
บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
 
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาล 
และข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาล  
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัทส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อที่แนบมานี้ ของบริษัท 
อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล  
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

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

ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง 
งบการเงินระหว่างกาลในสาระส าคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุดวิณ  ปัญญาวงศ์ขันติ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 

กรุงเทพมหานคร 
10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 



บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 261,048,428         757,111,787         59,602,102           518,611,127         
เงินลงทุนระยะสั้น - เงินฝากประจําครบกําหนด 12 เดือน -                    4,522,302                                -                    -
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 6 849,191,149         875,711,663         943,068,686         1,023,419,799      
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (สุทธิ) 29 ค) -                                       - 673,200,000         494,274,774         
สินคาคงเหลือ  (สุทธิ) 7 158,928,817         163,095,437         10,523,302           54,667,935           
ภาษีมูลคาเพิ่ม 20 63,927,682           40,928,458                              -                    -
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (สุทธิ) 8 1,894,581             97,984,687           923,666                96,728,841           

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,334,990,657      1,939,354,334      1,687,317,756      2,187,702,476      

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย (สุทธิ) 9 -                                       - 484,585,755         481,732,849         
เงินลงทุนในบริษัทรวม (สุทธิ) 10 4,056,605             5,102,753                                -                    -
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 11 440,581,735         384,016,267         418,216,166         358,736,941         
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน 12 1,734,615,398      1,802,058,253                         -                    -
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 13 462,749,183         323,571,197         127,299,449         109,666,456         
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย (สุทธิ) 14 135,990,560         130,537,536         79,931,045           69,548,760           
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (สุทธิ) 15 239,880,726         228,020,379         77,476,402           108,772,378         
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (สุทธิ) 16 30,593,595           31,265,889           27,447,596           28,119,889           

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,048,467,802      2,904,572,274      1,214,956,413      1,156,577,273      

รวมสินทรัพย 4,383,458,459      4,843,926,608      2,902,274,169      3,344,279,749      

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 61 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 17 830,763,939         1,419,187,133      343,261,440         1,121,993,242      
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป (สุทธิ) 18 8,395,558             5,865,272             8,395,558             5,865,272             
คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน

คางจายที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12 369,756,725         361,674,762                            -                    -
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 19 640,000,000                            - 640,000,000                            -
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 29 ง) -                                       - 68,900,000           48,000,000           
ประมาณการคาเผ่ือการรับคืนสินคา -                    14,365,874                              - 14,365,874           
ภาษีมูลคาเพิ่ม 20 33,784,032           48,410,441           21,788,555           26,430,661           
ภาษีเงินไดคางจาย 17,592,312           37,642,175                              -                    -
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 14,258,218           11,949,157           6,486,079             6,762,080             
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 209,544                186,693                                   -                    -

รวมหนี้สนิหมุนเวียน 1,914,760,328      1,899,281,507      1,088,831,632      1,223,417,129      

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ) 18 18,326,906           7,206,218             18,326,906           7,206,218             
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21 444,060,000                            -                    -                    -
คาใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน

คางจาย 12 711,827,460         1,105,918,838                         -                    -
ประมาณการผลขาดทุนอื่น 1,659,333             1,659,333                                -                    -
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 22 91,752,521           85,545,748           79,452,785           74,813,289           

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 23 17,321,171           17,156,186           11,723,374           11,007,788           

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,284,947,391      1,217,486,323      109,503,065         93,027,295           

รวมหนี้สิน 3,199,707,719      3,116,767,830      1,198,334,697      1,316,444,424      

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 61 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว ยังไมไดตรวจสอบ ตรวจสอบแลว
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

    หุนสามัญ 1,013,591,880 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 1,013,591,880      1,013,591,880      

    หุนสามัญ 1,009,937,646 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 1,009,937,646      1,009,937,646      

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว

   หุนสามัญ 1,009,937,646 หุน  มูลคาหุนละ 1 บาท 1,009,937,646      1,009,937,646      1,009,937,646      1,009,937,646      

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 255,824,816         255,824,816         255,824,816         255,824,816         

หุนทุนซื้อคืน 24 (465,274,840)                           - (465,274,840)                           -

สวนตางระหวางราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยที่อยูภายใต

การควบคุมเดียวกันกับมูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอย (16,593,840)          (16,593,840)                             -                    -

กําไรสะสม

จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 24 91,780,991           91,780,991           91,780,991           91,780,991           

จัดสรรแลว - สํารองหุนสามญัซื้อคืน 465,274,840                            - 465,274,840                            -

ยังไมไดจัดสรร (167,560,286)        375,900,765         346,396,019         670,291,872         

รวมสวนของบริษัทใหญ 1,173,389,327      1,716,850,378      1,703,939,472      2,027,835,325      

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 10,361,413           10,308,400                              -                    -

รวมสวนของผูถือหุน 1,183,750,740      1,727,158,778      1,703,939,472      2,027,835,325      

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 4,383,458,459      4,843,926,608      2,902,274,169      3,344,279,749      

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 61 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปรับใหม
ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท
รายได

รายไดธุรกิจสื่อ 528,983,492        588,469,064        138,949,623        242,440,587        
รายไดธุรกิจจัดจําหนายเพลง 68,629,561          85,990,441          55,002,799          73,036,408          
รายไดธุรกิจรับจางและผลิตกิจกรรม 96,594,264          95,222,021          99,631,596          68,498,078          
รายไดธุรกิจสุขภาพและความงาม 53,121,163          39,768,528                   -          -
รายไดธุรกิจบริการและอื่นๆ 122,774               23,520,515          10,506,064          25,216,627          

รายไดจากการขายและบริการ 747,451,254        832,970,569        304,090,082        409,191,700        
ตนทุนขายและบริการ (569,054,888)       (607,316,272)       (243,900,082)       (315,825,118)       

กําไรขั้นตน 178,396,366        225,654,297        60,190,000          93,366,582          
รายไดอื่น 7,731,283            2,907,588            168,809,859        245,696,206        

กําไรกอนคาใชจาย 186,127,649        228,561,885        228,999,859        339,062,788        
คาใชจายในการขาย (119,318,307)       (72,060,612)         (18,368,010)         (30,003,133)         
คาใชจายในการบริหาร (154,196,310)       (134,348,501)       (115,848,469)       (104,511,759)       
กลับรายการคาเผื่อการดอยคา
ของเงินลงทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอย -                            - (148,473)              (50,011,231)         

คาใชจายอื่น 461,557               1,711,602            455,996               479                      
ตนทุนทางการเงิน (18,140,294)         (21,074,754)         (3,667,299)           (1,262,315)           

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (105,065,705)       2,789,620            91,423,604          153,274,829        
ภาษีเงินได 20,074,609          39,721,692          5,585,491            37,440,453          

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด (84,991,096)         42,511,312          97,009,095          190,715,282        
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น -                            -          -          -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด (84,991,096)         42,511,312          97,009,095          190,715,282        

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 61 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปรับใหม
ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

บาท บาท บาท บาท

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษัทใหญ (85,015,861)         32,149,497          97,009,095          190,715,282        
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 24,765                 10,361,815                   -          -

(84,991,096)         42,511,312          97,009,095          190,715,282        

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จ
สวนที่เปนของบริษัทใหญ (85,015,861)         32,149,497          97,009,095          190,715,282        
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 24,765                 10,361,815                   -          -

(84,991,096)         42,511,312          97,009,095          190,715,282        

กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.0870)                0.0321                 0.0993                 0.1902                 

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 61 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปรับใหม
ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายได

รายไดธุรกิจสื่อ 952,796,929        1,160,406,916     265,596,653        446,609,711        
รายไดธุรกิจจัดจําหนายเพลง 127,590,470        192,697,469        105,309,810        166,371,631        
รายไดธุรกิจรับจางและผลิตกิจกรรม 739,436,992        165,611,148        738,549,364        133,498,973        
รายไดธุรกิจสุขภาพและความงาม 136,905,879        68,313,473                     -            -
รายไดธุรกิจบริการและอื่นๆ 7,457,128            51,329,962          14,394,007          32,323,930          

รายไดจากการขายและบริการ 1,964,187,398     1,638,358,968     1,123,849,834     778,804,245        
ตนทุนขายและบริการ (1,366,466,588)    (1,248,653,196)    (751,290,369)       (613,183,366)       

กําไรขั้นตน 597,720,810        389,705,772        372,559,465        165,620,879        
รายไดอื่น 25 11,468,767          5,348,851            211,240,544        324,675,780        

กําไรกอนคาใชจาย 609,189,577        395,054,623        583,800,009        490,296,659        
คาใชจายในการขาย (177,127,400)       (118,956,212)       (35,465,974)         (44,004,147)         
คาใชจายในการบริหาร (361,191,937)       (293,431,728)       (281,603,941)       (224,814,376)       
กลับรายการคาเผื่อการดอยคา
ของเงินลงทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอย 9            -            - 11,308,103          (51,619,660)         

คาใชจายอื่น 26 (861,353)              1,255,519            (62,712)                (100,550)              
ตนทุนทางการเงิน (35,596,257)         (43,465,607)         (4,086,389)           (2,307,148)           

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 34,412,630          (59,543,405)         273,889,096        167,450,778        
ภาษีเงินได 27 (12,426,973)         51,404,900          (32,400,724)         44,768,705          

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 21,985,657          (8,138,505)           241,488,372        212,219,483        
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น -                              -            - -                   

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 21,985,657          (8,138,505)           241,488,372        212,219,483        

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 61 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปรับใหม
ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของบริษทัใหญ 21,923,174          (18,689,690)         241,488,372        212,219,483        
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 62,483                 10,551,185                  -         -

21,985,657          (8,138,505)           241,488,372        212,219,483        

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จ
สวนที่เปนของบริษัทใหญ 21,923,174          (18,689,690)         241,488,372        212,219,483        
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 62,483                 10,551,185                  -         -

21,985,657          (8,138,505)           241,488,372        212,219,483        

กําไรตอหุนสวนที่เปนของบริษัทใหญ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 28 0.0221                 (0.0186)                0.2436                 0.2116                 

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 61 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สวนตางระหวางราคาซื้อ
เงินลงทุนในบริษัทยอย

ทุนจดทะเบียน ที่อยูภายใตการควบคุม รวมสวน
ที่ออกและ สวนเกิน หุนสามัญ เดียวกันกับมูลคาสุทธิ ทุนสํารอง สํารอง ยังไมได ของผูถือหุน สวนไดเสียที่ไมมี

หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน ซื้อคืน ตามบัญชีของบริษัทยอย ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน จัดสรร บริษัทใหญ อํานาจควบคุม รวม 

ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
   - ตามที่เคยรายงานไว 1,022,346,046   255,224,632   (74,671,816)      (16,593,840)                      69,910,358     74,671,816          415,136,394    1,746,023,590   30,060,669          1,776,084,259    
รายการปรับปรุงยอนหลัง 5 -                -              -                -                                -              -                   (32,755,698)     (32,755,698)      -                   (32,755,698)       

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 
   - หลังปรับใหม 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    
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
   หุนสามัญซื้อคืน 24 -                7,409,796       1,863,804          -                                -              -                   -               9,273,600          -                   9,273,600           
   สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลง
      จากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย -                -              -                -                                -              -                   -               -                (18,750,000)         (18,750,000)       
   สํารองหุนสามัญซื้อคืน -                -              -                -                                -              (1,863,804)           1,863,804        -                -                   -                 
   เงินปนผลจาย -                -              -                -                                -              -                   (180,915,596)   (180,915,596)    (11,478,277)         (192,393,873)     
   กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - ปรับใหม -                -              -                -                                -              -                   (18,689,690)     (18,689,690)      10,551,185          (8,138,505)         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 1,022,346,046   262,634,428   (72,808,012)      (16,593,840)                      69,910,358     72,808,012          184,639,214    1,522,936,206   10,383,577          1,533,319,783    

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 61 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ) (บาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

จัดสรรแลว
กําไรสะสม
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

สวนตางระหวางราคาซื้อ
เงินลงทุนในบริษัทยอย

ทุนจดทะเบียน ที่อยูภายใตการควบคุม รวมสวน
ที่ออกและ สวนเกิน หุนสามัญ เดียวกันกับมูลคาสุทธิ ทุนสํารอง สํารอง ยังไมได ของผูถือหุน สวนไดเสียที่ไมมี

หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน ซื้อคืน ตามบัญชีของบริษัทยอย ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน จัดสรร บริษัทใหญ อํานาจควบคุม รวม 
  
ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 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    
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
   หุนสามัญซื้อคืน 24 -                -              (465,274,840)    -                                -              -                   -               (465,274,840)    -                   (465,274,840)     
   สํารองหุนสามัญซื้อคืน -                -              -                -                                -              465,274,840        (465,274,840)   -                -                   -                 
   เงินปนผลจาย -                -              -                -                                -              -                   (100,109,385)   (100,109,385)    -                   (100,109,385)     
   สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมลดลงจากการจายเงินปนผล -                -              -                -                                -              -                   -               -                (9,470)                  (9,470)                
   กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                -              -                -                                -              -                   21,923,174      21,923,174        62,483                 21,985,657         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1,009,937,646   255,824,816   (465,274,840)    (16,593,840)                      91,780,991     465,274,840        (167,560,286)   1,173,389,327   10,361,413          1,183,750,740    

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 61 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ขอมูลทางการเงินรวม (ยังไมไดตรวจสอบ) (บาท)

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและ สวนเกิน หุนสามัญ ทุนสํารอง สํารอง ยังไมได

หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน ซื้อคืน ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน จัดสรร รวม
ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 1,022,346,046     255,224,632      (74,671,816)        69,910,358          74,671,816          360,993,621      1,708,474,657     
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับงวด
   หุนสามัญซื้อคืน 24 -                   7,409,796          1,863,804           -                   -                   -                 9,273,600            
   สํารองหุนสามัญซื้อคืน -                   -                 -                  -                   (1,863,804)           1,863,804          -                   
   เงินปนผลจาย -                   -                 -                  -                   -                   (180,915,596)     (180,915,596)       
   กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                   -                 -                  -                   -                   212,219,483      212,219,483        

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

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและ สวนเกิน หุนสามัญ ทุนสํารอง สํารอง ยังไมได

หมายเหตุ เรียกชําระแลว มูลคาหุน ซื้อคืน ตามกฎหมาย หุนสามัญซื้อคืน จัดสรร รวม
ยอดคงเหลือตนงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,009,937,646     255,824,816      -                  91,780,991          -                   670,291,872      2,027,835,325     
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถอืหุนสําหรับงวด
   หุนสามัญซื้อคืน 24 -                   -                 (465,274,840)      -                   -                   -                 (465,274,840)       
   สํารองหุนสามัญซื้อคืน -                   -                 -                  -                   465,274,840        (465,274,840)     -                   
   เงินปนผลจาย -                   -                 -                  -                   -                   (100,109,385)     (100,109,385)       
   กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                   -                 -                  -                   -                   241,488,372      241,488,372        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 1,009,937,646     255,824,816      (465,274,840)      91,780,991          465,274,840        346,396,019      1,703,939,472     

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 61 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

จัดสรรแลว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ยังไมไดตรวจสอบ) (ตอ)

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) (บาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จัดสรรแลว
กําไรสะสม

ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไมไดตรวจสอบ) (บาท)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

กําไรสะสม
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปรับใหม
ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

34,412,630           (59,543,405)          273,889,096         167,450,778         
รายการปรับปรุง

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 11, 12, 13 207,540,376         339,456,618         49,713,536           44,308,751           
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6 9,303,959             10,177,466           3,562,864             2,046,388             
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 14 278,859                1,188,064                          - 462,421                
(กลับรายการ)คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินใหกูยืมระยะสั้น

บริษัทที่เก่ียวของกัน 29 ค)              -              - (9,425,226)            (675,757)               
(กลับรายการ)คาเผื่อสินคาลาสมัย 7 1,711,867             (1,014,540)            (2,554,820)            (2,291,002)            
ขาดทุนจากการทําลายสินคา 5,914,788             3,888,845             5,914,788             3,888,845             
(กลับรายการ)ประมาณการคาเผื่อการรับคืนสินคา (14,365,874)          (17,582,812)          (14,365,874)          (17,582,812)          
(กลับรายการ)คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน 13 7,899,843             (9,859,265)            7,899,867             7,842,719             
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยหมุนเวียนอื่น

และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 8, 16 351,850                221,219                342,850                54,218                  
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทรวม 10 1,046,148             309,477                             -              -
(กลับรายการ)คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย 9              -              - (2,745,698)            53,172,989           
(กลับรายการ)ประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทยอย 9              -              -              - (61,859)                 
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินที่ถูกฟองรองคาเสียหาย 26              - (2,045,499)                         -              -
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 26 (295,549)               33,372                  (24,638)                 46,331                  
ขาดทุนจากการตัดจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ 26 22,026                  6,669                    4,781                                 -
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 22 6,206,773             10,097,132           4,639,496             9,053,027             
เงินปนผลรับ 25              -              - (122,813,200)        (242,583,024)        
ดอกเบี้ยรับ 25 (1,359,562)            (1,198,325)            (13,304,210)          (8,085,336)            
ตนทุนทางการเงินดอกเบี้ยจาย 35,596,257           43,465,607           4,086,389             2,307,148             

294,264,391         317,600,623         184,820,001         19,353,825           
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 17,216,555           102,282,536         9,517,037             (166,256,659)        
สินคาคงเหลือ (3,460,035)            40,924,097           40,784,665           (12,712,524)          
ภาษีมูลคาเพิ่ม (37,625,633)          (35,509,748)          (4,642,106)            (924,765)               
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 94,834,598           (1,780,457)            95,462,325           (944,558)               
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,575,952             3,738,638             672,293                2,167,389             
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน (593,588,701)        (78,788,830)          (783,718,296)        (41,173,441)          
ภาษีเงินได ณ ท่ีจายคางจาย 2,309,061             (5,900,260)            (276,001)               5,580,496             
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 22,851                               -              -              -
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 164,985                7,890,017 715,586                10,136,193           

เงินสดไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงานกอนดอกเบี้ยรับ
ตนทุนทางการเงินจาย และภาษีเงินไดจาย (224,285,976)        350,456,616         (456,664,496)        (184,774,044)        
เงินสดรับคืนภาษีถูกหัก ณ ท่ีจาย 20,534,702                        -              -              -
เงินสดจายภาษีเงินได (70,603,768)          (111,044,572)        (11,487,033)          (6,838,753)            

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (274,355,042)        239,412,044         (468,151,529)        (191,612,797)        

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 61 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
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บริษัท อารเอส จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไมไดตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปรับใหม
ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ ยังไมไดตรวจสอบ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ 1,359,562             1,206,694             13,122,978           6,954,549             
เงินใหกูยืมระยะสั้นกิจการที่เก่ียวของกันเพิ่มขึ้น 29 ค) (30,000,000)                      - (560,500,000)        (193,000,000)        
รับชําระเงินใหกูยืมระยะสั้นกิจการที่เก่ียวของกัน 29 ค) 30,000,000                       - 391,000,000         81,000,000           
เงินสดจายจากการลงทุนในบริษัทยอย             -             - (107,208)                           -
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย             -             -             - 93,750,000           
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจําครบกําหนด 12 เดือน 4,522,302                         -             -             -
เงินปนผลรับ             -             - 190,265,644         264,631,240         
เงินสดจายซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (76,906,708)          (34,865,893)          (81,745,926)          (32,036,705)          
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย 1,919,266             183,752                6,699,135             78,505                  
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไมมีตัวตน 92,717                              - 92,717                              -
เงินสดจายสินทรัพยไมมีตัวตน (240,723,297)        (193,867,624)        (31,843,254)          (4,226,281)            

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (309,736,158)        (227,343,071)        (73,015,914)          217,151,308         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายชําระดอกเบี้ย (5,767,299)            (8,087,035)            (3,486,192)            (2,361,877)            
รับเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 19 1,085,000,000      310,000,000         1,085,000,000      210,000,000         
จายเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 19 (445,000,000)                    - (445,000,000)                    -
รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 21 444,060,000                     -             -             -
จายชําระหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน (9,871,165)            (6,114,737)            (9,871,165)            (6,114,737)            
จายชําระคาใบอนุญาตสําหรับสิทธิในการดําเนินการบนคลื่นความถี่

สําหรับกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอล (415,000,000)        (302,500,000)                    -             -
รับเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 29 ค)             -             - 102,000,000         117,500,000         
จายชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 29 ค)             -             - (81,100,000)          (282,250,000)        
จายเงินปนผล (100,109,385)        (180,915,596)        (100,109,385)        (180,915,596)        
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมลดลงจากการจายเงินปนผล (9,470)                   (11,478,277)                      -             -
สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมลดลงจากการลดทุน             - (18,750,000)                      -             -
เงินสดจายซื้อคืนหุนทุนซื้อคืน (465,274,840)                    - (465,274,840)                    -
เงินรับจากการจําหนายหุนซื้อคืน             - 9,273,600                         - 9,273,600             

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 88,027,841           (208,572,045)        82,158,418           (134,868,610)        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) (สุทธิ) (496,063,359)        (196,503,072)        (459,009,025)        (109,330,099)        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือตนงวด 757,111,787         381,535,315         518,611,127         152,912,614         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือปลายงวด 261,048,428         185,032,243         59,602,102           43,582,515           

รายการที่ไมใชเงินสด
เจาหนี้คงคางจากการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 13,893,879           14,608,598           13,731,560           9,631,011             

เจาหนี้คงคางจากการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
ภายใตสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 22,994,000                       - 22,994,000                       -

หมายเหตุประกอบขอมูลทางการเงินระหวางกาลในหนา 14 ถึง 61 เปนสวนหนึ่งของขอมูลทางการเงินนี้

ขอมูลทางการเงินรวม ขอมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 
บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจํากัดซึ่งที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเม่ือวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535  
บริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2546 และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และมีที่อยู่จดทะเบียนดังนี้ 
 
เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่า “กลุ่มบริษัท” 
 
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ธุรกิจบันเทิงเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจจัดจําหน่ายเพลง ธุรกิจ
รับจ้างและผลิตกิจกรรม และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรกิจหลักของกลุ่ม 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่  
10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลที่นําเสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 

2 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลได้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเส นอรายงาน 
ทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินหลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
และงบกระแสเงินสด) ได้จัดทําให้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) 
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินตามข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กับงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลภาษาไทยที่จัดทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้เป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทํา  
งบการเงินสําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในระหว่างงวดปีบัญชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ  
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี 
 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และ  

การตีความที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท 
 
กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้อ งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระสําคัญ มีดังนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการ 
     ที่เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกัน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นําส่งรัฐ 
   (ปรับปรุง 2558)  
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และ  
การตีความที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 

กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระสําคัญ มีดังนี้ (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้กําหนดให้มีความชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการ 
ปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาสะสม ในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่ ผู้บริหารของ 
กลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)  เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติทางบัญชี
สําหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามแก่โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ให้ชัดเจนขึ้น การปรับปรุงดังกล่าว  
ให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่เงินสมทบนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น 
และเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี  ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่า 
การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้รวมกิจการ 
ที่ให้บริการด้านผู้บริหารสําคัญแก่กิจการที่รายงาน หรือแก่บริษัทใหญ่ของกิจการที่รายงาน ซึ่งกิจการต้องเปิดเผยจํานวนเงิน 
ที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารสําคัญ  ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมบริษัทย่อย
เข้ามาในการจัดทํางบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได้ และได้กําหนดให้วัดมูลค่าเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไปยังกําไรหรือขาดทุน ผู้บริหารของ
กลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้มีการกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ในกรณีที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์วัดมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจําหน่าย โดยการเปิดเผย
ดังกล่าวรวมถึง 1) ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีที่การวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในลําดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมีการเปิดเผย 
เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานสําคัญที่ใช้ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุง
มาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท  
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)  เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้กําหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับการปรับราคา 
ตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าตัดจําหน่ายสะสมในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
ประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้กําหนดให้ชัดเจนขึ้นว่ากิจการควร
พิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ในการพิจารณาว่าการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นเข้าเงื่อนไข
การรวมธุรกิจหรือไม่  ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 
 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และ  

การตีความที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 
กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระสําคัญ มีดังนี้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม ได้มีการกําหนดให้สินทรัพย์ชีวภาพ รวมถึงผลผลิตทางการเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยว
จากสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย  ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้ว
ว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท  
 
สภาวิชาชีพได้มีการออกแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม โดยยกเว้นพืชเพื่อการ
ให้ผลิตผล ออกจากขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 แนวปฏิบัตินี้กําหนดให้ พืชเพื่อการให้ผลิตผล จะต้องวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม หักค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้กําหนดคํานิยามให้ชัดเจนขึ้น 
สําหรับ “เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์” และ กําหนดคํานิยามแยกกันระหว่าง “เงื่อนไขผลงาน” และ “เงื่อนไขการบริการ” ผู้บริหาร
ของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกิจ ได้กําหนดให้ชัดเจนขึ้นในเรื่อง ก) ภาระผูกพันที่
กิจการต้องจ่ายชําระสิ่งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นที่เข้าคํานิยามของเครื่องมือทางการเงิน ว่าเป็นหนี้สินทางการเงินหรือส่วนของ
เจ้าของตามคํานิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่องการแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 
หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้กําหนดให้วัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นที่ไม่ได้ถูกจัด
ประเภทเป็นส่วนของเจ้าของด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุนทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลาการรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ไม่ได้ถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับการจัดต้ังการ 
ร่วมค้าที่อยู่ภายใต้มาตรฐานการการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐาน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 
 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และ  

การตีความที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 
กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
สาระสําคัญ มีดังนี้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็น 
ผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้  ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่องส่วนงานดําเนินงาน ได้กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ดุลยพินิจของผู้บริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และกําหนดให้นําเสนอการกระทบยอดสินทรัพย์ของส่วนงานกับ
สินทรัพย์ของกิจการเม่ือกิจการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ของส่วนงานให้กับผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของ
กิจการ ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม การปรับปรุงนี้ได้ให้คํานิยามของกิจการ 
ที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนและได้กําหนดข้อยกเว้นในการจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวส่งผลให้กองทุนหลาย
กองทุนและกิจการที่มีธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ได้รับข้อยกเว้นจากการนําบริษัทย่อยเกือบทั้งหมดมารวมในการจัดทํางบการเงินรวม 
แต่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้นด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่า
การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ได้กําหนดให้กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนเปิดเผยข้อมูลที่
กําหนดไว้สําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน  ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว
ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  เรื่องมูลค่ายุติธรรมได้กําหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับข้อยกเว้นใน
เรื่องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง  
การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญาที่ไม่เป็นสัญญาทางการเงิน  ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้ว
ว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นําส่งรัฐ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
กล่าวถึงการบัญชีสําหรับหนี้สินการจ่ายเงินที่นําส่งรัฐ หากหนี้สินนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 
(ปรับปรุง 2558) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  การตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบับนี้ยังได้กล่าวเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับหนี้สินการจ่ายเงินที่นําส่งรัฐที่จังหวะเวลาและจํานวนเงินมีความแน่นอน 
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทประเมินแล้วว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 
 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และ  

การตีความที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 
กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มี
สาระสําคัญ และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี้  
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 
     และข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 
     ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
     เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กําไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 
 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และ  

การตีความที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 
กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่า งไม่มี
สาระสําคัญ และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงาน 
     ที่ยกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง การร่วมการงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง 
     เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 15 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 25 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได ้- การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 
     หรือผู้ถือหุ้น 
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 31 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได ้- รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบัญช ีฉบบัที่ 32 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่1  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
   (ปรบัปรุง 2558)     และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4  เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
   (ปรบัปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่5  เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ 
   (ปรบัปรุง 2558)     และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่7  เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  
   (ปรบัปรุง 2558)     (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพ 
     เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่10  เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
   (ปรบัปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่12  เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
   (ปรบัปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่13  เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
   (ปรบัปรุง 2558)  
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 
 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และ  

การตีความที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท (ต่อ) 
 
กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มี
สาระสําคัญ และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี้ (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่14  เรื่อง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด 
   (ปรบัปรุง 2558)     เงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับ 
     มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15  เรื่อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
   (ปรบัปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่17  เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
   (ปรบัปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่18  เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
   (ปรบัปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่20  เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 
   (ปรบัปรุง 2558)  

 
4 ประมาณการ 

 
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างการ ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบัญชีมาใช้ และจํานวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจาก  
การประมาณการ 
 
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสําคัญในการนํานโยบายกา รบัญชีของกลุ่มบริษัท 
และแหล่งที่มาของข้อมูลที่สําคัญของความไม่แน่นอนในประมาณการที่มีอยู่มาใช้เช่นเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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5 ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีและการจัดประเภทรายการใหม่ 
 
การแก้ไขข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดทางบัญชี 
 
 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ 

 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไว้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการการแสดงมูลค่า
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เดิมกลุ่มบริษัทแสดงใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์ ในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และ แสดงค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
ค้างจ่ายเริ่มแรกด้วยราคาทุนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน 
 
เนื่องจากระยะเวลาการตัดจําหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์นานเกินกว่าระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ให้สินเชื่อตามปกติ กลุ่มบริษัทจึงต้อง
กําหนดราคาทุนของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์นั้นให้มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสดคิดลดจํานวนเงิน
ที่ต้องจ่ายชําระเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ณ วันที่รับรู้รายการ และบันทึกผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกับจํานวนเงิน
ทั้งหมดที่ต้องจ่ายชําระ เป็นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของการจ่ายชําระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์  ดังนั้นบริษัทได้ทําการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยวิธีการปรับปรุงย้อนหลัง 

 
การจัดประเภทรายการใหม่ 
 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้มีการจัดประเภทรายการ
ใหม่ของตัวเลขเปรียบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในปีปัจจุบัน 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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5 ผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีและการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 
ผลกระทบจากการปรับปรุงย้อนหลังและการจัดประเภทรายการใหม่ต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สรุปไดด้ังนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

   เพิ่มขึ้น(ลดลง)  เพิ่มขึ้น(ลดลง)  ภายหลัง 
  จากการปรับปรุง  จากการจัด  การจัด 
  ตามที่เคยรายงานไว้  ย้อนหลัง  ประเภทใหม่  ประเภทใหม่ 
  บาท  บาท  บาท  บาท 

ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร      
   ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 415,136,394 (32,755,698) -        382,380,696 
     

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม      
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558     
รายได้อื่น 2,793,134 -        114,454 2,907,588 
ค่าใช้จ่าย     
   ต้นทุนขายและบริการ 615,904,611 (4,028,573) (4,559,766) 607,316,272 
   ค่าใช้จ่ายในการขาย 66,091,323 -        5,969,289 72,060,612 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 135,385,901 -        (1,037,400) 134,348,501 
   ค่าใช้จ่ายอื่น (1,453,933) -        (257,669) (1,711,602) 
   ต้นทุนทางการเงิน 4,459,479 16,615,275 -        21,074,754 
ภาษีเงินได้ 37,204,352 2,517,340 -        39,721,692 
กําไรสําหรับปี 52,580,674 (10,069,362) -        42,511,312 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่เป็นของผู้ถือหุ้น     
   บริษัทใหญ่ (บาท) 0.0421 (0.0100) -        0.0321 
     

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558     
รายได้อื่น 5,078,896 -        269,955 5,348,851 
ค่าใช้จ่าย     
   ต้นทุนขายและบริการ 1,265,131,032 (8,427,711) (8,050,125) 1,248,653,196 
   ค่าใช้จ่ายในการขาย 108,506,631 -        10,449,581 118,956,212 
   ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 295,831,184 -        (2,399,456) 293,431,728 
   ค่าใช้จ่ายอื่น (1,525,474) -        269,955 (1,255,519) 
   ต้นทุนทางการเงิน 8,521,848 34,943,759 -        43,465,607 
ภาษีเงินได้ 46,101,691 5,303,209 -        51,404,900 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป ี 13,074,334 (21,212,839) -        (8,138,505) 
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่เป็นของผู้ถือหุ้น     
   บริษัทใหญ่ (บาท)  0.0025  (0.0211) -         (0.0186) 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (สุทธิ)  
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น  600,954,439 730,219,610 158,080,207 258,584,219 
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั  29 ข) -         -         654,915,320 529,447,172 
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น  53,752,882 53,685,998 45,910,579 46,037,055 
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั  29 ข) -         -         2,675 -         
รายได้ค้างรับ - บริษัทอื่น  144,377,931 123,040,971 43,654,544 64,987,990 
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั  29 ข) -         -         23,965,259 27,086,170 
เงินปันผลค้างรับ  -         -         59,543,386 126,995,830 
เงินทดรองจ่าย - พนักงาน   13,848,885 11,241,829 1,529,848 2,392,480 
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ข) -         -         181,143 142,797 
ดอกเบี้ยค้างรับ      
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั  29 ข) -         -         9,520,272 9,339,040 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า      
   - บริษัทอื่น  161,073,686 73,035,970 35,231,349 44,880,078 

   - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ข) -         -         570,000 -         

  974,007,823 991,224,378 1,033,104,582 1,109,892,831 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      
 - ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น  (67,576,432) (60,499,530) (36,667,445) (36,194,460) 
 - ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น  (53,253,082) (53,253,082) (45,731,399) (45,731,399) 
 - รายได้ค้างรับ - บริษัทอื่น  (3,987,160) (1,760,103) (3,987,160) (1,760,103) 
 - ดอกเบี้ยค้างรับ       

   - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ข) -         -         (3,649,892) (2,787,070) 

  (124,816,674) (115,512,715) (90,035,896) (86,473,032) 
      

  849,191,149 875,711,663 943,068,686 1,023,419,799 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (สุทธิ) (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชําระได้ดังนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

บริษัทอ่ืน     
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 335,166,693 364,700,544 71,781,957 116,215,330 
เกินกว่ากําหนดเวลาชําระหนี้     
   น้อยกว่า 3 เดือน 179,610,732 270,706,750 41,701,396 98,025,610 
   3 - 6 เดือน 9,223,797 21,168,060 2,697,650 1,849,897 
   6 - 12 เดือน 13,139,928 24,990,970 654,080 5,327,366 
   เกินกว่า 12 เดือน 63,813,289 48,653,286 41,245,124 37,166,016 

 600,954,439 730,219,610 158,080,207 258,584,219 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ -         -         84,507,537 123,574,107 
เกินกว่ากําหนดเวลาชําระหนี้     
   น้อยกว่า 3 เดือน -         -         98,173,106 71,952,455 
   3 - 6 เดือน -         -         68,682,817 79,418,617 
   6 - 12 เดือน -         -         149,937,700 119,732,553 
   เกินกว่า 12 เดือน -         -         253,614,160 134,769,440 

 -         -         654,915,320 529,447,172 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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7 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินค้าสําเร็จรูปประเภทภาพยนตร์ และ     
   เพลงในสื่อซีดี วีซีดี ดีวีดี     
   หนังแผ่นและอื่น ๆ 1,262,665 5,367,046 1,261,961 5,366,428 
   ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 101,103,167 52,920,879 -         -         
   สินค้าของที่ระลึก 7,577,290 17,020,844 7,577,290 17,020,844 

รวมสินค้าสําเร็จรูป 109,943,122 75,308,769 8,839,251 22,387,272 
     

งานระหว่างทํา : ภาพยนตร์ และอื่น ๆ     
   ผลิตภัณฑ์เพลงและสนับสนุนเพลง 2,731,094 -         2,563,394 -         
   รายการทีวี 2,202,546 1,325,560 129,188 30,000 
   คอนเสิร์ตและกิจกรรมรับจ้างผลิต 279,860 3,527,445 161,015 -         
   กิจกรรมอื่น ๆ 4,753,593 1,201,787 -         1,015,065 

รวมงานระหว่างทํา 9,967,093 6,054,792 2,853,597 1,045,065 
     

วัตถุดิบ 214,414 2,463,875 214,414 2,463,875 
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม 72,962,297 79,498,003 -         -         
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 3,483,945 2,591,000 -         -         
อื่น ๆ 4,558,741 37,667,926 397,659 33,108,162 

รวม สินค้าคงเหลือ 201,129,612 203,584,365 12,304,921 59,004,374 
หัก  ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (42,200,795) (40,488,928) (1,781,619) (4,336,439) 

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 158,928,817 163,095,437 10,523,302 54,667,935 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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8 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินมัดจํา 1,212,000 94,431,832 612,000 94,431,832 
เงินประกัน 2,056,775 2,595,375 813,419 1,721,219 
อื่นๆ 362,116 1,438,282 321,899 1,056,592 

 3,630,891 98,465,489 1,747,318 97,209,643 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,736,310) (480,802) (823,652) (480,802) 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (สุทธิ) 1,894,581 97,984,687 923,666 96,728,841 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 
 
   สัดส่วนการถือหุ้น 

    พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จดทะเบียนใน  ร้อยละ  ร้อยละ 

     

บริษัทย่อยท่ีด าเนินธุรกิจ     
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด ให้บริการส่ือโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเทศไทย  100  100 
 ให้บริการส่ือโฆษณาและจําหน่าย    
บริษัท ไลฟ์สตาร์ จํากัด     
   (เดิมชื่อ : บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จํากัด) ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ประเทศไทย  100  100 
บริษัท คูลลิซ่ึม จํากัด  ให้บริการส่ือวิทยุและรับจ้างผลิตรายการ ประเทศไทย  100  100 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด จัดเก็บค่าลิขสิทธ์ ประเทศไทย  100  100 
บริษัท โพเอม่า จํากัด รับจ้างจัดกิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษัท ย๊าค จํากัด รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ประเทศไทย  100  100 
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล  
    บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากัด 

ให้บริการและรับจ้างจัด กิจกรรม 
   ด้านการกีฬา ประเทศไทย  83  83 

บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จํากัด รับจ้างจัดกิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษัท บลูแฟร์ร่ี จํากัด รับจ้างจัดกิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษัท เวร่ี เวลล์ จํากัด  รับจ้างจัดกิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักช่ัน จํากัด    รับจ้างจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ ประเทศไทย  100  100 
บริษัท บันเทิง วาไรตี้ จํากัด รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ประเทศไทย  100                  - 
     

บริษัทย่อยท่ีหยุดด าเนินธุรกิจ     
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จํากัด รับจ้างจัดกิจกรรม ประเทศไทย  65  65 
บริษัท เอส - วัน สปอร์ต จํากัด ให้บริการเช่าสนามฟุตบอล ประเทศไทย  100  100 
บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จํากัด รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์และกิจกรรม ประเทศไทย  76  76 
บริษัท อาวอง จํากัด รับจ้างจัดกิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษัท อาร์ สยาม จํากัด ผลิตเพลงลูกทุ่ง ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ ประเทศไทย  100  100 
บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จํากัด จัดจําหน่ายภาพยนต์และรับจ้างผลิตภาพยนต์ ประเทศไทย  100  100 
บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จํากัด รับจ้างจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่างๆ ประเทศไทย  100  100 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย (ต่อ) 
 

 ทุนช าระแล้ว วิธีราคาทุน ค่าเผ่ือการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 25) 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

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

  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกิจ           
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด 200,000,000 200,000,000 200,209,300 200,209,300 -        -        200,209,300 200,209,300 -        -        
บริษัท ไลฟ์สตาร์ จํากัด            
   (เดิมชื่อ : บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จํากัด) 200,000,000 200,000,000 199,999,300 199,999,300 -        -        199,999,300 199,999,300 36,999,870 94,099,670 
บริษัท คูลลิซึ่ม จํากัด  25,000,000 25,000,000 5,199,993 5,199,993 -        -        5,199,993 5,199,993 69,198,062 88,067,534 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด 5,000,000 5,000,000 4,999,400 4,999,400 -        -        4,999,400 4,999,400 8,294,005 637,424 
บริษัท โพเอม่า จํากัด 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 (75,958,980) (75,877,273) 4,041,020 4,122,727 -        -        
บริษัท ย๊าค จํากัด 2,500,000 2,500,000 2,499,300 2,499,300 -        (2,499,300) 2,499,300 -        7,495,401 -        
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล            
   บรอดคาสต้ิง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากัด 37,500,000 37,500,000 191,250,000 191,250,000 (154,567,607) (154,938,192) 36,682,393 36,311,808 -        57,374,954 
บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จํากัด 5,000,000 5,000,000 4,999,300 4,999,300 -        -        4,999,300 4,999,300 -        1,295,819 
บริษัท บลูแฟร์ร่ี จํากัด 5,000,000 5,000,000 4,009,993 4,009,993 -        -        4,009,993 4,009,993 193,973 498,930 
บริษัท เวร่ี เวลล์ จํากัด 4,000,000 4,000,000 3,999,300 3,999,300 -        -        3,999,300 3,999,300 621,889 608,693 
บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จํากัด    37,000,000 37,000,000 32,775,000 32,775,000 (26,865,223) (26,821,103) 5,909,777 5,953,897 -        -        

บริษัท บันเทิง วาไรต้ี จํากัด 255,000 -        107,208 -        (6,352) -        100,856 -        -        -        

รวม 601,255,000 601,000,000 730,048,094 729,940,886 (257,398,162) (260,135,868) 472,649,932 469,805,018 122,803,200 242,583,024 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 

 ทุนช าระแล้ว วิธีราคาทุน ค่าเผ่ือการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 25) 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษัทย่อยที่หยุดด าเนินธุรกิจ           
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จํากัด 30,000,000 30,000,000 19,499,300 19,499,300 (11,737,548) (11,743,799) 7,761,752 7,755,501 -        -        
บริษัท เอส - วัน สปอร์ต จํากัด 15,000,000 15,000,000 33,800,530 33,800,530 (33,800,530) (33,800,530) -        -        -        -        
บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จํากัด 4,500,000 4,500,000 2,667,595 2,667,595 (2,667,599) (2,667,595) -        -        -        -        
บริษัท อาวอง จํากัด* 4,000,000 4,000,000 3,999,300 3,999,300 (3,603,382) (3,603,596) 395,918 395,704 -        -        
บริษัท อาร์ สยาม จํากัด* 1,000,000 1,000,000 999,300 999,300 -        -        999,300 999,300 -        -        
บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จํากัด* 5,000,000 5,000,000 4,999,300 4,999,300 (4,999,300) (4,999,300) -        -        -        -        

บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จํากัด* 3,000,000 3,000,000 2,999,300 2,999,300 (220,447) (221,974) 2,778,853 2,777,326 -        -        

รวม 62,500,000 62,500,000 68,964,625 68,964,625 (57,028,802) (57,036,794) 11,935,823 11,927,831 -        -        

รวมทั้งสิ้น 663,799,000 663,500,000 799,012,719 798,905,511 (314,426,964) (317,172,662) 484,585,755 481,732,849 122,813,200 242,583,024 

 
* เลิกกิจการและอยู่ในระหว่างการชําระบัญชี 
 

บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากัด  บริษัท อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จํากัด  บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จํากัด เป็นบริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม ท่ีไม่มีสาระสําคัญ ดังนั้น 
บริษัทจึงไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยดังกล่าว 
 
เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัททําสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท นาโนไลฟ์ จํากัด เพื่อซื้อหุ้นสามัญท้ังหมดของบริษัทเป็นจํานวนท้ังหมด 100,000 หุ้น เป็นจํานวนเงิน 107,208 บาท บริษัทได้รับการโอนหุ้นและบันทึกในทะเบียนผู้ถือหุ้น
ของบริษัท นาโนไลฟ์ จํากัด วันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษัท นาโนไลฟ์ จํากัด ได้ทําการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บันเทิง วาไรต้ี จํากัด เมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) 
 
  บาท ร้อยละ 

  ทุนที่ออกและเรียกช าระ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

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

ชื่อบริษัท ธุรกิจหลัก  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
      

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

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินลงทุนในบริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากัด 4,056,605 5,102,753 6,303,621 6,303,621 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า -        -        (2,247,016) (1,200,868) 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) 4,056,605 5,102,753 4,056,605 5,102,753 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

32 

11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)  
 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

  
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะบริษัท 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
  บาท  บาท 
   

ราคาทุน 829,228,463 712,500,705 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (445,212,196) (353,763,764) 

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด 384,016,267 358,736,941 
ซื้อสินทรัพย์ 104,755,981 109,654,362 
จําหน่าย - ราคาทุน (7,823,916) (17,818,165) 
 - ค่าเสื่อมราคาสะสม 6,200,199 11,143,668 
ตัดจําหน่าย - ราคาทุน (3,778,106) (396,113) 
 - ค่าเสื่อมราคาสะสม 3,756,095 391,332 
ค่าเสื่อมราคา (46,544,785) (43,495,859) 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 440,581,735 418,216,166 

   
ราคาทุน 868,679,404 803,940,789 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (428,097,669) (385,724,623) 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 440,581,735 418,216,166 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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12 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ 
 
รายการเคลื่อนไหวของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2559 และ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แสดงได้ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

มูลค่าเทียบเท่าเงินสด (มูลค่าปัจจุบัน) 2,030,326,376 2,030,326,376 
หัก  ค่าตัดจําหน่ายสะสม (295,710,978) (228,268,123) 

 1,734,615,398 1,802,058,253 

 
เม่ือวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (“บริษัท อาร์เอส เทเลวิชั่น จํากัด”) ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติในหมวดหมู่ทั่วไป 
แบบความคมชัดปกติ ในราคาประมูล 2,265 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สําหรับระยะเวลา 15 ปี (เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 
พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2572)  
 
บริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยแยกชําระ ดังนี้ 
 
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นต่ําจํานวน 380 ล้านบาท แบ่งชําระ 4 งวด ภายใน 3 ปี (วันที่ 23 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2560) นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตตามเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด  
2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ําจํานวน 1,885 ล้านบาท แบ่งชําระ 6 งวด ภายใน 5 ปี (วันที่ 23 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2562) นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”)กําหนด 

3) วางหนังสือค้ําประกันการชําระคืนค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือจากการจ่ายชําระให้กับ กสทช. ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
หนังสือค้ําประกันดังกล่าวมียอดคงเหลือจํานวน 1,695 ล้านบาท (พ.ศ. 2557: 2,019 ล้านบาท) 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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12 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (ต่อ) 
 
4) ตารางแสดงภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ มีดังนี้ 
 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ในส่วนของราคาขั้นต่ า 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ในส่วนที่เกินขั้นต่ า 

 
 

 จ านวนเงิน จ านวนเงิน รวม  
งวดการจ่ายช าระ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท วันที่ครบก าหนดช าระ 

     

1 190.0 188.5 378.5 11 กุมภาพันธ์ 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  
 
บริษัทย่อยบันทึกใบอนุญาตดังกล่าว ณ วันที่ได้รับสิทธิด้วยมูลค่าเทียบเท่าเงินสด (มูลค่าปัจจุบัน) 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

  บาท  บาท 
   

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 1,584,000,000 1,886,500,000 
จ่ายชําระ (415,000,000) (302,500,000) 

ราคาตามบัญชีสุทธิสิ้นงวด 1,169,000,000 1,584,000,000 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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12 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (ต่อ) 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 

   

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ต้องจ่าย 1,169,000,000 1,584,000,000 
หัก  ดอกเบี้ยในอนาคต (87,415,815) (116,406,400) 

 1,081,584,185 1,467,593,600 
หัก  ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (369,756,725) (361,674,762) 

 711,827,460 1,105,918,838 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวนเงินที่ต้องจ่ายชําระมีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
ก าหนดช าระภายใน  บาท  บาท 

   

1 ป ี 415,000,000 415,000,000 
2 - 5 ป ี 754,000,000 1,169,000,000 

 1,169,000,000 1,584,000,000 

 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 

 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
   

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะบริษัท 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
  บาท  บาท 
   

ราคาทุน 1,462,694,566 1,012,769,590 
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (810,542,913) (584,067,499) 
 ค่าเผื่อการด้อยค่า (328,580,456) (319,035,635) 
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด 323,571,197 109,666,456 
ซื้อสินทรัพย์ 240,723,297 31,843,254 
จําหน่าย - ราคาทุน (105,840) (105,840) 
 - ค่าตัดจําหน่ายสะสม 13,123 13,123 
ตัดจําหน่าย - ราคาทุน (623,500) -        
 - ค่าตัดจําหน่ายสะสม 623,485 -        
ค่าตัดจําหน่าย (93,552,736) (6,217,677) 
ค่าเผื่อการด้อยค่า (7,899,843) (7,899,867) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 462,749,183 127,299,449 
   

ราคาทุน 1,702,688,523 1,044,507,004 
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (903,459,041) (590,272,053) 
 ค่าเผื่อการด้อยค่า (336,480,299) (326,935,502) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 462,749,183 127,299,449 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ต้นทุนสําหรับเพลง (สุทธิ) 54,995,508 60,324,796 54,995,548 60,324,836 
ต้นทุนสําหรับละคร (สุทธิ) 268,249,781 199,006,001 5,163,688 6,618,830 
ต้นทุนสําหรับละคร - ระหว่างทํา 68,216,264 18,827,184 -        160,000 
ต้นทุนสําหรับภาพยนตร์ (สุทธิ) 187 92,588 182 92,583 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ (สุทธิ) 43,027,623 45,320,628 38,880,211 42,470,207 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดต้ัง 28,259,820 -        28,259,820 -        
 462,749,183 323,571,197 127,299,449 109,666,456 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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14 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (สุทธิ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 145,497,834 139,765,951 79,931,045 69,548,760 
หัก  ค่าเผื่อภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย     
           ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน (9,507,274) (9,228,415) -        -        

 135,990,560 130,537,536 79,931,045 69,548,760 
 

15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 

   
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะบริษัท 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท 

   

ยอดคงเหลือต้นงวด 228,020,379 108,772,378 
เพิ่ม(ลด)ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หมายเหตุ 27) 11,860,347 (31,295,976) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 239,880,726 77,476,402 
 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 239,880,726 228,020,379 77,476,402 108,772,378 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) -        -        -        -        

 239,880,726 228,020,379 77,476,402 108,772,378 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

   เพิ่ม(ลด)ใน  
  1 มกราคม  งบก าไรขาดทุน  30 มิถุนายน 
  พ.ศ. 2559  เบ็ดเสร็จ  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท 
    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 13,282,224 1,510,562 14,792,786 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 39,592,323 (2,105,228) 37,487,095 
ประมาณการรับคืนสินค้า 2,873,175 (2,873,175) -        
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 9,069,298 342,373 9,411,671 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 2,336,066 114,261 2,450,327 
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ 18,470,404 4,186,688 22,657,092 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17,109,150 1,241,352 18,350,502 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 83,513,917 10,045,748 93,559,665 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 42,394,997 (75,714) 42,319,283 

   รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 228,641,554 12,386,867 241,028,421 
    

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    

ทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (621,175) (526,520) (1,147,695) 

   รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (621,175) (526,520) (1,147,695) 
    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 228,020,379 11,860,347 239,880,726 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว) 

   เพิ่ม(ลด)ใน  
  1 มกราคม  งบก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  เบ็ดเสร็จ  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท 
    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7,960,676 5,321,548 13,282,224 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 34,584,086 5,008,237 39,592,323 
ประมาณการรับคืนสินค้า 7,346,987 (4,473,812) 2,873,175 
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 2,463,340 6,605,958 9,069,298 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -         2,336,066 2,336,066 
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ 8,188,927 10,281,477 18,470,404 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13,070,296 4,038,854 17,109,150 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 49,420,394 34,093,523 83,513,917 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน -         42,394,997 42,394,997 

   รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 123,034,706 105,606,848 228,641,554 
    

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5,674,026) 5,674,026 -         
ทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -         (621,175) (621,175) 

   รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (5,674,026) 5,052,851 (621,175) 
    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 117,360,680 110,659,699 228,020,379 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

   เพิ่ม(ลด)ใน  
  1 มกราคม  งบก าไรขาดทุน  30 มิถุนายน 
  พ.ศ. 2559  เบ็ดเสร็จ  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท 
    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8,396,278 608,579 9,004,857 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13,079,936 (4,477,185) 8,602,751 
ประมาณการรับคืนสินค้า 2,873,175 (2,873,175) -         
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 867,288 (510,964) 356,324 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 2,336,066 114,261 2,450,327 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 14,962,658 927,899 15,890,557 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 24,483,155 (24,483,155) -         
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 42,394,997 (75,716) 42,319,281 

   รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 109,393,553 (30,769,456) 78,624,097 
    

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
ทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (621,175) (526,520) (1,147,695) 

   รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (621,175) (526,520) (1,147,695) 
    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 108,772,378 (31,295,976) 77,476,402 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท (ตรวจสอบแล้ว) 

   เพิ่ม(ลด)ใน  
  1 มกราคม  งบก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  เบ็ดเสร็จ  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท 
    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7,737,854 658,424 8,396,278 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 25,831,526 (12,751,590) 13,079,936 
ประมาณการรับคืนสินค้า 7,346,987 (4,473,812) 2,873,175 
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 1,379,939 (512,651) 867,288 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -         2,336,066 2,336,066 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 11,341,447 3,621,211 14,962,658 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 34,728,393 (10,245,238) 24,483,155 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน -         42,394,997 42,394,997 

   รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 88,366,146 21,027,407 109,393,553 
    

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
ทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -         (621,175) (621,175) 

   รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี -         (621,175) (621,175) 
    

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 88,366,146 20,406,232 108,772,378 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (สุทธิ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินมัดจํา 557,673 557,673 557,673 557,673 
เงินประกัน 39,181,949 40,757,901 30,435,950 31,108,243 
 39,739,622 41,315,574 30,993,623 31,665,916 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินประกัน (9,146,027) (10,049,685) (3,546,027) (3,546,027) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ) 30,593,595 31,265,889 27,447,596 28,119,889 

 

17 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
   ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น  160,171,042 168,813,426 41,668,336 67,251,140 
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ข) -        -        19,841,890 113,953,850 
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น  16,614,531 24,213,770 15,647,247 22,710,528 
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ข) 3,502,173 3,598,412 3,415,039 3,465,566 
รายได้รับล่วงหน้า      
    - บริษัทอื่น  125,472,484 704,803,756 26,650,649 619,064,055 
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ข) -        -        45,348,885 51,594,944 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      
   - ค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย      
         ส่งเสริมการขายค้างจ่าย      
         - บริษัทอืน่  255,663,341 228,498,470 84,215,976 86,988,338 
         - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ข) -        -        1,459,049 -        
   - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ      
         - บริษัทอืน่  194,961,561 205,987,289 74,969,628 71,067,871 
         - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ข) -        -        9,449,292 20,051,654 
   - ดอกเบี้ยค้างจ่าย      
         - บริษัทอืน่  310,234 -        -        -        
         - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 29 ข) -        -        202,414 130,356 
   - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ      
         - บริษัทอืน่  74,068,573 83,272,010 20,393,035 65,714,940 
  830,763,939 1,419,187,133 343,261,440 1,121,993,242 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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18 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 28,933,216 14,153,197 28,933,216 14,153,197 
หัก ดอกเบี้ยในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (2,210,752) (1,081,707) (2,210,752) (1,081,707) 

 26,722,464 13,071,490 26,722,464 13,071,490 
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (8,395,558) (5,865,272) (8,395,558) (5,865,272) 

 18,326,906 7,206,218 18,326,906 7,206,218 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จํานวนเงินที่ต้องจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้น มีดังนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภายใน 1 ปี 9,455,642 6,432,135 9,455,642 6,432,135 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 19,477,574 7,721,062 19,477,574 7,721,062 

 28,933,216 14,153,197 28,933,216 14,153,197 

 
19 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
ประเภทของเงินกู้ยืมระยะสั้น  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 640,000,000 -         640,000,000 -         
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ต่ออายุได้ในสกุลเงินบาท มีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ย 
เงินกู้ยืมประมาณร้อยละ 3.00 ต่อปี ถึงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.31 ต่อปี เงินกู้คงเหลือพร้อมดอกเบี้ยมีกําหนดชําระคืนในระหว่าง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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19 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 
 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด/ป ี -         -         -         -         
เงินกู้ยืมเพิ่ม 1,085,000,000 -         1,085,000,000 -         
ชําระคืนเงินกู้ยืม (445,000,000) -         (445,000,000) -         
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด/ปี 640,000,000 -         640,000,000 -         

 
20 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนดชําระ (91,392,585) (95,525,631) (50,317,592) (46,430,213) 
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนดชําระ 65,665,518 61,766,158 4,599,440 11,265,888 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 55,870,717 26,277,490 23,929,597 8,733,664 

 30,143,650 (7,481,983) (21,788,555) (26,430,661) 

 
ภาษีมูลค่าเพิ่มแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษี ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สินทรัพย์) 63,927,682 40,928,458 -        -        
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (หนี้สิน) (33,784,032) (48,410,441) (21,788,555) (26,430,661) 

 30,143,650 (7,481,983) (21,788,555) (26,430,661) 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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21 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายการเคลื่อนไหว สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
มีดังนี้ 
 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

   ข้อมูลทางการเงิน 
  ข้อมูลทางการเงินรวม  เฉพาะบริษัท 
  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
  บาท  บาท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 -         -         
กู้เพิ่มระหว่างปี 444,060,000 -         
จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระหว่างปี -         -         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 444,060,000 -         

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งคงค้างเป็นเงินกู้ยืมใน
สกุลเงินบาท ประกอบด้วย 
 
วงเงิน 1,600,000,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.25 ต่อป ี

กําหนดชําระคืนเงินต้น ทุก 3 เดือน รวม 24 งวด เริ่มตั้งแต่ครบกําหนดระยะเวลา  
25 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก 

กําหนดชําระดอกเบี้ย ชําระทุกวันที่ 24 ของเดือน โดยจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรก 
ภายใน 1 เดือน หลังจากเบิกเงินกู้ยืมงวดแรก 

ยอดเงินกู้คงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 444,060,000 บาท 
ยอดเงินกู้คงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        -         บาท 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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21 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินสรุปได้ดังนี้ 
 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

   ข้อมูลทางการเงิน 
  ข้อมูลทางการเงินรวม  เฉพาะบริษัท 
  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
ถึงก าหนดช าระภายในปีส้ินสุด  บาท  บาท 
   

ครบกําหนดชําระภายในไม่เกิน 1 ป ี -        -        
ครบกําหนดชําระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 360,000,000 -        
ครบกําหนดชําระหลังจาก 5 ป ี 84,060,000 -        

 444,060,000 -        

 
22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะบริษัท 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

  บาท  บาท 
   

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกมาต้นงวด 85,545,748 74,813,289 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด 6,206,773 4,639,496 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานยกไปปลายงวด 91,752,521 79,452,785 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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22 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ (ต่อ) 
 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

  ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะบริษัท 

  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

  บาท  บาท 
   

อัตราคิดลด  ร้อยละ 3.50  ร้อยละ 3.50 
อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 3.00  ร้อยละ 3.00 
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน  ร้อยละ 7.00 - 7.50  ร้อยละ 7.00 - 7.50 

 
23 หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินมัดจํารับ 866,000 66,000 866,000 66,000 
เงินค้ําประกันผลงาน 16,455,171 17,090,186 10,857,374 10,941,788 

 17,321,171 17,156,186 11,723,374 11,007,788 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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24 หุ้นสามัญซื้อคืน/ส ารองหุ้นสามัญซื้อคืน 
 

หุ้นสามัญซื้อคืน 
 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีหุ้นสามัญซื้อคืนจํานวน 17,700,000 หุ้น มูลค่าการซื้อคืนคงเหลือ 74,671,816 บาท โดยมี
ราคาตลาดของหุ้นสามัญซื้อคืนจํานวน 297,360,000 บาท 
 

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

เม่ือวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้จําหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนจํานวน 3,000,000 หุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 10.80 บาท  
ถึง 11.00 บาท รวมเป็นเงิน 32,700,000 บาท 
 

เม่ือวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้จําหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนจํานวน 1,850,000 หุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 11.00 บาท  
ถึง 11.40 บาท รวมเป็นเงิน 20,890,000 บาท 
 

เม่ือวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนสําหรับหุ้นสามัญซื้อคืนที่ไม่สามารถจําหน่ายได้หมดภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไว้จํานวน 12,408,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว 
 

เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2559 มีมติให้บริษัทดําเนินการซื้อหุ้นคืน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 วงเงินสูงสุดที่ใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 470.00 ล้านบาท 
 จํานวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 50.70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จํานวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกินร้อยละ 5.02 ของหุ้น 

ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 วิธีการในการซื้อหุ้นคืนโดยซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 กําหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นําราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนที่บริษัทจะทําการเปิดเผยข้อมูล 

มาประกอบการพิจารณากําหนดราคาซื้อคืน ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายก่อนหน้าวันที่
ทําการซื้อขายในแต่ละครั้งบวกด้วยจํานวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 ตั้งแต่วันที่  
18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เท่ากับ 9.27 บาทต่อหุ้น 

 

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทได้ซื้อหุ้นทุนซื้อคืนจํานวน 4,840,300 หุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 9.10 บาท ถึง 9.70 บาท รวม
เป็นจํานวนเงิน 45,850,070 บาท 
 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ซื้อหุ้นทุนซื้อคืนจํานวน 9,637,600 หุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 10.10 บาท ถึง 10.60 บาท  
รวมเป็นจํานวนเงิน 99,155,940 บาท 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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24 หุ้นสามัญซื้อคืน/ส ารองหุ้นสามัญซื้อคืน (ต่อ) 
 

หุ้นสามัญซื้อคืน (ต่อ) 
 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 บริษัทได้ซื้อหุ้นทุนซื้อคืนจํานวน 13,740,600 หุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 10.10 บาทถึง 12.10 บาท  
รวมเป็นจํานวนเงิน 151,530,140 บาท 
 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ซื้อหุ้นทุนซื้อคืนจํานวน 15,054,800 หุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 10.40 บาทถึง 11.70 บาท 
รวมเป็นจํานวนเงิน 168,738,690 บาท 
 

รายการเคลื่อนไหวของหุ้นสามัญซื้อคืนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืนสําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
เป็นดังนี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม/ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   มูลค่าของ  ส่วนเกินมูลค่า 
    หุ้นสามัญซื้อคืน  หุ้นสามัญซื้อคืน 
  จ านวนหุ้น  บาท  บาท 
    

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 17,700,000 74,671,816 -        
จําหน่าย (5,291,600) (22,324,499) (40,539,101) 
ลดทุน (12,408,400) (52,347,317) 39,938,917 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 -        -        (600,184) 
ซื้อคืน 43,273,300 465,274,840 -        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 43,273,300 465,274,840 (600,184) 
 

25 รายได้อ่ืน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,311,570 269,955 1,223,470 (33,398) 
รายได้ดอกเบี้ย 1,359,562 1,198,325 13,304,210 8,085,336 
รายได้เงินปันผล (หมายเหตุ 9) -        -        122,813,200 242,583,024 
รายได้ค่าเช่าพื้นที่ 255,886 193,533 3,198,248 2,441,377 
รายได้จากการบริหารจัดการ -        -        62,160,513 69,726,471 
รายได้อื่น 8,541,749 3,687,038 8,540,903 1,872,970 

 11,468,767 5,348,851 211,240,544 324,675,780 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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26 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

กําไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ 295,549 (33,372) 24,638 (46,331) 
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ (22,026) (6,669) (4,781) -        
ขาดทุนจากการด้อยค่าบริษัทร่วม (1,046,148) (309,477) -        -        
กําไรจากการประมาณการหนี้สิน     
   ที่ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย -        2,045,499 -        -        
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น ๆ -        (54,219) -        (54,219) 
ค่าใช้จ่ายอื่น (88,728) (386,243) (82,569) -        

 (861,353) 1,255,519 (62,712) (100,550) 

 
27 ภาษีเงินได้ 

 
รายการกระทบยอดภาษีเงินได้สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไมไ่ด้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

   ปรับใหม่   
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันสําหรับกําไรทางภาษี     
   สําหรับงวด (24,287,320) (49,736,438) (1,104,748) -        
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว (หมายเหตุ 15) 11,860,347 101,141,338 (31,295,976) 44,768,705 

รวมภาษีเงินได้ (12,426,973) 51,404,900 (32,400,724) 44,768,705 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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28 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
 
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่
ออกจําหน่ายในระหว่างงวด 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   ปรับใหม่   
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน     
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ที่เป็นของ     
   บริษัทใหญ่ (บาท) (85,015,861) 32,149,497 97,009,095 190,715,282 

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุ้น) 977,033,500 1,002,782,242 977,033,500 1,002,782,242 

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.0870)  0.0321  0.0993  0.1902 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

   ปรับใหม่   
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน     
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ที่เป็นของ     
   บริษัทใหญ่ (บาท) 21,923,174 (18,689,689) 241,488,372 212,219,483 

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุ้น) 991,455,267 1,003,142,646 991,455,267 1,003,142,646 

กําไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.0221 (0.0186)  0.2436  0.2116 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

52 

29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุม โดยบริษัทไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัท ที่ทําหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที่เป็น
บริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญกับบริษัท ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สําคัญเปิดเผยในหมายเหตุ 9 และ หมายเหตุ 10 
 
รายการกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สําคัญที่นอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสรุปได้ ดังนี้ 

 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
   

บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด ให้บริการเช่าสถานที่ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากัด รับจ้างจัดกิจกรรม ถือหุ้นทางอ้อมโดยมีกรรมการบริษัทย่อยร่วมกัน 
บริษัท เม็มเบอร์ชิป จํากัด ให้บริการเช่าสถานที่ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
ผู้บริหาร - บุคคลที่มีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าที่ในระดับ
บริหารหรือไม่) 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการค้าที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ : 
 
ก) รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (บาท) 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (บาท) 

   รายได้ธุรกิจ  รายได้ธุรกิจ  รายได ้ รายได้อื่น   รายได้ธุรกิจ  รายได้ธุรกิจ  รายได ้ รายได้อื่น 

  รายได ้  จัดจ าหน่าย  รับจ้างและ  ธุรกิจบริการ รายได้จากการ    รายได ้  จัดจ าหน่าย  รับจ้างและ  ธุรกิจบริการ รายได้จากการ   
  ธุรกิจสื่อ  เพลง  ผลิตกิจกรรม  และอ่ืน ๆ บริหารจดัการ  ดอกเบี้ยรับ  รายได้อื่น  ธุรกิจสื่อ  เพลง  ผลิตกิจกรรม  และอ่ืน บริหารจดัการ  ดอกเบี้ยรับ  รายได้อื่น 
               

บริษัทย่อย 108,659,692 23,970,185 18,040,470 2,871,140 62,160,513 12,488,513 5,970,757 177,544,144 26,884,861 2,746,832 2,769,363 69,726,471 7,576,712 2,247,843 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
ก) รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (บาท) 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (บาท) 

  ค่าใช้จ่าย ต้นทุน   ค่าใช้จ่าย ต้นทุน  
 ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงิน ค่าตอบแทน ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงิน ค่าตอบแทน 
 บริการ และบริหาร - ดอกเบี้ยจ่าย ผู้บริหารส าคัญ บริการ และบริหาร - ดอกเบี้ยจ่าย ผู้บริหารส าคัญ 
         

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 14,606,037 25,413,125 -        80,295,082 14,605,303 22,256,980 -        81,984,134 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (บาท) 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (บาท) 

  ค่าใช้จ่าย ต้นทุน   ค่าใช้จ่าย ต้นทุน  
 ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงิน ค่าตอบแทน ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงิน ค่าตอบแทน 
 บริการ และบริหาร - ดอกเบี้ยจ่าย ผู้บริหารส าคัญ บริการ และบริหาร - ดอกเบี้ยจ่าย ผู้บริหารส าคัญ 
         

บริษัทย่อย 29,078,685 10,000 469,299 -        65,932,732 4,386,619 1,401,677 75,995,634 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 14,142,981 20,867,923 -        70,008,332 14,183,560 18,076,408 -        -        

 43,221,666 20,877,923 469,299 70,008,332 80,116,292 22,463,027 1,401,677 75,995,634 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ และอื่น ๆ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) 

    ค่าเผ่ือ       ค่าเผ่ือ    
    หนี้สงสัยจะสญู    ค่าใช้จ่าย    หนี้สงสัยจะสญู    ค่าใช้จ่าย 

  ลูกหนี้การค้า ดอกเบี้ยค้างรับ  - ดอกเบี้ยค้างรับ  เงินทดรองจ่าย  รายไดค้้างรับ  จ่ายล่วงหน้า  ลูกหนี้การค้า  ดอกเบี้ยค้างรับ  - ดอกเบี้ยค้างรับ  เงินทดรองจ่าย  รายได้ค้างรับ  จ่ายล่วงหน้า 
             

บริษัทย่อย 654,915,320 9,520,272 (3,649,892) 181,143 23,965,259 570,000 529,447,172 9,339,040 (2,787,070) 142,797 27,086,170 -        



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
ข) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการซื้อ/ขายสินค้าและบริการ และอื่น ๆ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) 

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

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -        3,502,173 -        -        -        -        3,598,412 -        -        -        

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) 

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

บริษัทยอ่ย 19,841,890 279,853 45,348,885 202,414 10,908,342 113,953,850 279,853 51,594,944 130,356 20,051,654 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -        3,135,186 -        -        -        -        3,185,713 -        -        -        

 19,841,890 3,415,039 45,348,885 202,414 10,908,342 113,953,850 3,465,566 51,594,944 130,356 20,051,654 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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29 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

ค) เงนิให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (สุทธิ) 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (บาท) 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (สุทธิ) 
   เพิ่มข้ึน  รับช าระคืน    เพิ่มข้ึน  ลดลง    เพิ่มข้ึน  รับช าระคืน  ลดลง  
  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด ในระหว่างงงวด  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา ในระหว่างงงวด ในระหว่างงงวด  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา ในระหว่างงงวด ในระหว่างงงวด ในระหว่างงงวด  ยอดคงเหลือ 

บริษัทย่อย              
บริษัท ย๊าค จํากัด 24,000,000 4,500,000 (16,000,000) 12,500,000 (9,425,226) -        9,425,226 -        14,574,774 4,500,000 (16,000,000) 9,425,226 12,500,000 
บริษัท เอส-วัน สปอร์ต จํากัด 20,355,000 -        -        20,355,000 (20,355,000) -        -        (20,355,000) -        -        -        -        -        
บริษัท โพเอม่า จํากัด -        30,000,000 (30,000,000) -        -        -        -        -        -        30,000,000 (30,000,000) -        -        
บริษัท อาร์.เอส.              
   สปอร์ตมาสเตอร์ จํากัด 2,340,000 -        -        2,340,000 (2,340,000) -        -        (2,340,000) -        -        -        -        -        
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด 479,700,000 526,000,000 (345,000,000) 660,700,000 -        -        -        -        479,700,000 526,000,000 (345,000,000) -        660,700,000 

 526,395,000 560,500,000 (391,000,000) 695,895,000 (32,120,226) -        9,425,226 (22,695,000) 494,274,774 560,500,000 (391,000,000) 9,425,226 673,200,000 
              

บริษัทร่วม              

บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากัด -        30,000,000 (30,000,000) -        -        -        -        -        -        30,000,000 (30,000,000) -        -        
 

ง) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (บาท) 
 เงินกู้ยืมระยะสั้น 

   เพิ่มข้ึน  จ่ายช าระคืน  
  ยอดยกมา ในระหว่างงงวด ในระหว่างงงวด  ยอดคงเหลือ 

บริษัทย่อย     
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จํากัด 10,000,000 1,000,000 (11,000,000) -        
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง     
   แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากัด 26,000,000 4,000,000 -        30,000,000 
บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จํากัด 4,500,000 -        -        4,500,000 
บริษัท เวรีเวลล์ จํากัด 5,000,000 -        (100,000) 4,900,000 
บริษัท บลูแฟร์ร่ี จํากัด 2,500,000 2,000,000 -        4,500,000 
บริษัท คูลลิซึ่ม จํากัด -        90,000,000 (70,000,000) 20,000,000 

 48,000,000 97,000,000 (81,100,000) 63,900,000 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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30 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

     รายได้ธุรกิจ  ธุรกิจ     
   ธุรกิจจัด  รับจ้างและ  สุขภาพและ  ธุรกิจบริการ    
  ธุรกิจส่ือ  จ าหน่ายเพลง  ผลิตกิจกรรม  ความงาม  และอื่นๆ  รวม  รายการตัดบัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

รายได้         
   รายได้ภายนอก 952,796,929 127,590,470 739,436,992 136,905,879 7,457,128 1,964,187,398 -        1,964,187,398 

   รายได้ภายใน 232,172,751 24,374,632 14,504,114 -        29,968,921 301,020,418 301,020,418 -        

รวมรายได้ 1,184,969,680 151,965,102 753,941,106 136,905,879 37,426,049 2,265,207,816 (301,020,418) 1,964,187,398 

ต้นทุนขายและบริการ 952,196,031 101,508,494 418,876,813 33,703,402 36,110,340 1,542,395,080 (175,928,492) 1,366,466,588 

กําไรขั้นต้น 232,773,649 50,456,608 335,064,293 103,202,477 1,315,709 722,812,736 (125,091,926) 597,720,810 
         

สินทรัพย์ถาวร 288,764,125 24,483,274 975 14,657,310 112,676,051 440,581,735 -        440,581,735 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,071,530,122 55,062,283 -        -        70,772,176 2,197,364,581 -        2,197,364,581 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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30 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

 ปรับใหม่ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

     รายได้ธุรกิจ  ธุรกจิ     
   ธุรกิจจัด  รับจ้างและ  สุขภาพและ  ธุรกิจบริการ    
  ธุรกิจส่ือ  จ าหน่ายเพลง  ผลิตกิจกรรม  ความงาม  และอื่นๆ  รวม  รายการตัดบัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

รายได้         
   รายได้ภายนอก 1,160,406,916 192,697,469 165,611,148 68,313,473 51,329,962 1,638,358,968 -        1,638,358,968 

   รายได้ภายใน 307,846,207 27,336,088 12,750,259 -        45,919,375 393,851,929 (393,851,929) -        

         
รวมรายได้ 1,468,253,123 220,033,557 178,361,407 68,313,473 97,249,337 2,032,210,897 (393,851,929) 1,638,358,968 

ต้นทุนขายและบริการ 1,221,674,757 130,340,405 154,216,263 58,423,651 87,524,026 1,652,179,102 (403,525,906) 1,248,653,196 

กําไรขั้นต้น 246,578,366 89,693,152 24,145,144 9,889,822 9,725,311 380,031,795 9,673,977 389,705,772 
         

สินทรัพย์ถาวร 224,944,015 15,074,199 1,541 -        136,758,019 376,777,774 -        376,777,774 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,039,569,309 65,076,859 -        -        42,509,975 2,147,156,143 (28) 2,147,156,115 

 
รายได้ที่แสดงแยกตามประเภทธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจจัดจําหน่ายเพลง และธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้า และรายได้จากการให้บริการ 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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31 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสัญญาที่ส าคัญ 
 

31.1 ภาระผูกพัน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 
  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
ซื้อทรัพย์สิน 105,475,094 174,989,500 105,475,094 174,989,500 
     

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน     
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 60,960,899 59,846,390 60,960,899 59,646,390 
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงสามปี 53,339,335 82,450,722 53,339,335 82,450,722 
รวม 114,300,234 142,297,112 114,300,234 142,097,112 
 

31.2 สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เก่ียวข้องกันและกิจการอ่ืน 
 

ก) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาจํานวน 1 สัญญา เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  
โดยมีกําหนดระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2566 โดยบริษัทตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการและ 
จ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าวตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง  ๆ  
ที่ระบุไว้ในสัญญา 

 

ข) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาเช่าเวลาของสถานีวิทยุกระจายเสียงกับส่วนราชการจํานวน 1 สัญญา กําหนดระยะเวลา 
2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

 

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

 

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

 

จ) บริษัทได้ทําสัญญาซื้อขายอุปกรณ์การออกอากาศ พร้อมทั้งระบบปฏิบัติการออกอากาศ รวมทั้งอุปกรณ์อื่น  ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทแห่งหนึ่งในปี พ.ศ. 2557 โดยบริษัทได้หักเงินประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
จํานวน 10 ล้านบาท โดยตกลงจะหักจากการชําระเงินงวดสุดท้ายเม่ือส่งมอบงานเสร็จ 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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31 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสัญญาที่ส าคัญ (ต่อ) 
 

31.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท 

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

  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2558 
     

ค้ําประกันให้บริษัทฯบริษัทย่อยและ     
 บริษัทอื่น (หน่วย : ล้านบาท)  7.00  14.90 -         -         

 
32 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ส าคัญ 

 
32.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 

เนื่องจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทจํานวนทุนทรัพย์ 95.93 ล้านบาท และ 102.63 ล้านบาท 
ตามลําดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ดังนั้นผู้บริหารจึงยังไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง 

 
32.2 เงินสนับสนุนการถ่ายทอดฟุตบอลโลก 

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