศไทย   
บริษทั สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั     
   (เดิมช่ือ : บริษทั เค.มาสเตอร์ จ ากดั)  ประเทศไทย  100%  100% 
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล  
    บรอดคาสติ้ง แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

ใหบ้ริการและรับจา้งจดั กิจกรรม 
   ดา้นการกีฬา 

ประเทศไทย  83%  83% 

บริษทั ดี มีเดีย แอนด ์โปรดกัชัน่ จ ากดั    รับจา้งจดัคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ ประเทศไทย  100%  100% 
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  ใหบ้ริการส่ือวิทยุและรับจา้งผลิตรายการ ประเทศไทย  100%  100% 
     บริษทั จดัเกบ็ลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั จดัเกบ็ค่าลิขสิทธ์ ประเทศไทย  100%  100% 
บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จ ากดั รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  100%  100% 
บริษทั บลูแฟร์ร่ี จ ากดั รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  100%  100% 
บริษทั เวร่ี เวลล ์จ ากดั      
   (เดิมช่ือ : บริษทั มาจีค (ประเทศไทย) จ ากดั) รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  100%  100% 
บริษทั โพเอม่า จ ากดั รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  100%  100% 
บริษทั ยา๊ค จ ากดั รับจา้งผลิตรายการโทรทศัน์ ประเทศไทย  100%  100% 
     

บริษัทย่อยทีห่ยุดด าเนินธุรกจิ     
บริษทั อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จ ากดั รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  65%  65% 
บริษทั บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จ ากดั รับจา้งจดัคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ ประเทศไทย  100%  100% 
บริษทั อาวอง จ ากดั รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  100%  100% 
บริษทั อาร์ สยาม จ ากดั ผลิตเพลงลูกทุ่ง ส่ือโทรทศัน ์ส่ือวิทยุ ประเทศไทย  100%  100% 
บริษทั เอส - วนั สปอร์ต จ ากดั ใหบ้ริการเช่าสนามฟุตบอล ประเทศไทย  100%  100% 
บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จ ากดั รับจา้งผลิตรายการโทรทศันแ์ละกิจกรรม ประเทศไทย  76%  76% 
บริษทั อาร์ เอส ฟิลม์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั จดัจ าหน่ายภาพยนตแ์ละรับจา้งผลิตภาพยนต ์ ประเทศไทย  100%  100% 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ทุนช าระแล้ว วิธีราคาทุน ค่าเผือ่การด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี ประมาณการผลขาดทุน เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 27) 

  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 

บริษัทย่อยท่ีด าเนินธุรกิจ             
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวชิัน่ จ  ากดั 200,000,000 200,000,000 200,209,300 200,209,300 -        -        200,209,300 200,209,300 -        -        -        -        
บริษทั สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั              
   (เดิมช่ือ : บริษทั เค.มาสเตอร์ จ ากดั) 200,000,000 200,000,000 199,999,300 199,999,300 -        -        199,999,300 199,999,300 -        -        114,099,601 231,999,188 
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล  
    บรอดคาสต้ิง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 
37,500,000 150,000,000 191,250,000 285,000,000 (154,938,192) (105,770,418) 

 
36,311,808 179,229,582 -        -        

 
57,374,954 -        

บริษทั ดี มีเดีย แอนด ์โปรดกัชัน่ จ  ากดั    37,000,000 37,000,000 32,775,000 32,775,000 (26,821,103) (26,343,481) 5,953,897 6,431,519 -        -        -        -        
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  25,000,000 25,000,000 5,199,993 5,199,993 -        -        5,199,993 5,199,993 -        -        183,064,874 144,808,445 
บริษทั จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั 5,000,000 5,000,000 4,999,400 4,999,400 -        -        4,999,400 4,999,400 -        -        12,635,984 12,398,512 
บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จ  ากดั 5,000,000 5,000,000 4,999,300 4,999,300 -        -        4,999,300 4,999,300 -        -        1,295,819 1,524,786 
บริษทั บลูแฟร์ร่ี จ  ากดั 5,000,000 5,000,000 4,009,993 4,009,993 -        -        4,009,993 4,009,993 -        -        498,930 -        
บริษทั เวร่ี เวลล ์จ ากดั              
   (เดิมช่ือ : บริษทั มาจีค (ประเทศไทย) จ ากดั) 4,000,000 4,000,000 3,999,300 3,999,300 -        -        3,999,300 3,999,300 -        -        608,693 17,176,994 
บริษทั โพเอม่า จ ากดั 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 (75,877,273) (76,302,016) 4,122,727 3,697,984 -        -        -        -        

บริษทั ยา๊ค จ ากดั 2,500,000 2,500,000 2,499,300 2,499,300 (2,499,300) (2,499,300) -        -        -        -        -        -        

รวม 601,000,000 713,500,000 729,940,886 823,690,886 (260,135,868) (210,915,215) 469,805,018 612,775,671 -        -        369,578,855 407,907,925 
 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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12 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2557 ประกอบดว้ย (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ทุนช าระแล้ว วิธีราคาทุน ค่าเผือ่การด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี ประมาณการผลขาดทุน เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 27) 

  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 

บริษัทย่อยท่ีหยุดด าเนินธุรกิจ             
บริษทั อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จ ากดั 30,000,000 30,000,000 19,499,300 19,499,300 (11,743,799) (13,078,309) 7,755,501 6,420,991 -        -        -        -        
บริษทั บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จ ากดั 3,000,000 3,000,000 2,999,300 2,999,300 (221,974) (479,022) 2,777,326 2,520,278 -        -                        - -        
บริษทั อาวอง จ ากดั 4,000,000 4,000,000 3,999,300 3,999,300 (3,603,596) (1,862,150) 395,704 2,137,150 -        -                        - -        
บริษทั อาร์ สยาม จ ากดั 1,000,000 1,000,000 999,300 999,300 -        -        999,300 999,300 -        -                        - -        
บริษทั เอส - วนั สปอร์ต จ ากดั 15,000,000 15,000,000 33,800,530 33,800,530 (33,800,530) (33,800,530) -        -        -        1,519,329                 - -        
บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จ ากดั 4,500,000 4,500,000 2,667,595 2,667,595 (2,667,595) (2,667,595) -        -        -        73,298                 - -        

บริษทั อาร์ เอส ฟิลม์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 5,000,000 5,000,000 4,999,300 4,999,300 (4,999,300) (4,999,300) -        -        -        1,356,482                 - -        

รวม 62,500,000 62,500,000 68,964,625 68,964,625 (57,036,794) (56,886,906) 11,927,831 12,077,719 -        2,949,109 -        -        

รวมทั้งส้ิน 663,500,000 776,000,000 798,905,511 892,655,511 (317,172,662) (267,802,121) 481,732,849 624,853,390 -        2,949,109 369,578,855 407,907,925 

 

บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสต้ิง แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั  บริษทั อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จ  ากดั  บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมไม่เป็นสาระส าคญั ดงันั้น 
บริษทัจึงไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) 
 
  งบการเงินรวม 

  บาท ร้อยละ 

  ทุนท่ีออกและเรียกช าระ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

ช่ือบริษัท ธุรกจิหลกั  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
      

บริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จ  ากดั รับจา้งจดักิจกรรม 20,000,000 20,000,000  25.00  25.00 

 
 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินลงทุนในบริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จ  ากดั 5,102,753 5,406,090 6,303,621 6,303,621 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -        -        (1,200,868) (897,531) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 5,102,753 5,406,090 5,102,753 5,406,090 

 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
   งบการเงินรวม 

    พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

    บาท  บาท 
     

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี   5,406,090 5,495,813 
ส่วนแบ่งขาดทุนส าหรับปี   (303,337) (89,723) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี   5,102,753 5,406,090 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปส าหรับบริษัทร่วม 
 

ขอ้มลูทางการเงินส าหรับบริษทั บริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จ  ากดั ซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 
 

 บริษัท ไอเดยี เพาเวอร์ จ ากดั 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
  บาท  บาท 
   

สินทรัพยห์มุนเวยีน 16,056,439 15,416,466 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 150,000 493,424 
 16,206,439 15,909,890 
   

หน้ีสินหมุนเวยีน 73,370 42,616 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน -      -      
 73,370 42,616 
   

สินทรัพยสุ์ทธิ 16,133,069 15,867,274 
 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 บริษัท ไอเดยี เพาเวอร์ จ ากดั 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
  บาท  บาท 
   

รายได ้ 20,257,504 1,669,107 
   

ก าไรก่อนภาษี 336,408 1,039,762 
ค่าใชจ่้าย/รายไดภ้าษีเงินได ้ (70,612) (214,895) 
   

ก าไรขาดทุน 265,796 824,867 
   

ส่วนไดเ้สียตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั 66,449 206,217 
 

 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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14 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 
 งบการเงินรวม (บาท) 
   เคร่ืองตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  
 อาคารและส่วน เคร่ืองจักรและ ติดตั้งและ  และอุปกรณ์  
 ปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์ อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 
       

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557       
ราคาทุน 29,299,057 197,402,442 374,643,453 35,429,295 972,925 637,747,172 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (25,490,178) (104,345,057) (183,994,108) (13,479,415) -        (327,308,758) 
 ค่าเผือ่ดอ้ยค่า -        (421,922) -        -        -        (421,922) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ - ตามท่ีปรับใหม่ 3,808,879 92,635,463 190,649,345 21,949,880 972,925 310,016,492 
       

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557       
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี - ตามท่ีปรับใหม่ 3,808,879 92,635,463 190,649,345 21,949,880 972,925 310,016,492 
ซ้ือสินทรัพย ์ 3,754,139 16,425,218 42,632,967 5,041,260 92,863,328 160,716,912 
รับโอนจากงานระหวา่งก่อสร้าง 686,925 5,215,500 6,880,000 -        (12,782,425) -        
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน -        (4,802,508) (8,866,574) -        -        (13,669,082) 
 -  ค่าเส่ือมราคาสะสม -        4,749,311 8,141,589 -        -        12,890,900 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 29) (4,738,563) (29,735,370) (43,102,476) (4,570,178) -        (82,146,587) 
กลบัรายการค่าเผือ่ดอ้ยค่า -        421,922 -        -        -        421,922 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี - ตามท่ีปรับใหม่ 3,511,380 84,909,536 196,334,851 22,420,962 81,053,828 388,230,557 
       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557       
ราคาทุน 33,740,121 214,240,652 415,289,846 40,470,555 81,053,828 784,795,002 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (30,228,741) (129,331,116) (218,954,995) (18,049,593) -        (396,564,445) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ - ตามท่ีปรับใหม่ 3,511,380 84,909,536 196,334,851 22,420,962 81,053,828 388,230,557 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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14 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 งบการเงินรวม (บาท) 

   เคร่ืองตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  
 อาคารและส่วน เคร่ืองจักรและ ติดตั้งและ  และอุปกรณ์  
 ปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์ อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 
       

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 33,740,121 214,240,652 415,289,846 40,470,555 81,053,828 784,795,002 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (30,228,741) (129,331,116) (218,954,995) (18,049,593) -        (396,564,445) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ - ตามท่ีปรับใหม่ 3,511,380 84,909,536 196,334,851 22,420,962 81,053,828 388,230,557 
       

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี - ตามท่ีปรับใหม่ 3,511,380 84,909,536 196,334,851 22,420,962 81,053,828 388,230,557 
ซ้ือสินทรัพย ์ 626,301 12,281,700 48,658,116 12,517,009 14,294,350 88,377,476 
รับโอนจากงานระหวา่งก่อสร้าง 660,000 840,000 6,806,439 -        (8,306,439) -        
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน (1,773,491) (23,078,967) (18,699,034) (392,523) -        (43,944,015) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม 1,601,079 15,958,801 17,234,523 392,522 -        35,186,925 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 29) (2,404,245) (26,292,995) (49,765,032) (5,372,404) -        (83,834,676) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 2,221,024 64,618,075 200,569,863 29,565,566 87,041,739 384,016,267 
       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 33,252,931 204,283,385 452,055,367 52,595,041 87,041,739 829,228,463 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (31,031,907) (139,665,310) (251,485,504) (23,029,475) -        (445,212,196) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 2,221,024 64,618,075 200,569,863 29,565,566 87,041,739 384,016,267 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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14 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท) 
   เคร่ืองตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  
 อาคารและส่วน เคร่ืองจักรและ ติดตั้งและ  และอุปกรณ์  
 ปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์ อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 
       

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557       
ราคาทุน 20,451,625 122,050,315 346,141,771 35,429,295 972,925 525,045,931 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (16,915,191) (38,776,645) (162,090,023) (13,479,415) -        (231,261,274) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ - ตามท่ีปรับใหม่ 3,536,434 83,273,670 184,051,748 21,949,880 972,925 293,784,657 

       

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557       

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี - ตามท่ีปรับใหม่ 3,536,434 83,273,670 184,051,748 21,949,880 972,925 293,784,657 

ซ้ือสินทรัพย ์ 3,154,139 12,492,368 40,890,465 3,990 92,863,328 149,404,290 

รับโอนจากงานระหวา่งก่อสร้าง 686,925 5,215,500 6,880,000 -        (12,782,425) -        

ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์-  ราคาทุน -        (20,000) (3,875,310) -        -        (3,895,310) 

 -  ค่าเส่ือมราคาสะสม -        19,999 3,351,135 -        -        3,371,134 

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 29) (4,379,994) (23,841,626) (40,006,238) (4,264,263) -        (72,492,121) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี - ตามท่ีปรับใหม่ 2,997,504 77,139,911 191,291,800 17,689,607 81,053,828 370,172,650 

       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557       

ราคาทุน 24,292,689 139,738,183 390,036,926 35,433,285 81,053,828 670,554,911 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (21,295,185) (62,598,272) (198,745,126) (17,743,678) -        (300,382,261) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ - ตามท่ีปรับใหม่ 2,997,504 77,139,911 191,291,800 17,689,607 81,053,828 370,172,650 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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14 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท) 
   เคร่ืองตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  
 อาคารและส่วน เคร่ืองจักรและ ติดตั้งและ  และอุปกรณ์  
 ปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์ อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 
       

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558       

ราคาทุน 24,292,689 139,738,183 390,036,926 35,433,285 81,053,828 670,554,911 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (21,295,185) (62,598,272) (198,745,126) (17,743,678) -        (300,382,261) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ - ตามท่ีปรับใหม่ 2,997,504 77,139,911 191,291,800 17,689,607 81,053,828 370,172,650 
       

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี - ตามท่ีปรับใหม่ 2,997,504 77,139,911 191,291,800 17,689,607 81,053,828 370,172,650 

ซ้ือสินทรัพย ์ 772,401 6,178,500 37,951,774 12,517,009 13,855,469 71,275,153 

รับโอนจากงานระหวา่งก่อสร้าง 660,000 840,000 6,806,439 -        (8,306,439) -        

ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน (221,747) (16,947,919) (11,767,170) (392,523) -        (29,329,359) 

 - ค่าเส่ือมราคาสะสม 112,718 10,934,109 11,214,773 392,522 -        22,654,122 

ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 29) (2,449,042) (23,298,178) (45,923,454) (4,364,951) -        (76,035,625) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 1,871,834 54,846,423 189,574,162 25,841,664 86,602,858 358,736,941 
       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       

ราคาทุน 25,503,343 129,808,764 423,027,969 47,557,771 86,602,858 712,500,705 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (23,631,509) (74,962,341) (233,453,807) (21,716,107) -        (353,763,764) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 1,871,834 54,846,423 189,574,162 25,841,664 86,602,858 358,736,941 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหักค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
มีจ  านวนเงินทั้งส้ิน 255,854,965 บาท และ 220,958,459 บาท (พ.ศ. 2557 :  184,934,528 บาท และ 146,789,702 บาท) ตามล าดบั 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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14 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งต้นประกอบดว้ย รถยนต์ มีมูลค่า 
ตามบญัชีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 27,439,701 33,069,701 27,439,701 33,069,701 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (12,303,902) (15,391,576) (12,303,902) (15,391,576) 

มลูค่าสุทธิตามบญัชี 15,135,799 17,678,125 15,135,799 17,678,125 
 

15 ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่และประกอบกจิการโทรทัศน์ 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ 
พ.ศ. 2557 แสดงไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

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

มลูค่าเทียบเท่าเงินสด (มลูค่าปัจจุบนั) 2,030,326,376 2,030,326,376 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (228,268,123) (93,011,849) 

 1,802,058,253 1,937,314,527 
 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท อาร์เอส เทเลวิชั่น จ  ากัด”) ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 
และประกอบกิจการโทรทศัน์เพื่อใหบ้ริการโทรทศัน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติในหมวดหมู่ทัว่ไป 
แบบความคมชดัปกติ ในราคาประมูล 2,265 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ส าหรับระยะเวลา 15 ปี (เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 
พ.ศ. 2557 ถึงวนัที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2572)  
 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโดยแยกช าระ ดงัน้ี 
 

1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นต ่าจ  านวน 380 ล้านบาท แบ่งช าระ 4 งวด ภายใน 3 ปี (วนัท่ี 23 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2560) นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ี กสทช. ก าหนด  

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกวา่ราคาขั้นต ่าจ  านวน 1,885 ลา้นบาท แบ่งช าระ 6 งวด ภายใน 5 ปี (วนัท่ี 23 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562) นับแต่วนัท่ีได้รับใบอนุญาตตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”)ก าหนด 

3) วางหนังสือค ้าประกนัการช าระคืนค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายช าระให้กบั กสทช. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
หนงัสือค ้าประกนัดงักล่าวมียอดคงเหลือจ านวน 1,695 ลา้นบาท (พ.ศ. 2557: 2,019 ลา้นบาท) 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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15 ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่และประกอบกจิการโทรทัศน์ (ต่อ) 
 
4) ตารางแสดงภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายช าระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี มีดงัน้ี 
 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ในส่วนของราคาขั้นต ่า 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ในส่วนที่เกนิขั้นต ่า 

 
 

 จ านวนเงิน จ านวนเงิน รวม  
งวดการจ่ายช าระ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท วันทีค่รบก าหนดช าระ 

     

1 190.0 188.5 378.5 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
2 114.0 188.5 302.5 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
3 38.0 377.0 415.0 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
4 38.0 377.0 415.0 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
5 - 377.0 377.0 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
6 - 377.0 377.0 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

รวม 380.0 1,885.0 2,265.0  
 

บริษทัยอ่ยบนัทึกใบอนุญาตดงักล่าว ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิดว้ยมลูค่าเทียบเท่าเงินสด (มลูค่าปัจจุบนั) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

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

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 1,886,500,000 -         
เพ่ิมข้ึน -         2,265,000,000 
จ่ายช าระ (302,500,000) (378,500,000) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 1,584,000,000 1,886,500,000 

 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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15 ใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่และประกอบกจิการโทรทัศน์ (ต่อ) 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บริษทัย่อยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบ
กิจการโทรทศัน์ ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

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

   

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ท่ีตอ้งจ่าย 1,584,000,000 1,886,500,000 
หกั  ดอกเบ้ียในอนาคต (116,406,400) (183,557,518) 

 1,467,593,600 1,702,942,482 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (361,674,762) (235,348,883) 

 1,105,918,838 1,467,593,599 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

   ปรับใหม่ 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
ก าหนดช าระภายใน  บาท  บาท 

   

1 ปี 415,000,000 302,500,000 
2 - 5 ปี 1,169,000,000 1,584,000,000 

 1,584,000,000 1,886,500,000 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 
 งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะบริษัท (บาท) 

   ต้นทุนการผลติ  โปรแกรม     ต้นทุนการผลติ  โปรแกรม   
  ค่าลขิสิทธ์ิ  ละครและ  คอมพวิเตอร์  ต้นทุน   ค่าลขิสิทธ์ิ  ละครและ  คอมพวิเตอร์  ต้นทุน  
  ส าหรับเพลง  ภาพยนตร์  และอืน่ๆ  ระหว่างท า  รวม  ส าหรับเพลง  ภาพยนตร์  และอืน่ๆ  ระหว่างท า  รวม 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2557           
ราคาทุน 282,576,888 390,895,216 868,304,779 26,992,307 1,568,769,190 282,576,888 377,895,216 64,396,775 24,401,389 749,270,268 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (82,403,675) (174,882,926) (253,380,697) -        (510,667,298) (82,403,675) (169,882,938) (35,493,702) -        (287,780,315) 
 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (121,343,106) (174,242,368) (14,753,306) (2,590,918) (312,929,698) (121,343,106) (166,242,356) -        -        (287,585,462) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ - ตามท่ีปรับใหม่ 78,830,107 41,769,922 600,170,776 24,401,389 745,172,194 78,830,107 41,769,922 28,903,073 24,401,389 173,904,491 
           

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557           
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี - ตามท่ีปรับใหม่ 78,830,107 41,769,922 600,170,776 24,401,389 745,172,194 78,830,107 41,769,922 28,903,073 24,401,389 173,904,491 
ซ้ือสินทรัพย ์ -        -        150,643,525 400,290,780 550,934,305 -        -        22,215,763 231,124,304 253,340,067 
โอนงานระหวา่งท า 7,297,600 349,088,346 -        356,385,946 -        7,297,640 246,133,507 -        253,431,147 -        
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์-  ราคาทุน -        -        (208,828,885) -        (208,828,885) -        -        -        -        -        
 -  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม -        -        208,828,878 -        208,828,878 -        -        -        -        -        
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 29) -        (338,037,796) (565,294,896) -        (903,332,663) -        (276,610,818) (6,947,602) -        (283,558,420) 
ค่าเผื่อดอ้ยค่า (15,647,439) -        (4,493,486) -        (20,140,925) (15,647,439) -        -        -        (15,647,439) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี - ตามท่ีปรับใหม่ 70,480,268 52,820,472 181,025,912 68,306,223 372,632,875 70,480,308 11,292,611 44,171,234 2,094,546 128,038,699 
           

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557           
ราคาทุน 289,874,488 739,983,562 810,119,419 70,897,141 1,910,874,610 289,874,528 624,028,723 86,612,538 2,094,546 1,002,610,335 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (82,403,675) (512,920,722) (609,846,715) -        (1,205,171,112) (82,403,675) (446,493,756) (42,441,304) -        (571,338,735) 
 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (136,990,545) (174,242,368) (19,246,792) (2,590,918) (333,070,623) (136,990,545) (166,242,356) -        -        (303,232,901) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ - ตามท่ีปรับใหม่ 70,480,268 52,820,472 181,025,912 68,306,223 372,632,875 70,480,308 11,292,611 44,171,234 2,094,546 128,038,699 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) (ต่อ) 
 งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะบริษัท (บาท) 

   ต้นทุนการผลติ  โปรแกรม     ต้นทุนการผลติ  โปรแกรม   
  ค่าลขิสิทธ์ิ  ละครและ  คอมพวิเตอร์  ต้นทุน   ค่าลขิสิทธ์ิ  ละครและ  คอมพวิเตอร์  ต้นทุน  
  ส าหรับเพลง  ภาพยนตร์  และอืน่ๆ  ระหว่างท า  รวม  ส าหรับเพลง  ภาพยนตร์  และอืน่ๆ  ระหว่างท า  รวม 

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558           
ราคาทุน 289,874,488 739,983,562 810,119,419 70,897,141 1,910,874,610 289,874,528 624,028,723 86,612,538 2,094,546 1,002,610,335 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (82,403,675) (512,920,722) (609,846,715) -         (1,205,171,112) (82,403,675) (446,493,756) (2,441,304) -        (571,338,735) 
 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (136,990,545) (174,242,368) (19,246,792) (2,590,918) (333,070,623) (136,990,545) (166,242,356) -        -        (303,232,901) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ - ตามท่ีปรับใหม่ 70,480,268 52,820,472 181,025,912 68,306,223 372,632,875 70,480,308 11,292,611 44,171,234 2,094,546 128,038,699 
           

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558           
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี - ตามท่ีปรับใหม่ 70,480,268 52,820,472 181,025,912 68,306,223 372,632,875 70,480,308 11,292,611 44,171,234 2,094,546 128,038,699 
ซ้ือสินทรัพย ์ -        -        9,658,574 264,750,167 274,408,741 -        -        6,871,539 4,012,716 10,884,255 
โอนงานระหวา่ง 5,947,262 310,872,862 -        (316,820,124) -        5,947,262 -        -        (5,947,262) -        
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน -        (4,999,972) (720,258,500) -        (725,258,472) -        -        (725,000) -        (725,000) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายสะสม -        4,999,988 719,727,589 -        724,727,577 -        -        224,321 -        224,321 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 29) (299,999) (164,594,761) (162,534,931) -        (327,429,662) (299,999) (4,581,198) (8,071,887) -        (12,953,084) 
ค่าเผื่อดอ้ยค่า (15,802,735) -        17,701,984 2,590,918 4,490,167 (15,802,735) -        -        -        (15,802,735) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 60,324,796 199,098,589 45,320,628 18,827,184 323,571,197 60,324,836 6,711,413 42,470,207 160,000 109,666,456 
           

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558           
ราคาทุน 295,821,750 1,045,856,452 99,519,493 18,827,184 1,460,024,879 295,821,790 624,028,723 92,759,077 160,000 1,012,769,590 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (82,703,674) (672,515,495) (52,654,057) -        (807,873,226) (82,703,674) (451,074,954) (50,288,870) -        (584,067,498) 
 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (152,793,280) (174,242,368) (1,544,808) -        (328,580,456) (152,793,280) (166,242,356) -        -        (319,035,636) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 60,324,796 199,098,589 45,320,628 18,827,184 323,571,197 60,324,836 6,711,413 42,470,207 160,000 109,666,456 

 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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17 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย (สุทธิ) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 139,765,951 104,796,747 69,548,760 49,902,284 
หกั  ค่าเผือ่ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย     
          ท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืน (9,228,415) (12,342,866) -         -        

 130,537,536 92,453,881 69,548,760 49,902,284 

 
18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 111,228,506 30,820,706 38,945,349 21,666,275 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 117,413,048 92,214,000 70,448,204 66,699,871 

 228,641,554 123,034,706 109,393,553 88,366,146 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะจ่ายช าระภายใน 12 เดือน (77,800) (5,674,026) (77,800) -        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะจ่ายช าระเกินกวา่ 12 เดือน (543,375) -        (543,375) -        

 (621,175) (5,674,026) (621,175) -        
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 228,020,379 117,360,680 108,772,378 88,366,146 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 

68 

18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 117,360,680 57,334,341 88,366,146 45,475,761 
เพ่ิมในงบก าไรขาดทุน 110,659,699 60,339,763 20,406,232 43,299,332 

ลดในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -        (313,424) -        (408,947) 

ยอดคงเหลือปลายปี 228,020,379 117,360,680 108,772,378 88,366,146 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 228,020,379 122,551,702 108,772,378 88,366,146 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) -         (5,191,022) -         -         

 228,020,379 117,360,680 108,772,378 88,366,146 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  ปรับใหม่    เพิม่(ลด)ใน   ปรับใหม่   เพิม่(ลด)ใน  

  1 มกราคม  เพิม่(ลด)ใน  งบก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม  1 มกราคม  เพิม่(ลด)ใน  งบก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2558  งบก าไรขาดทุน  เบ็ดเสร็จอืน่  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2558  งบก าไรขาดทุน  เบ็ดเสร็จอืน่  พ.ศ. 2558 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี         

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 7,960,676 5,321,548 -         13,282,224 7,737,854 658,424 -         8,396,278 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 34,584,086 5,008,237 -         39,592,323 25,831,526 (12,751,590) -         13,079,936 

ประมาณการรับคืนสินคา้ 7,346,987 (4,473,812) -         2,873,175 7,346,987 (4,473,812) -         2,873,175 

ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั 2,463,340 6,605,958 -         9,069,298 1,379,939 (512,651) -         867,288 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -         2,336,066 -         2,336,066 -         2,336,066 -         2,336,066 

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 8,188,927 10,281,477 -         18,470,404 -         -         -         -         

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13,070,296 4,038,854 -         17,109,150 11,341,447 3,621,211 -         14,962,658 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 49,420,394 34,093,523 -         83,513,917 34,728,393 (10,245,238) -         24,483,155 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน -         42,394,997 -         42,394,997 -         42,394,997 -         42,394,997 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 123,034,706 105,606,848 -         228,641,554 88,366,146 21,027,407 -         109,393,553 
         

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,674,026) 5,674,026 -         -         -         -         -         -         

ทรัพยสิ์นภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -         (621,175) -         (621,175) -         (621,175) -         (621,175) 

   รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (5,674,026) 5,052,851 -                 (621,175) -         (621,175) -         (621,175) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 117,360,680 110,659,699 -         228,020,379 88,366,146 20,406,232 -         108,772,378 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  ปรับใหม่   เพิม่(ลด)ใน  ปรับใหม่  ปรับใหม่   เพิม่(ลด)ใน  ปรับใหม่ 
  1 มกราคม  เพิม่(ลด)ใน  งบก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม  1 มกราคม  เพิม่(ลด)ใน  งบก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2557  งบก าไรขาดทุน  เบ็ดเสร็จอืน่  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2557  งบก าไรขาดทุน  เบ็ดเสร็จอืน่  พ.ศ. 2557 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 7,926,718 33,958 -         7,960,676 7,712,473 25,381 -         7,737,854 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 26,469,102 8,114,984 -         34,584,086 26,469,102 (637,576) -         25,831,526 
ประมาณการรับคืนสินคา้ -         7,346,987 -         7,346,987 -         7,346,987 -         7,346,987 
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 3,972,272 (1,508,932) -         2,463,340 2,592,187 (1,212,248) -         1,379,939 
ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี         
   และประกอบกิจการโทรทศัน ์ -         8,188,927 -         8,188,927 -         -         -         -         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9,562,862 3,820,858 (313,424) 13,070,296 8,701,999 3,048,395 (408,947) 11,341,447 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 40,277,642 9,142,752 -         49,420,394 -         34,728,393 -         34,728,393 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 88,208,596 35,139,534 (313,424) 123,034,706 45,475,761 43,299,332 (408,947) 88,366,146 
         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

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

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 57,334,341 60,339,763 (313,424) 117,360,680 45,475,761 43,299,332 (408,947) 88,366,146 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (สุทธิ) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

เงินมดัจ า 557,673 553,000 557,673 553,000 
เงินประกนั 40,757,901 45,951,796 31,108,243 35,429,884 

 41,315,574 46,504,796 31,665,916 35,982,884 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินประกนั (10,049,685) (9,146,027) (3,546,027) (3,546,027) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 31,265,889 37,358,769 28,119,889 32,436,857 

 
20 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  168,813,426 135,142,854 67,251,140 83,385,266 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 ค) -        -        113,953,850 54,783,149 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน  24,213,770 17,986,578 22,710,528 16,078,609 
 -  บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 ค) 3,598,412 2,056,912 3,465,566 1,887,492 
รายไดรั้บล่วงหนา้      
   - บริษทัอ่ืน  704,803,756 206,545,245 619,064,055 31,611,607 
   - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 ค) -        -        51,594,944 35,378,080 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย      
   - ค่านายหนา้และค่าใชจ่้าย      
         ส่งเสริมการขายคา้งจ่าย      
         - บริษทัอ่ืน  228,498,470 194,114,794 86,988,338 85,357,193 
         - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 ค) -        -        -        617,783 
   - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายโครงการ      
         - บริษทัอ่ืน  205,987,287 166,126,135 71,067,871 71,712,089 
         - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 ค) -        -        20,051,654 8,486,643 
   - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย      
         - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 ค) -        -        130,356 887,354 
   - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืนๆ      
         - บริษทัอ่ืน  83,272,010 118,677,414 65,714,940 94,659,941 
         - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33 ค) -        137,531 -        45,318 

  1,419,187,133 840,787,463 1,121,993,242 484,890,524 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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21 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 14,153,197 13,564,857 14,153,197 13,564,857 
หกั ดอกเบ้ียในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (1,081,707) (806,053) (1,081,707) (806,053) 
 13,071,490 12,758,804 13,071,490 12,758,804 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (5,865,272) (7,655,315) (5,865,272) (7,655,315) 

 7,206,218 5,103,489 7,206,218 5,103,489 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายส าหรับสัญญาเช่าการเงินขา้งตน้ มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

ภายใน 1 ปี 6,432,135 8,224,316 6,432,135 8,224,316 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 7,721,062 5,340,541 7,721,062 5,340,541 

 14,153,197 13,564,857 14,153,197 13,564,857 

 
22 ภาษีมูลค่าเพิม่ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนดช าระ (95,525,631) (82,914,182) (46,430,213) (34,880,479) 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 61,766,158 30,098,070 11,265,888 5,377,582 
ภาษีมลูค่าเพ่ิมรอรับคืน 26,277,490 21,130,737 8,733,664 2,431,137 

 (7,481,983) (31,685,375) (26,430,661) (27,071,760) 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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22 ภาษีมูลค่าเพิม่ (ต่อ) 
 

ภาษีมลูค่าเพ่ิมแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีมลูค่าเพ่ิม (สินทรัพย)์ 40,928,458 25,693,651 -         -         
ภาษีมลูค่าเพ่ิม (หน้ีสิน) (48,410,441) (57,379,026) (26,430,661) (27,071,760) 

 (7,481,983) (31,685,375) (26,430,661) (27,071,760) 
 

23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

งบแสดงฐานะการเงิน     
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 85,545,748 65,351,484 74,813,289 56,707,234 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

ยอดตน้ปี 65,351,484 49,767,218 56,707,234 43,509,995 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 9,114,836 6,411,248 8,011,683 5,662,666 
ตน้ทุนบริการในอดีต 8,591,010 8,591,010 7,930,865 7,930,865 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,488,418 2,149,132 2,163,507 1,928,294 
ก าไรท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง     
   ขอ้สมมุติฐานทางการเงิน -         (1,567,124) -         (2,044,733) 
หน้ีสินลดลงจากการโอนพนกังานไปบริษทัยอ่ย -         -         -         (279,853) 

ยอดปลายปี  85,545,748 65,351,484 74,813,289 56,707,234 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
   

อตัราคิดลด  ร้อยละ 3.50  ร้อยละ 3.50 
อตัราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 3.00  ร้อยละ 3.00 
อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน  ร้อยละ 7.00 - 7.50  ร้อยละ 7.00 - 7.50 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 
การเปลีย่นแปลงใน
ข้อสมมตฐิาน 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2557 

 

บาท บาท บาท บาท 

      อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (9,390,463) (8,583,431) (7,996,726) (7,304,822) 
อตัราคิดลด ลดลงร้อยละ 1 10,982,712 10,096,983 9,332,597 8,572,160 
อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 11,330,128 9,640,776 9,640,551 8,185,407 
อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน ลดลงร้อยละ 1 (9,843,699) (8,395,473) (8,393,408) (7,144,741) 
อตัราการลาออก เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 (12,038,711) (10,175,883) (10,149,428) (8,550,094) 
อตัราการลาออก ลดลงร้อยละ 20 15,096,944 12,666,987 12,665,532 10,584,504 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าว 
ยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพนัธ์กัน ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

 

24 หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

เงินมดัจ ารับ 66,000 14,000 66,000 66,000 
เงินค ้าประกนัผลงาน 17,090,186 6,003,390 10,941,787 850,094 

 17,156,186 6,017,390 11,007,787 916,094 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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25 ทุนเรือนหุ้น 
 

25.1 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 จ านวนหุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ส่วนเกนิมุลค่าหุ้น 
 หุ้น บาท บาท 
    

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2557 953,866,816 953,866,816 193,593,325 
เพ่ิมทุน 68,479,230 68,479,230 61,631,307 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2557 1,022,346,046 1,022,346,046 255,224,632 
ลดทุน (หมายเหตุ 25.2) (12,408,400) (12,408,400) 600,184 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2558 1,009,937,646 1,009,937,646 255,824,816 

 
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยจ์นถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 เป็นจ านวนหุ้นสามญั 68,479,230 หุ้น ซ่ึงเกิดจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจ านวนดงักล่าว ซ่ึงสิทธ์ิในการซ้ือ 
หุน้สามญัไดห้มดอายลุงเม่ือวนัที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 

25.2 หุ้นสามัญซ้ือคืน/ส ารองหุ้นสามัญซ้ือคืน 
 
หุน้สามญัซ้ือคืน 
 
เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 1/2555 มีมติให้ซ้ือหุ้นสามญัคืนจ านวนไม่เกิน 
26 ลา้นหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.9 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทั้งหมด (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษทัมีหุ้นท่ี
ออกจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจ านวน 882,654,428 หุน้) และวงเงินสูงสุดท่ีจะใชใ้นการซ้ือหุ้นคืนจ านวนไม่เกิน 75 ลา้นบาท 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารทางการเงิน เน่ืองจากบริษทัมีสภาพคล่องส่วนเกินโดยท าการซ้ือคืนหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ก าหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุ้นคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี  
7 กนัยายน พ.ศ. 2555 โดยก าหนดระยะเวลาการจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนเม่ือพน้ก าหนด 6 เดือน นับแต่การซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ิน
โดยขายคืนภายใน 3 ปี 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 บริษทัมีหุ้นสามญัซ้ือคืนจ านวน 17,700,000 หุ้น มูลค่าการซ้ือคืนคงเหลือ 74,671,816 บาท 
โดยมีราคาตลาดของหุน้สามญัซ้ือคืนจ านวน 297,360,000 บาท 
 
เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้  าหน่ายหุ้นสามญัซ้ือคืนจ านวน 441,600 หุ้น ในราคาของหุ้นละ 21.00 บาท 
รวมเป็นเงิน 9,273,600 บาท 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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25 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 

25.2 หุ้นสามัญซ้ือคืน/ส ารองหุ้นสามัญซ้ือคืน (ต่อ) 
 

หุน้สามญัซ้ือคืน (ต่อ) 
 

เม่ือวนัที่ 3 กนัยายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้  าหน่ายหุน้สามญัซ้ือคืนจ านวน 3,000,000 หุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 10.80 บาท 
ถึง 11.00 บาท รวมเป็นเงิน 32,700,000 บาท 
 

เม่ือวนัที่ 4 กนัยายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้  าหน่ายหุน้สามญัซ้ือคืนจ านวน 1,850,000 หุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 11.00 บาท 
ถึง 11.40 บาท รวมเป็นเงิน 20,890,000 บาท 
 

เม่ือวนัท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนส าหรับหุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีไม่สามารถจ าหน่ายได้หมดภาย 
ในระยะเวลาท่ีก าหนดไวจ้  านวน 12,408,400 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 

รายการเคล่ือนไหวของหุ้นสามญัซ้ือคืนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัซ้ือคืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
และ พ.ศ. 2557 เป็นดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

   มูลค่าของ  ส่วนเกนิมูลค่า 
    หุ้นสามัญซ้ือคืน  หุ้นสามัญซ้ือคืน 
  จ านวนหุ้น  บาท  บาท 
    

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 17,700,000 74,671,816 -       
จ าหน่าย -       -       -       
ลดทุน -       -       -       

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 17,700,000 74,671,816 -       
จ าหน่าย (5,291,600) (22,324,499) (40,539,101) 
ลดทุน (12,408,400) (52,347,317) 39,938,917 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 -       -       (600,184) 
 

25.3 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้มีมติลดทุน 
จดทะเบียนของบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 112,500,000 บาท โดยลดหุ้นสามญัจ านวน 1,125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยจ่ายเงินคืนให้กบัให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุมเป็นจ านวนเงิน 18,750,000 บาท 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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26 การจ่ายเงินปันผล 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
จากการด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 180,915,596 บาท ทั้งน้ีเงินปันผลดงักล่าว 
จ่ายช าระในวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากก าไรสะสมของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท 
เป็นจ านวนเงินรวม 120,555,533 บาท ทั้งน้ีเงินปันผลดงักล่าวจ่ายช าระในวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัเม่ือวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2557 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 190,399,222 บาท ทั้งน้ีเงินปันผลดงักล่าว
จ่ายช าระในวนัท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 

27 รายได้อืน่ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

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

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน 907,276 4,634,174 466,109 (235,764) 
รายไดด้อกเบ้ีย 2,454,665 2,957,028 19,099,399 16,324,064 
รายไดเ้งินปันผล (หมายเหตุ 12) -       -       369,578,855 407,907,925 
รายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ี 447,401 1,004,372 4,951,993 24,275,135 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ 27,084 -       137,545,089 73,159,581 
รายไดจ้ากการละเมิดลิขสิทธ์ิ 30,000,000 -       -       -       
รายไดอ่ื้น 16,967,455 18,329,706 7,506,785 13,840,532 

 50,803,881 26,925,280 539,148,230 535,271,473 

 
รายไดจ้ากการละเมิดลิขสิทธ์ิ เป็นรายไดท่ี้เกิดจากการเรียกเก็บค่าละเมิดลิขสิทธ์ิกีฬาจากบริษทัแห่งหน่ึง 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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28 ค่าใช้จ่ายอืน่ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

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

ก าไร(ขาดทุน)จากการขายอาคาร และอุปกรณ์ 747,323 (305,673) 27,945 (412,045) 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอาคาร     
   และอุปกรณ์ (807,675) (1,397,188) (509,063) (1,390,003) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ -       (1,633,115) -       (312,734) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน (303,337) 1,110,177 -       -       
กลบัรายการ(ขาดทุน)จากการประมาณการหน้ีสิน 2,045,499 (1,755,861) -       1,199,900 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  (1,017,520) (1,397) (571,216) -       

 664,290 (3,983,057) (1,052,334) (914,882) 

 
29 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ถูกจดัประเภทตามลกัษณะดงัต่อไปน้ี ซ่ึงแสดงรวม
ไวใ้นก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

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

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป     
   และงานระหวา่งท า (48,628,727) (120,702,324) (44,684,974) 3,791,014 
ตน้ทุนบริการและวตัถุดิบใชไ้ป 2,581,080,682 3,109,001,684 1,073,979,405 948,596,231 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 702,648,956 731,522,416 605,938,364 617,859,893 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 14) 83,834,676 82,146,587 72,492,121 76,035,625 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 15 และ 16) 336,074,735 798,244,456 12,953,085 49,638,161 
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 111,695,791 112,982,365 93,501,298 89,766,997 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา 235,291,463 19,584,267 96,554,702 8,808,687 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (3,778,393) 20,351,955 13,620,854 15,724,408 
ขาดทุนจากการท าลายสินคา้     
   และค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 18,480,214 37,732,516 3,025,672 2,343,007 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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30 ต้นทุนทางการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
   ปรับใหม่   ปรับใหม่ 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน (13,364,725) (25,661,546) (2,264,438) (4,230,412) 
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการ     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 33 ก)) -       (31,178) (1,917,874) (1,951,975) 
ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน (569,001) (992,925) (569,001) (992,925) 
ดอกเบ้ียจ่ายจากค่าใบอนุญาตใหใ้ช ้     
   เคล่ือนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ (67,151,118) (51,116,107) -       -       

 (81,084,844) (77,801,756) (4,751,313) (7,175,312) 

 
31 ภาษีเงินได้ 
 

รายการกระทบยอดภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
   ปรับใหม่   ปรับใหม่ 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัส าหรับก าไรทางภาษี     
   ส าหรับปี (96,492,496) (167,392,815) -       -       
การปรับปรุงจากการบนัทึกภาษีเงินไดปี้ก่อน     
   ต ่าไป (1,409,193) (398,684) (978,357) (112,463) 
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 17) 110,659,699 60,339,765 20,406,232 43,299,332 
รวม(ค่าใช่จ่าย)รายไดภ้าษีเงินได ้ 12,329,876 (107,451,734) 19,427,875 43,186,869 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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31 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
 
รายการกระทบยอดภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

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

ก าไรก่อนภาษีทางบญัชี 119,780,614 475,095,368 417,984,789 296,984,572 
     

ภาษีค านวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20     
   (พ.ศ. 2557 : ร้อยละ 20) (23,956,123) (95,019,074) (83,596,958) (59,396,914) 
ผลกระทบ:     
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี (8,610,843) (12,483,652) (6,566,038) 9,289,444 
ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัเพ่ิมได ้ 284,807 295,887 47,562 893,401 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์ 3,626,231 153,789 1,384,823 -        
ค่าเผือ่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 42,394,997 -        35,221,072 10,931,816 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี - เงินปันผลรับ -        -        73,915,771 81,581,585 
การปรับปรุงภาษีเงินไดปี้ก่อนต ่าไป (1,409,193) (398,684) (978,357) (112,463) 

ภาษีเงินได ้ 12,329,876 (107,451,734) 19,427,875 43,186,869 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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32 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

32.1 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งปี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
   ปรับใหม่   ปรับใหม่ 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บาท) 121,634,482 340,975,070 437,412,664 339,762,494 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 1,006,634,753 983,957,561 1,006,634,753 983,957,561 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  0.1208  0.3465  0.4345  0.3453 
 

32.2 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด  
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยปรับจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลกลุ่มภายนอกในระหว่างปีปรับปรุง
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญัทั้งหมด กลุ่มบริษทัมี 
หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดคือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั บริษทัค านวณจ านวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณา
จากมลูค่ายติุธรรมซ่ึงข้ึนอยูก่บัมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของราคาตามสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมาพร้อมกบัสิทธิเลือกซ้ือหุ้น (ก าหนดจากราคา
ถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัในระหวา่งปี) การค านวณน้ีท าข้ึนเพ่ือก าหนดจ านวนหุ้นสามญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกบัหุ้นสามญัท่ีถือ
โดยบุคคลภายนอกในการค านวณก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุงก าไร(ขาดทุน)แต่อยา่งใด 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
   ปรับใหม่   ปรับใหม่ 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

ส่วนแบ่งก าไรท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บาท) -        340,975,070 -        339,762,494 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
   ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุน้) -        983,957,561 -        983,957,561 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
   ท่ีใชใ้นการค านวณก าไร(ขาดทุน)     

   ต่อหุน้ปรับลด (หุน้) -        983,957,561 -        983,957,561 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาท) -         0.3465 -         0.3453 
 

ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงเป็นวนัใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัวนัสุดทา้ย ไดมี้ผูใ้ช้
สิทธิแปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีคงเหลือจากการใช้สิทธิไดพ้น้สภาพจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงันั้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 จึงไม่มีก าไรต่อหุน้ปรับลด 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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33 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั ท่ีท  าหน้าท่ีถือหุ้น บริษทัย่อยและกิจการท่ีเป็น
บริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีส าคญัเปิดเผยในหมายเหตุ 12 และ หมายเหตุ 13 
 
รายการกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัท่ีนอกเหนือจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสรุปได ้ดงัน้ี 
 
บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั ลกัษณะธุรกิจ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั เชษฐโชติศกัด์ิ จ  ากดั ใหบ้ริการเช่าสถานท่ี มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จ  ากดั รับจา้งจดักิจกรรม ถือหุน้ทางออ้มโดยมีกรรมการบริษทัยอ่ยร่วมกนั 
บริษทั เอส.เอส.ท ูซี จ  ากดั ใหบ้ริการเช่าสถานท่ี มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหาร - บุคคลท่ีมีอ  านาจและความรับผิดชอบการวางแผน ส่ังการและ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับ
บริหารหรือไม่) 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี : 
 

ก) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกลุ่มบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) 
   รายได้ธุรกจิ  รายได้ธุรกจิ   รายได้อืน่ 

  รายได้  จัดจ าหน่าย  รับจ้างและ  รายได้  รายได้  รายได้จากการ   
  ธุรกจิส่ือ  เพลง  ผลติกจิกรรม  ธุรกจิลขิสิทธ์ิ  บริการอืน่  บริหารจดัการ  ดอกเบีย้รับ  รายได้อืน่ 
         

บริษทัยอ่ย         
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั 254,012,693 639,410 6,907,550 -        6,925,433 8,785,724 15,941,424 2,064,950 
บริษทั สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั          
   (เดิมช่ือ : บริษทั เค.มาสเตอร์ จ ากดั) 124,030,954 466,884 3,657,224 -        1,226,565 90,259,121 3,288 961,640 
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  -        -        58,643 -        270,000 24,484,632 -        211,846 
บริษทั จดัเกบ็ลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั 9,813 53,544,841 -        -        -        13,687,612 -        14,357 
บริษทั โพเอม่า จ ากดั -        -        3,900,000 -        -        -        437,151 -        
บริษทั ยา๊ค จ ากดั -        -        1,600 -        -        328,000 878,685 1,250,000 
บริษทั เวร่ี เวลล ์จ ากดั          
   (เดิมช่ือ : บริษทั มาจีค (ประเทศไทย) จ ากดั) -        -        4,043,100 -        -        -        -        1,800 
บริษทั บลูแฟร์ร่ี จ ากดั -        -        5,096,000 -        -        -        1,644 -        
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล          
   บรอดคาสติ้ง แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 1,860,000 -        -        -        -        -        -        -        
บริษทั เอส - วนั สปอร์ต จ ากดั -        -        -        -        -        -        814,200 -        
บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จ ากดั -        -        -        -        -        -        93,600 -        

 379,913,460 54,651,135 23,664,117 -        8,421,998 137,545,089 18,169,992 4,504,593 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการคา้ท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี : (ต่อ) 
 

ก) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกลุ่มบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 
   รายได้ธุรกจิ  รายได้ธุรกจิ   รายได้อืน่ 

  รายได้  จัดจ าหน่าย  รับจ้างและ  รายได้ธุรกจิ  รายได้  รายได้จากการ   
  ธุรกจิส่ือ  เพลง  ผลติกจิกรรม  ลขิสิทธ์ิ  บริการอืน่  บริหารจดัการ  ดอกเบีย้รับ  รายได้อืน่ 
         

บริษทัยอ่ย         
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั 111,991,650 -        2,573,600 50,048,000 9,176,047 -        9,811,573 3,177,731 
บริษทั สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั          
   (เดิมช่ือ : บริษทั เค.มาสเตอร์ จ ากดั) 98,578,348 1,132,691 10,391,579 -        1,954,960 45,298,277 2,617,808 353,902 
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  100,000 -        -        -        1,102,500 17,336,580 -        147,125 
บริษทั จดัเกบ็ลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั -        55,304,691 -        -        -        9,524,724 -        18,274 
บริษทั โพเอม่า จ ากดั -        -        -        -        -        -        718,959 -        
บริษทั ยา๊ค จ ากดั -        -        -        -        -        -        1,096,986 -        
บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จ ากดั -        -        13,600,000 -        -        -        -        -        
บริษทั เวร่ี เวลล ์จ ากดั          
   (เดิมช่ือ : บริษทั มาจีค (ประเทศไทย) จ ากดั) 16,967,000 -        353,000 -        -        -        -        219,325 
บริษทั บลูแฟร์ร่ี จ ากดั -        -        30,000 -        -        -        9,096 14,850 
บริษทั ดี มีเดีย แอนด ์โปรดกัชัน่ จ ากดั -        -        -        -        -        -        47,014 5,950 
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล          
บรอดคาสติ้ง แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 32,102,500 -        -        -        414,720 1,000,000 23,014 19,333,607 
บริษทั เอส - วนั สปอร์ต จ ากดั -        -        -        -        -        -        808,492 -        
บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จ ากดั -        -        -        -        -        -        93,600 -        

 259,739,498 56,437,382 26,948,179 50,048,000 12,648,227 73,159,581 15,226,542 23,270,764 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ก) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกลุ่มบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 
  ค่าใช้จ่าย ต้นทุน   ค่าใช้จ่าย ต้นทุน  
 ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงนิ ค่าตอบแทน ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงนิ ค่าตอบแทน 
 บริการ และบริหาร - ดอกเบีย้จ่าย ผู้บริหารส าคญั บริการ และบริหาร - ดอกเบีย้จ่าย ผู้บริหารส าคญั 
         

บริษทั เชษฐโชติศกัด์ิ จ  ากดั 29,548,746 47,722,673 -        -        26,375,674 50,277,426 -        -        

 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 
  ค่าใช้จ่าย ต้นทุน   ค่าใช้จ่าย ต้นทุน  
 ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงนิ ค่าตอบแทน ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงนิ ค่าตอบแทน 
 บริการ และบริหาร - ดอกเบีย้จ่าย ผู้บริหารส าคญั บริการ และบริหาร - ดอกเบีย้จ่าย ผู้บริหารส าคญั 
         

บริษทั เชษฐโชติศกัด์ิ จ  ากดั 28,635,318 47,722,673 -        25,508,947 40,780,939 -        
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ก) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกลุ่มบริษทักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 

  ค่าใช้จ่าย ต้นทุน   ค่าใช้จ่าย ต้นทุน  
 ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงนิ ค่าตอบแทน ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงนิ ค่าตอบแทน 
 บริการ และบริหาร - ดอกเบีย้จ่าย ผู้บริหารส าคญั บริการ และบริหาร - ดอกเบีย้จ่าย ผู้บริหารส าคญั 
         

บริษทัยอ่ย         
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั 51,796,722 44,626,250 -        -        67,341,483 -        2,775 -        
บริษทั สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั (เดิมช่ือ : บริษทั เค.มาสเตอร์ จ  ากดั) 51,442,490 7,365,179 59,538 -        89,117,727 947,104 253,767 -        
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  6,582,134 10,000 303,476 -        7,356,776 -        330,069 -        
บริษทั จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั -        -        -        -        -        -        133,048 -        
บริษทั ยา๊ค จ  ากดั 2,700,000 -        -        -        4,500,000 -        -        -        
บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จ  ากดั -        -        77,245 -        -        -        86,336 -        
บริษทั เวร่ี เวลล ์จ  ากดั (เดิมช่ือ : บริษทั มาจีค (ประเทศไทย) จ ากดั) -        -        68,284 -        -        -        91,746 -        
บริษทั บลูแฟร์ร่ี จ  ากดั -        -        41,978 -        -        -        37,157 -        
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสต้ิง แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั -        -        1,168,055 -        -        -        868,801 -        
บริษทั อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จ  ากดั -        -        152,877 -        2,342,005 -        93,973 -        
บริษทั อาวอง จ ากดั -        -        4,782 -        -        -        10,068 -        
บริษทั อาร์ สยาม จ ากดั -        -        12,637 -        -        -        13,425 -        

บริษทั บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จ  ากดั -        -        29,002 -        -        -        30,810 -        

 112,521,346 52,001,429 1,917,874 -        170,657,991 947,104 1,951,975 -        

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 
    ค่าเผื่อ     ค่าเผื่อ  
    หนี้สงสัยจะสูญ     หนี้สงสัยจะสูญ  

  ลูกหนี้การค้า  ดอกเบีย้ค้างรับ  - ดอกเบีย้ค้างรับ  เงินทดรองจ่าย  ลูกหนี้การค้า  ดอกเบีย้ค้างรับ  - ดอกเบีย้ค้างรับ  เงินทดรองจ่าย 
บริษทัยอ่ย         
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวชิัน่ จ ากดั 456,604,770 3,206,761 -        -        168,472,058 2,112,953 -        -        
บริษทั สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั          
   (เดิมช่ือ : บริษทั เค.มาสเตอร์ จ  ากดั) 59,516,856 -        -        -        80,165,982 -        -        -        
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  3,428,538 -        -        -        1,563,933 -        -        -        
บริษทั จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั 3,068,803 -        -        -        10,698 -        -        -        
บริษทั โพเอม่า จ ากดั -        -        -        915 -        -        -        -        
บริษทั ยา๊ค จ ากดั 2,762,205 2,121,973 -        -        5,784,433 1,243,288 (454,334) -        
บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จ  ากดั -        -        -        900 -        -        -        -        
บริษทั เวร่ี เวลล ์จ ากดั          
   (เดิมช่ือ : บริษทั มาจีค (ประเทศไทย) จ ากดั) 4,066,000 -        -        1,481 380,117 -        -        2,746 
บริษทั บลูแฟร์ร่ี จ  ากดั -        -        -        10 -        9,096 -        96 
บริษทั ดี มีเดีย แอนด ์โปรดกัชัน่ จ  ากดั    -        -        -        900 -        -        -        -        
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล          
   บรอดคาสต้ิง แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จ ากดั -        -        -        -        121,894 -        -        -        
บริษทั เอส - วนั สปอร์ต จ ากดั -        2,489,884 (2,079,438) -        -        1,675,684 (1,675,684) -        
บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จ  ากดั -        1,520,422 (707,632) 138,591 -        1,435,190 (1,426,821) 133,286 
บริษทั อาร์ เอส ฟิลม์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั -        -        -        -        -        -        -        239,319 

 529,447,172 9,339,040 (2,787,070) 142,797 256,499,115 6,476,211 (3,556,839) 375,447 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557  
 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 

    รายได้รับ  ดอกเบีย้  ค่าใช้จ่าย    รายได้รับ  ดอกเบีย้  ค่าใช้จ่าย 
  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ้ืน่  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ้ืน่  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย 
           

บริษทั เชษฐโชติศกัด์ิ จ  ากดั (หมายเหตุ 20) -       3,375,712 -       -       -       -       2,056,912 -       -       92,213 

บริษทั เอส. เอส. ทูซี จ  ากดั -       222,700 -       -       -       -       -       -       -       45,318 

 -       3,598,412 -       -       -       -       2,056,912 -       -       137,531 

 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 

    รายได้รับ  ดอกเบีย้  ค่าใช้จ่าย    รายได้รับ  ดอกเบีย้  ค่าใช้จ่าย 
  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ้ืน่  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ้ืน่  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย 
           

บริษทั เชษฐโชติศกัด์ิ จ  ากดั (หมายเหตุ 20) -        2,963,013 -        -        -        -        1,607,639 -        -       -       

บริษทั เอส. เอส. ทูซี จ  ากดั -        222,700 -        -        -        -        -        -        -       45,318 

 -        3,185,713 -        -        -        -        1,607,639 -        -       45,318 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 
    รายได้รับ  ดอกเบีย้  ค่าใช้จ่าย    รายได้รับ  ดอกเบีย้  ค่าใช้จ่าย 
  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ้ืน่  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ้ืน่  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย 
           

บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 20)           
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั 44,001,056 279,853 -        -        18,470,544 2,433,963 279,853 -        -        7,165,267 
บริษทั สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ ากดั            
   (เดิมช่ือ : บริษทั เค.มาสเตอร์ จ  ากดั) 65,918,898 -        226,000 -        1,581,110 49,514,271 -        459,645 253,767 1,939,159 
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  4,033,092 -        -        -        -        1,963,050 -        -        145,206 -        
บริษทั จดัเก็บลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั 804 -        51,368,944 -        -        66,935 -        34,718,435 12,945 -        
บริษทั ยา๊ค จ  ากดั -        -        -        -        -        802,500 -        -        -        -        
บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จ  ากดั -        -        -        12,221 -        -        -        -        12,534 -        
บริษทั เวร่ี เวลล ์จ  ากดั            
   (เดิมช่ือ : บริษทั มาจีค (ประเทศไทย) จ ากดั) -        -        -        13,579 -        -        -        -        29,589 -        
บริษทั บลูแฟร์ร่ี จ  ากดั -        -        -        6,789 -        -        -        -        -        -        
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล            
   บรอดคาสต้ิง แอนด์           
   สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั -        -        -        70,610 -        -        -        200,000 410,240 -        
บริษทั อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จ  ากดั -        -        -        27,157 -        -        -        -        14,623 -        
บริษทั อาวอง จ ากดั -        -        -        -        -        2,430 -        -        1,567 -        
บริษทั อาร์ สยาม จ ากดั -        -        -        -        -        -        -        -        2,089 -        
บริษทั บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จ  ากดั -        -        -        -        -        -        -        -        4,794 -        

 113,953,850 279,853 51,594,944 130,356 20,051,654 54,783,149 279,853 35,378,080 887,354 9,104,426 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ง) เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (สุทธิ) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) 
 เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยมืระยะส้ัน เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน (สุทธิ) 
   เพิม่ขึน้  รับช าระคืน    เพิม่ขึน้  ลดลง    เพิม่ขึน้  รับช าระคืน  ลดลง  
  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั              
บริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จ  ากดั -        32,000,000 (32,000,000) -        -        -        -        -        -        32,000,000 (32,000,000) -        -        
              

บริษทัยอ่ย              
บริษทั โพเอม่า จ  ากดั -        68,500,000 (68,500,000) -        -        -        -        -        -        68,500,000 (68,500,000) -        -        
บริษทั ยา๊ค จ  ากดั 20,000,000 4,000,000 -        24,000,000 (20,000,000) -        10,574,774 (9,425,226) -        4,000,000 -        10,574,774 14,574,774 
บริษทั เอส-วนั สปอร์ต จ  ากดั 20,355,000 -        -        20,355,000 (20,355,000) -        -        (20,355,000) -        -        -        -        -        
บริษทั บลูแฟร์ร่ี จ  ากดั 1,000,000 -        (1,000,000) -        -        -        -        -        1,000,000 -        (1,000,000) -        -        
บริษทั อาร์.เอส.สปอร์ตมาสเตอร์ จ  ากดั 2,340,000 -        -        2,340,000 (2,340,000) -        -        (2,340,000) -        -        -        -        -        
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ  ากดั 328,700,000 261,000,000 (110,000,000) 479,700,000 -        -        -        -        328,700,000 261,000,000 (110,000,000) -        479,700,000 
บริษทั สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ  ากดั -        5,000,000 (5,000,000) -        -        -        -        -        -        5,000,000 (5,000,000) -        -        

 372,395,000 338,500,000 (184,500,000) 526,395,000 (42,695,000) -        10,574,774 (32,120,226) 329,700,000 338,500,000 (184,500,000) 10,574,774 494,274,774 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 
 เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยมืระยะส้ัน เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน (สุทธิ) 
   เพิม่ขึน้  รับช าระคืน    เพิม่ขึน้  ลดลง    เพิม่ขึน้  รับช าระคืน  ลดลง  
  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั              
บริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จ  ากดั -        32,000,000 (32,000,000) -        -        -        -        -        -        32,000,000 (32,000,000) -        -        
              

บริษทัยอ่ย              
บริษทั โพเอม่า จ  ากดั 5,000,000 99,500,000 (104,500,000) -        -        -        -        -        5,000,000 99,500,000 (104,500,000) -        -        
บริษทั ยา๊ค จ  ากดั 45,000,000 3,000,000 (28,000,000) 20,000,000 (21,011,341) -        1,011,341 (20,000,000) 23,988,659 3,000,000 (28,000,000) 1,011,341 -        
บริษทั เอส-วนั สปอร์ต จ  ากดั 19,935,000 420,000 -        20,355,000 (19,935,000) -        (420,000) (20,355,000) -        420,000 -        (420,000) -        
บริษทั บลูแฟร์ร่ี จ  ากดั -        1,000,000 -        1,000,000 -        -        -        -        -        1,000,000 -        -        1,000,000 
บริษทั อาร์.เอส.สปอร์ตมาสเตอร์ จ  ากดั 2,340,000 -        -        2,340,000 (2,340,000) -        -        (2,340,000) -        -        -        -        -        
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ  ากดั 38,000,000 293,700,000 (3,000,000) 328,700,000 -        -        -        -        38,000,000 293,700,000 (3,000,000) -        328,700,000 
บริษทั สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ  ากดั 99,000,000 426,500,000 (525,500,000) -        -        -        -        -        99,000,000 426,500,000 (525,500,000) -        -        
บริษทั ดี มีเดีย แอนด ์โปรดกัชัน่ จ  ากดั -        4,000,000 (4,000,000) -        -        -        -        -        -        4,000,000 (4,000,000) -        -        
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล               
   บรอดคาสต้ิง แอนด ์สปอร์ต               
   แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั -        5,000,000 (5,000,000) -        -        -        -        -        -        5,000,000 (5,000,000) -        -        

 209,275,000 833,120,000 (670,000,000) 372,395,000 (43,286,341) -        591,341 (42,695,000) 165,988,659 833,120,000 (670,000,000) -        329,700,000 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
จ) เงินกูยื้มระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (บาท) 

 เงินกู้ยมืระยะส้ัน เงินกู้ยมืระยะส้ัน 

   เพิม่ขึน้  จ่ายช าระคืน    เพิม่ขึน้  จ่ายช าระคืน  
  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

บริษทัยอ่ย         
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  90,000,000 25,000,000 (115,000,000) -        5,000,000 140,000,000 (55,000,000) 90,000,000 
บริษทั อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จ  ากดั 7,000,000 3,000,000 -        10,000,000 7,000,000 -        -        7,000,000 
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสต้ิง แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 139,000,000 75,000,000 (188,000,000) 26,000,000 -        318,000,000 (179,000,000) 139,000,000 
บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จ  ากดั 6,000,000 -        (1,500,000) 4,500,000 7,000,000 -        (1,000,000) 6,000,000 
บริษทั เวรีเวลล ์จ ากดั (เดิมช่ือ : บริษทั มาจีค (ประเทศไทย) จ  ากดั) -         6,000,000 (1,000,000) 5,000,000 3,000,000 13,000,000 (16,000,000) -        
บริษทั บลูแฟร์ร่ี จ ากดั -         3,500,000 (1,000,000) 2,500,000 4,000,000 -        (4,000,000) -        
บริษทั อาวอง จ  ากดั 750,000 -        (750,000) -        750,000 -        -        750,000 
บริษทั อาร์ สยาม จ ากดั 1,000,000 -        (1,000,000) -        1,000,000 -        -        1,000,000 
บริษทั บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จ  ากดั 2,295,000 -        (2,295,000) -        2,295,000 -        -        2,295,000 
บริษทั จดัเกบ็ลิขสิทธ์ิไทย จ  ากดั -        -        -        -        12,000,000 -        (12,000,000) -        
บริษทั อาร์เอส เทเลวิชัน่ จ  ากดั -        -        -        -        3,000,000 -        (3,000,000) -        

บริษทั สตาร์ซ (ประเทศไทย) จ  ากดั -        15,000,000 (15,000,000) -        -        248,000,000 (248,000,000) -        

 246,045,000 127,500,000 (325,545,000) 48,000,000 45,045,000 719,000,000 (518,000,000) 246,045,000 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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33 รายการกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ฉ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 
 

ผูบ้ริหารส าคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่) และคณะผูบ้ริหารระดับสูง 
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือคา้งจ่ายส าหรับผูบ้ริหารส าคญัมีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอ่ืน 152,873,823 172,469,865 141,440,823 161,942,865 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 5,936,291 4,989,359 5,144,456 4,667,863 

 158,810,114 177,459,224 146,585,279 166,610,728 

 
34 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 งบการเงนิรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

    รายได้ธุรกิจ     

   ธุรกิจจดั  รับจ้างและ  ธุรกิจบริการ    

  ธุรกิจส่ือ  จ าหน่ายเพลง  ผลิตกิจกรรม  และอื่นๆ  รวม  รายการตดับัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได ้        
   รายไดภ้ายนอก 2,246,138,300 374,962,586 796,019,155 311,586,345 3,728,706,386 -        3,728,706,386 
   รายไดภ้ายใน 666,941,446 57,727,593 38,835,911 100,568,664 864,073,614 (864,073,614) -        
ตน้ทุนขายและบริการ 2,349,707,827 239,144,942 567,447,388 227,824,103 3,384,124,260 (677,272,379) 2,706,851,881 
ก าไรขั้นตน้ 563,371,919 193,545,237 267,407,678 184,330,906 1,208,655,740 (186,801,235) 1,021,854,505 
สินทรัพยถ์าวร 219,490,316 24,504,953 1,258 140,019,740 384,016,267 -        384,016,267 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,022,670,801 60,395,859 -        42,562,790 2,125,629,450 -        2,125,629,450 

 
 งบการเงนิรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ปรับใหม่) 

    รายได้ธุรกิจ     
   ธุรกิจจดั  รับจ้างและ  ธุรกิจบริการ    

  ธุรกิจส่ือ  จ าหน่ายเพลง  ผลิตกิจกรรม  และอื่นๆ  รวม  รายการตดับัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได ้        
   รายไดภ้ายนอก 3,356,834,829 457,816,856 458,514,472 33,285,277 4,306,451,434 -        4,306,451,434 
   รายไดภ้ายใน 904,702,942 61,028,822 42,662,259 73,598,788 1,081,992,811 (1,081,992,811) -        
ตน้ทุนขายและบริการ 3,144,412,592 346,148,604 414,696,493 106,720,734 4,011,978,423 (1,070,904,420) 2,941,074,003 
ก าไรขั้นตน้ 1,117,125,179 172,697,074 86,480,238 163,331 1,376,465,822 (11,088,391) 1,365,377,431 
สินทรัพยถ์าวร 234,244,375 15,623,557 365,760 137,996,865 388,230,557 -        388,230,557 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,192,333,745 71,998,956 -        45,614,730 2,309,947,431 (28) 2,309,947,459 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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35 วงเงินสินเช่ือ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชมี้ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

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

  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
     

วงเงินสินเช่ือต่างๆ ท่ีไดรั้บ     
   - วงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  990.00  1,020.50  820.00  820.00 

 
36 ภาระผูกพนัและหนี้สินท่ีอาจเกดิขึน้ และสัญญาที่ส าคัญ 

 
36.1 ภาระผูกพนั 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
ซ้ือทรัพยสิ์น 174,989,500 174,989,500 174,989,500 174,989,500 
     

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน     
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 59,846,390 34,550,052 59,646,390 31,824,052 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงสามปี 82,450,722 7,777,778 82,450,722 7,777,778 
รวม 142,297,112 42,327,830 142,097,112 39,601,830 
 

36.2 สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนัและกจิการอืน่ 
 

ก) บริษัทย่อยสองแห่งได้ท  าสัญญาซ้ือลิขสิทธ์ิกับหน่วยงานต่างประเทศสองแห่ง โดยมีหน้ีสินท่ีจะต้องจ่ายช าระ 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 เป็นจ านวนเงินท่ีระบุในสัญญาร่วมค ้าประกันโดยบริษทัใหญ่ ธนาคารพาณิชย ์
แห่งหน่ึงออกหนงัสือค ้าประกนัตามค่างวดท่ีถึงก าหนดช าระในแต่ละงวด 

 

ข) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาจ านวน 1 สัญญา เพ่ือใช้บริการเก่ียวกับการรับส่งสัญญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม  
โดยมีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2566 โดยบริษทัตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมส าหรับการใช้บริการและ 
จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการใช้บริการดงักล่าวตามท่ีระบุในสัญญา ทั้ งน้ี บริษทัต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ  
ท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

ค) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาเช่าเวลาของสถานีวทิยกุระจายเสียงกบัส่วนราชการจ านวน 1 สัญญา ก าหนดระยะเวลา 
2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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36 ภาระผูกพนัและหนี้สินที่อาจเกดิขึน้ และสัญญาที่ส าคัญ (ต่อ) 
 

36.2 สัญญาส าคัญที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนัและกจิการอืน่ 
 

ง) บริษทัและบริษทัย่อยสองแห่งไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ  
ท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตและตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการน าส่งเขา้กองทุนตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีประกาศโดย กสทช. 

 

จ) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาเช่าใชบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล
กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ส าหรับด าเนินกิจการโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลระยะเวลา 15 ปี โดยมีค่าธรรมเนียมส าหรับการใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และบริษทัย่อยไดว้างหนังสือ
ค ้าประกนัจากสถาบนัการเงินร้อยละ 5 ของมลูค่าตามสัญญา 

 

36.3 หนี้สินที่อาจเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนักบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2557 
     

ค ้าประกนัใหบ้ริษทัฯบริษทัยอ่ยและ     
 บริษทัอ่ืน (หน่วย : ลา้นบาท)  14.9  18.35 -         -         

 

37 ข้อพพิาททางกฎหมายที่ส าคัญ 
 

37.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บริษทัและบริษทัย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เน่ืองจากการปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิของบริษทั จ านวนทุนทรัพย ์102.63 ลา้นบาท และ 82.82 ลา้นบาท ตามล าดบั  ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาล ดงันั้นผูบ้ริหารจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

37.2 เงินสนบัสนุนการถ่ายทอดฟุตบอลโลก 
 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษทัย่อยและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ไดต้กลงร่วมกนัใหบ้ริษทัยอ่ยถ่ายทอดการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 ทุกการแข่งขนัผ่านบริการโทรทศัน์
ท่ีเป็นการทัว่ไป (Free TV) โดยกสทช.จะใหเ้งินสนบัสนุนจ านวนเงิน 427.00 ลา้นบาท 
 

บริษทัยอ่ยไดรั้บเงินสนับสนุนดงักล่าวบางส่วนจ านวนรวม 369.86 ลา้นบาท และบริษทัย่อยไดบ้นัทึกเป็นรายไดธุ้รกิจส่ือ 
ปัจจุบนับริษทัไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพ่ือเรียกเงินสนบัสนุน 57.14 ลา้นบาท จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซ่ึง ณ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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38 เหตุการณ์ภายหลงัวันท่ีในงบการเงิน 
 

หุ้นสามัญซ้ือคืน 
 

เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทคร้ังท่ี 1/2559 มีมติให้บริษัทด าเนินการซ้ือหุ้นคืน  
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 วงเงินสูงสุดท่ีใชใ้นการซ้ือหุน้คืนไม่เกิน 470.00 ลา้นบาท 
 จ านวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 50.70 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จ านวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนไม่เกินร้อยละ 5.02 ของหุ้น 

ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 วธีิการในการซ้ือหุน้คืน 

- ซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ก าหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุน้คืนภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 หลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาหุ้นท่ีจะซ้ือคืน โดยให้น าราคาหุ้นเฉล่ียยอ้นหลงั 30 วนัก่อนท่ีบริษทัจะท าการเปิดเผยขอ้มูล 

มาประกอบการพิจารณาก าหนดราคาซ้ือคืนจะไม่เกินกวา่ราคาปิดของหุน้เฉล่ีย 5 วนัท าการซ้ือขายก่อนหนา้วนัท่ีท  าการซ้ือขาย
ในแต่ละคร้ังบวกดว้ยจ านวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉล่ียดงักล่าว ทั้งน้ีราคาหุ้นเฉล่ียยอ้นหลงั 30 ตั้งแต่วนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
ถึงวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เท่ากบั 9.27 บาทต่อหุน้ (ราคาปิดถวัเฉล่ีย 30 วนัท าการยอ้นหลงั) 

 
เงินปันผลจ่าย 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจาก 
ผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 
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