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ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจการ”) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปี สิ้นสุด 
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงินที่ตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการที่แนบมานี่ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมา ยเหตุประกอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น  ๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 
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การประเมินมูลค่าของใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์  
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการข้อ 15 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์สุทธิ 
 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์มูลค่า 1.67 พันล้านบาทสุทธิจาก
ค่าตัดจัดจ าหน่ายสะสม เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงการรับ
สื่อจากระบบทีวีอนาล็อกสู่ระบบทีวีดิจิตอล แต่การรับชมทีวี
ดิ จิตอลยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น ส่วนแบ่ง
การตลาดของผู้ชมในระบบทีวีดิจิตอลยังคงน้อยกว่าระบบทีวี
อนาล็อก ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของทีวีดิจิตอล
ยังคงเป็นรองทีวีอนาล็อกอยู่ในปัจจุบัน  
 

จากข้อบ่งชี้ข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามูลค่าที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะ
ได้รับคืนจากการใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์นั้นอาจต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีสุทธิ ซึ่งผู้บริหาร
ประเมินการด้อยค่าประจ าปีของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
และประกอบกิจการโทรทัศน์แล้วพบว่าไม่มีการด้อยค่า 
 

ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจการประเมินการด้อยค่าในใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์  เพราะใบอนุญาต 
มีมูลค่าเป็นจ านวนที่มีสาระส าคัญ และมีข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่
ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประเมินอัตราการเติบโตโดยรวม
ของรายได้และอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
สมมติฐานเพียงเล็กน้อยจะส่งผลให้ประมาณการกระแสเงินสด
เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าประเมินและสอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับ  
การประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการรวมถึงขั้นตอน 
การจัดท า และทดสอบข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการค านวณประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคต 
 

ข้าพเจ้าเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของ
กลุ่มกิจการที่ท าในปีปัจจุบันกับประมาณการกระแสเงินสด 
ในอนาคตที่ท าในปีที่แล้ว รวมถึงประเมินและสอบถามเชิงทดสอบ
เกี่ยวกับการปรับปรุงของประมาณการที่ส าคัญ และข้าพเจ้า
เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการกับ  
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของปีปัจจุบัน 
 

ข้าพเจ้าสอบถามผู้บริหารเชิงทดสอบเกี่ยวกับข้อสมมติฐาน 
ที่ส าคัญคือการเติบโตของรายได้และอัตราคิดลด เพื่อท าความเข้าใจ
แผนการเติบโตในอนาคต พร้อมด้วยพิจารณาว่ากลุ่มกิจการ 
มีความสามารถในการท าให้แผนสัมฤทธิ์ผลภายในระยะเวลา 
ที่สมควร ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้ 
กับภาพรวมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ได้เปรียบเทียบอัตราคิดลดของต้นทุนเงินทุนของกลุ่มกิจการกับ
อัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มกิจการจ่ายจริง 
 

ข้าพเจ้าทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐาน
เกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้ และอัตราคิดลด เพื่อพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการด้อยค่า
ของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ 
 

อ้างอิงจากหลักฐานที่มีอยู่ ข้าพเจ้าพบว่าสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้
ในการประเมินมูลค่าของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ประกอบกิจการ
โทรทัศน์สมเหตุสมผล  
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้จากขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยอาจจะ
ไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้อ 18 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 
 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีจ านวน 304 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีจากขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัท
และบริษัทย่อยจ านวน 143 ล้านบาท 
 

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากขาดทุน
สะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ เม่ือผู้บริหารพิจารณาว่าจะมีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะสามารถน าผลขาดทุนสะสมทาง
ภาษียกมามาหักเป็นรายจ่ายได้  ผู้บริหารของกลุ่มกิจการจัดท า
ประมาณการก าไรที่ต้องเสียภาษีในอนาคต เพื่อพิจารณา
ความสามารถในการใช้ประโยชน์ทางภาษีของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่ตั้งจากขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งประมาณการ
อัตราการเติบโตของรายได้และก าไรเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
กระทบต่อประมาณการเหล่านี้ 
 

ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจในเรื่องสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่ตั้งจากขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้ใช้เพราะมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีที่ถูกตั้งเป็นสาระส าคัญ และการพิจารณาตัวเลขดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการประเมินความสามารถ
ในการท าก าไรให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
ทางภาษีจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ตั้งจากขาดทุนสะสม
ทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

ข้าพเจ้าท าความเข้าใจรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ส าคัญ และทดสอบหลักฐานสนับสนุนการบันทึกการรับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ข้าพเจ้าประเมินขาดทุนทางภาษี
ที่สามารถใช้ได้ยกไปโดยพิจารณาจากระยะเวลาสิ้นสุดการใช้ได้
ตามกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นข้าพเจ้าพิจารณา
ความถูกต้องของการค านวณภาษี และประมาณการการใช้ภาษี
ในอนาคต 
 

ข้าพเจ้าประเมินและสอบถามผู้บริหารเชิงทดสอบเกี่ยวกับ 
ดุลยพินิจและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคตของกลุ่มกิจการในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็น
ระยะเวลาที่กลุ่มบริษัทสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากขาดทุน
สะสมทางภาษี ซึ่งมีข้อสมมติฐานด้านการเติบโตของก าไรใน
อนาคตอันเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้โดยเปรียบเทียบ
อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่มกิจการ เปรียบเทียบกับ
ประมาณการทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม 
 

จากวิธีปฏิบัติงานของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่า 
ข้อสมมติฐานที่ส าคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการก าไร 
ที่ต้องเสียภาษีในอนาคตอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล 
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การรับรู้จ านวนการตัดจ าหน่ายต้นทุนการผลิตละคร 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้อ 2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมยีอดคงเหลือต้นทุน
การผลิตละครสุทธิจ านวน 299 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 54 
ของมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทั้งหมด ต้นทุนการผลิตละคร
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ซึ่งต้นทุน 
การผลิตละครตัดจ าหน่ายตามรูปแบบที่คาดการณ์ของการใช้ 
ของสินทรัพย์เพ่ือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
 

ผู้บริหารแบ่งสัดส่วนต้นทุนการผลิตละครออกเป็น 2 ส่วน 
กล่าวคือ ส่วนแรกของต้นทุนการผลิตละครจะตัดจ าหน่ายตาม
จ านวนตอนในแต่ละครั้งที่คาดการณ์ว่าจะออกอากาศทาง
โทรทัศน์ และส่วนที่เหลือของต้นทุนการผลิตละครจะตัดจ าหน่าย
ด้วยวิธีเส้นตรง  
 

ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจวิธีการตัดจ าหน่ายต้นทุนการผลิตละคร  
ในส่วนที่ตัดจ าหน่ายตามจ านวนตอนในแต่ละครั้งที่คาดการณ์ว่า
จะออกอากาศทางโทรทัศน์ เนื่องจากวิธีตัดจ าหน่ายในส่วนนี้
เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการคาดการณ์
จ านวนตอนที่จะออกอากาศในอนาคต และต้นทุนการผลิตละคร
ตามส่วนแบ่งมีจ านวนเงินที่มีสาระส าคัญ  
 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าในเรื่องดังกล่าวรวมถึง 
 ประเมินความเหมาะสมของวิธีการคาดการณ์ที่เกี่ยวกับการ

ประมาณการจ านวนตอนของการออกอากาศละครแต่ละเรื่อง
โดยเทียบกับแผนการออกอากาศ   

 ประเมินจ านวนตอนที่ออกอากาศจริงของละครเรื่องนั้น 
โดยเปรียบเทียบกับแผนการออกอากาศละครที่น ามาใช้
ค านวณการตัดจ าหน่ายต้นทุนการผลิตละคร 

 ทดสอบการค านวณ เพื่อประเมินความถูกต้องของการ
ค านวณการตัดจ าหน่ายต้นทุนการผลิตละคร 

 

อ้างอิงจากหลักฐานที่มีอยู่ ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วว่าดุลยพินิจของ
ผู้บริหารนั้นสมเหตุสมผล และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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ข้อมูลอื่น 
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น  ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจ าปีภายหลังวันที่ 
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลอื่น 
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  
 
เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด  
 
ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทใน
การด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแตก่รรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้  
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ  หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้  
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น 
และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร  

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า  
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่
มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า 
 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจ ารณาว่า
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  
 
 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุดวิณ  ปัญญาวงศ์ขันติ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 
กรุงเทพมหานคร 
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 



บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 103,761,958     757,111,787     23,739,791       518,611,127     
เงินลงทุนระยะสั้น

- เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดือน 8 -                  4,522,302         -                  -                  
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน  (สุทธิ) 9 647,567,198     875,711,663     568,171,986     1,023,419,799  
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกก่จิการที่เกีย่วขอ้งกนั (สุทธิ) 35 ง) -                  -                  577,700,000     494,274,774     
สินคา้คงเหลอื  (สุทธิ) 10 129,679,765     163,095,437     3,525,818         54,667,935       
ภาษีมูลคา่เพ่ิม 23 67,630,189       40,928,458       -                  -                  
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (สุทธิ) 11 1,483,466         97,984,687       326,904            96,728,841       

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 950,122,576     1,939,354,334  1,173,464,499  2,187,702,476  

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน

ลกูหนี้การคา้บริษัทที่เกีย่วขอ้งกนัเกนิปี 9 -                  -                  291,364,640     -                  
เงินลงทุนในบริษัทย่อย  (สุทธิ) 12 -                  -                  581,361,593     481,732,849     
เงินลงทุนในบริษัทร่วม  (สุทธิ) 13 4,103,678         5,102,753         -                  -                  
อาคาร และอุปกรณ์  (สุทธิ) 14 473,046,349     384,016,267     450,699,505     358,736,941     
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละ
ประกอบกจิการโทรทัศน์ (สุทธิ) 15 1,666,431,413  1,802,058,253  -                  -                  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (สุทธิ) 16 551,610,176     323,571,197     142,171,290     109,666,456     
คา่ใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้าเกนิปี 35,416,667       -                  -                  -                  
ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่าย (สุทธิ) 17 124,080,113     130,537,536     55,838,141       69,548,760       
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี (สุทธิ) 18 303,617,658     228,020,379     94,574,938       108,772,378     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (สุทธิ) 19 30,859,926       31,265,889       27,713,927       28,119,889       

รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 3,189,165,980  2,904,572,274  1,643,724,034  1,156,577,273  

รวมสินทรัพย์ 4,139,288,556  4,843,926,608  2,817,188,533  3,344,279,749  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 107 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี้สินหมนุเวียน

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 20 589,116,455     1,419,373,826  264,066,264     1,121,993,242  
หนี้สินภายใต้สัญญาเชา่การเงินที่ถงึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี (สุทธิ) 21 11,667,631       5,865,272         11,667,631       5,865,272         

คา่ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละ
ประกอบกจิการโทรทัศน์คา้งจ่ายที่ถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (สุทธิ) 15 378,075,913     361,674,762     -                  -                  

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 22 706,000,000     -                  598,000,000     -                  
เงินกูยื้มระยะสั้นจากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 35 จ) -                  -                  140,400,000     48,000,000       
ประมาณการคา่เผ่ือการรับคนืสินคา้ 1,891,930         14,365,874       -                  14,365,874       
ภาษีมูลคา่เพ่ิม 23 43,962,189       48,410,441       33,707,868       26,430,661       
ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 22,905,356       37,642,175       -                  -                  
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายคา้งจ่าย 15,149,577       11,949,157       4,989,690         6,762,080         

รวมหนี้สินหมนุเวียน 1,768,769,051  1,899,281,507  1,052,831,453  1,223,417,129  

หนี้สินไมห่มนุเวียน

หนี้สินภายใต้สัญญาเชา่การเงิน (สุทธิ) 21 24,702,002       7,206,218         24,702,002       7,206,218         
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน 24 444,060,000     -                  -                  -                  
คา่ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลืน่ความถีแ่ละ
ประกอบกจิการโทรทัศน์คา้งจ่าย (สุทธิ) 15 727,842,925     1,105,918,838  -                  -                  

ประมาณการผลขาดทุนอ่ืน -                  1,659,333         -                  -                  
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 25 97,959,294       85,545,748       84,092,281       74,813,289       
หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 26 16,431,623       17,156,186       10,832,374       11,007,788       

รวมหนี้สินไมห่มนุเวียน 1,310,995,844  1,217,486,323  119,626,657     93,027,295       

รวมหนี้สิน 3,079,764,895  3,116,767,830  1,172,458,110  1,316,444,424  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 107 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน 27.1
   หุน้สามัญ 1,013,591,880 หุน้ 
      มูลคา่ที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท 1,013,591,880  1,013,591,880  
   หุน้สามัญ 1,009,937,646 หุน้
      มูลคา่ที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท 1,009,937,646  1,009,937,646  

ทุนที่ออกและช าระเต็มมูลคา่แลว้
   หุน้สามัญ 1,009,937,646 หุน้
      มูลคา่ที่ได้รับช าระแลว้หุน้ละ 1 บาท 1,009,937,646  1,009,937,646  1,009,937,646  1,009,937,646  

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 27.1 255,824,816     255,824,816     255,824,816     255,824,816     
หุน้สามัญซื้อคนื 27.2 (465,274,840)    -                  (465,274,840)    -                  
ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ที่อยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบัมูลคา่สุทธิ
ตามบัญชขีองบริษัทย่อย -                  (16,593,840)      -                  -                  

ก าไรสะสม
จัดสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 100,894,958     91,780,991       100,894,958     91,780,991       
จัดสรรแลว้ - ส ารองหุน้สามัญซื้อคนื 465,274,840     -                  465,274,840     -                  
ยังไม่ได้จัดสรร (317,336,467)    375,900,765     278,073,003     670,291,872     

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,049,320,953  1,716,850,378  1,644,730,423  2,027,835,325  
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 10,202,708       10,308,400       -                  -                  

รวมส่วนของเจ้าของ 1,059,523,661  1,727,158,778  1,644,730,423  2,027,835,325  

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 4,139,288,556  4,843,926,608  2,817,188,533  3,344,279,749  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 107 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 838,344,671        795,468,082        602,604,617        526,270,615        
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,286,574,490     2,933,238,304     823,641,491        1,410,569,657     

รวมรายได้จากการขายและให้บรกิาร 3,124,919,161     3,728,706,386     1,426,246,108     1,936,840,272     

ต้นทนุขาย (399,755,366)       (379,643,823)       (304,699,156)       (252,743,876)       
ต้นทนุการใหบ้ริการ (1,931,248,198)    (2,323,358,482)    (810,971,576)       (1,215,832,602)    

รวมตน้ทนุขายและการให้บรกิาร (2,331,003,564)    (2,703,002,305)    (1,115,670,732)    (1,468,576,478)    

ก าไรขัน้ตน้ 793,915,597        1,025,704,081     310,575,376        468,263,794        
รายไดอ่ื้น 29 123,589,627        51,551,204          444,284,393        611,176,175        

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ย 917,505,224        1,077,255,285     754,859,769        1,079,439,969     
คา่ใชจ่้ายในการขาย (441,938,595)       (345,119,294)       (124,755,919)       (140,965,440)       
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (516,763,250)       (531,187,500)       (427,375,121)       (479,581,259)       
คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ -                     -                     11,870,455          (35,076,889)         
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 30 (1,907,295)           (83,033)                (2,057,180)           (1,080,279)           
ต้นทนุทางการเงิน 32 (83,372,848)         (81,084,844)         (16,065,241)         (4,751,313)           

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (126,476,764)       119,780,614        196,476,763        417,984,789        
(คา่ใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 33 24,235,322          12,329,876          (14,197,440)         19,427,875          

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรบัปี (102,241,442)       132,110,490        182,279,323        437,412,664        

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี (102,241,442)       132,110,490        182,279,323        437,412,664        

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในหนา้ 20 ถงึ 107 เปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

จดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันก าไร(ขาดทนุ)

สว่นทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ (102,145,200)       121,634,482        182,279,323        437,412,664        
สว่นทีเ่ปน็ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (96,242)                10,476,008          -                     -                     

(102,241,442)       132,110,490        182,279,323        437,412,664        

การแบ่งปันก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็รวม

สว่นทีเ่ปน็ของบริษัทใหญ่ (102,145,200)       121,634,482        182,279,323        437,412,664        
สว่นทีเ่ปน็ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ (96,242)                10,476,008          -                     -                     

(102,241,442)       132,110,490        182,279,323        437,412,664        

ก าไรตอ่หุ้นสว่นทีเ่ป็นของบรษัิทใหญ่

ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน (บาท) 34.1 (0.1043)                0.1208                 0.1862                 0.4345                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในหนา้ 20 ถงึ 107 เปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ส่วนต่างระหวา่ง

ราคาซื้อเงินลงทนุ

ในบริษัทยอ่ยทีอ่ยู่

ภายใต้การควบคุม

ทนุจดทะเบียน เดียวกันกับมลูค่า ส ารอง รวมส่วน

ทีอ่อกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั สุทธิตามบัญชีของ ทนุส ารอง หุ้นสามญั ยงัไมไ่ด้ ของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไ่มม่ี รวม

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ซื้อคืน บริษัทยอ่ย ตามกฎหมาย ซื้อคืน จัดสรร ของบริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 1,022,346,046   255,224,632     (74,671,816)    (16,593,840)            69,910,358      74,671,816        382,380,696    1,713,267,892   30,060,669        1,743,328,561    

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปี

   จ าหน่ายหุน้สามัญซือ้คืน 27.2 -                  40,539,101       22,324,499     -                       -                -                  -                62,863,600        -                  62,863,600         

   ลดทนุจดทะเบยีนจากการตัดหุน้สามัญซือ้คืน 27.2 (12,408,400)      (39,938,917)     52,347,317     -                       -                -                  -                -                  -                  -                   

   สว่นได้เสยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมลดลงจากการลดทนุ

      จดทะเบยีนของบริษัทย่อย 27.2 -                  -                 -               -                       -                -                  -                -                  (18,750,000)      (18,750,000)       

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

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

   จ่ายเงินปนัผล 28 -                  -                 -               -                       -                -                  (180,915,596)   (180,915,596)     (11,478,277)      (192,393,873)     

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 107 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม (บาท)

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

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

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ส่วนต่างระหวา่ง

ราคาซื้อเงินลงทนุ

ในบริษัทยอ่ยทีอ่ยู่

ภายใต้การควบคุม

ทนุจดทะเบียน เดียวกันกับมลูค่า ส ารอง รวมส่วน

ทีอ่อกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั สุทธิตามบัญชีของ ทนุส ารอง หุ้นสามญั ยงัไมไ่ด้ ของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไ่มม่ี รวม

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ซื้อคืน บริษัทยอ่ย ตามกฎหมาย ซื้อคืน จัดสรร ของบริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่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    

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปี

   จ าหน่ายหุน้สามัญซือ้คืน 27.2     -      - (465,274,840)             -     -         -      - (465,274,840)            - (465,274,840)     

   ส ารองหุน้สามัญซือ้คืน     -      -      -            -     - 465,274,840      (465,274,840)   -                         - -                   

   สว่นต่างระหว่างราคาซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อยทีอ่ยู่นอก

      การควบคุมกับมูลค่าสทุธิตามบญัชีของบริษัทย่อย     -      -      - 16,593,840                 -         - (16,593,840)     -                         - -                   

   จัดสรรทนุส ารองตามกฎหมาย     -      -      -            - 9,113,967                - (9,113,967)       -                         - -                   

   จ่ายเงินปนัผล 28     -      -      -            -     -         - (100,109,385)   (100,109,385)     (9,450)               (100,118,835)     

   ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี     -      -      -            -     -         - (102,145,200)   (102,145,200)     (96,242)             (102,241,442)     

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,009,937,646   255,824,816     (465,274,840)  -                       100,894,958    465,274,840      (317,336,467)   1,049,320,953   10,202,708        1,059,523,661    

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 107 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

งบการเงินรวม (บาท)
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ  (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทนุจดทะเบียน ส ารอง

ทีอ่อกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทนุส ารอง หุ้นสามญั ยังไมไ่ด้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ซื้อคืน ตามกฎหมาย ซื้อคืน จัดสรร เจ้าของ 

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วันที ่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    

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปี

   จ าหน่ายหุน้สามัญซื้อคนื 27.2 -                    40,539,101       22,324,499       -                  -                  -                  62,863,600         
   ลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุน้สามัญซื้อคนื 27.2 (12,408,400)        (39,938,917)      52,347,317       -                  -                  -                  -                    
   ส ารองหุน้สามัญซื้อคนื -                    -                  -                  -                  (74,671,816)      74,671,816       -                    
   จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย -                    -                  -                  21,870,633       -                  (21,870,633)      -                    
   จ่ายเงินปันผล 28 -                    -                  -                  -                  -                  (180,915,596)    (180,915,596)      
   ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                    -                  -                  -                  -                  437,412,664     437,412,664       

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 107 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ  (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทนุจดทะเบียน ส ารอง

ทีอ่อกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทนุส ารอง หุ้นสามญั ยังไมไ่ด้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มลูค่าหุ้น ซื้อคืน ตามกฎหมาย ซื้อคืน จัดสรร เจ้าของ 

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,009,937,646    255,824,816     -                  91,780,991                - 670,291,872     2,027,835,325    

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรับปี -                    
   จ าหน่ายหุน้สามัญซื้อคนื 27.2          -          - (465,274,840)           -          -          - (465,274,840)      
   ส ารองหุน้สามัญซื้อคนื          -          - -                         - 465,274,840     (465,274,840)    -                    
   จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย          -          - -                  9,113,967                  - (9,113,967)        -                    
   จ่ายเงินปันผล 28          -          - -                         -          - (100,109,385)    (100,109,385)      
   ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี          -          - -                         -          - 182,279,323     182,279,323       

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,009,937,646    255,824,816     (465,274,840)    100,894,958     465,274,840     278,073,003     1,644,730,423    

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในหน้า 20 ถงึ 107 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

16



บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

(126,476,764)          119,780,614            196,476,763            417,984,789            

รายการปรับปรุง

คา่เสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 14, 15, 16, 31 468,498,619            546,666,741            110,597,903            88,988,709              

คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 9 4,931,692               19,175,827              3,015,651               2,661,161               

คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่่าย (1,360,952)              (3,114,451)              -                                  -

คา่เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กูยื้มระยะสั้นบริษัททีเ่กีย่วขอ้งกนั
(กลบัรายการ) 35 ง)           -           - (9,425,226)              (10,574,774)            

คา่เผ่ือสินคา้ลา้สมัย (กลบัรายการ) 10 17,555,279              29,915,367              (3,565,749)              (3,630,215)              

ขาดทุนจากการท าลายสินคา้ 6,959,939               3,888,845               6,959,234               3,888,845               

กลบัรายการประมาณการคา่เผ่ือการรับคนืสินคา้ (12,473,944)            (22,369,059)            (14,365,874)            (22,369,059)            

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 15,152,801              (4,490,167)              15,460,069              15,802,735              

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 11, 19 (1,010,122)              672,755                  93,536                    (138,802)                 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 999,075                  303,337                  -                                  -

(กลบัรายการ)คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12           -           - (11,773,751)            49,370,541              

กลบัรายการประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12           -           - 12,997,200              (2,949,109)              

(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน 30           - (2,045,499)              -                                  -

(ก าไร)ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอาคารและอุปกรณ์ 30 455,998                  807,675                  438,754                  509,063                  

ก าไรจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 29 (418,842)                 (744,323)                 (276,618)                 (27,945)                   

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 25 12,413,546              20,194,264              9,278,992               18,106,055              

เงินปันผลรับ 28           -           - (122,813,200)          (369,578,855)          

ดอกเบีย้รับ 29 (1,741,591)              (2,454,665)              (25,992,049)            (19,099,399)            

ต้นทุนทางการเงินดอกเบีย้จ่าย 32 83,372,848              81,084,844              16,065,241              4,751,313               

466,857,582            787,272,105            183,170,876            173,695,053            

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในหนา้ 20 ถงึ 107 เปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

งบการเงินรวม

ก าไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้
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บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อ่ืน 223,219,784            205,862,089            34,853,007              (228,559,402)          

สินคา้คงเหลอื 8,900,454               (90,133,029)            47,748,632              (49,342,837)            

ภาษีมูลคา่เพ่ิม (31,149,983)            (24,203,392)            7,277,207               (641,099)                 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 96,947,535              (91,212,310)            96,848,251              (94,040,584)            

คา่ใชจ่้ายลว่งหน้าเกนิปี (35,416,667)                      - -                        -                        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 969,771                  5,189,222               (133,888)                 4,316,968               

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน (850,748,041)          588,867,436            (877,491,970)          646,929,951            

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 3,200,420               (11,388,929)            (1,772,390)              1,081,495               

หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,383,896)              11,138,796              (175,414)                 10,091,694              

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงานกอ่นดอกเบีย้รับ

ต้นทุนทางการเงินจ่าย และภาษีเงินไดจ่้าย (119,603,041)          1,381,391,988         (509,675,689)          463,531,239            

รับคนืภาษีถกูหัก ณ ทีจ่่าย 17 61,886,965              12,297,788              37,010,317              12,297,788              

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (120,167,366)          (192,056,271)          (23,299,698)            (32,922,621)            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (177,883,442)          1,201,633,505         (495,965,070)          442,906,406            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบีย้รับ 1,734,580               2,470,534               25,010,734              16,236,570              

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกบุ่คคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ 35 ง) (30,000,000)            (68,500,000)            (815,500,000)          (338,500,000)          

รับช าระเงินให้กูยื้มระยะสั้นแกบุ่คคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35 ง) 30,000,000              68,500,000              741,500,000            184,500,000            

เงินให้กูยื้มระยะสั้นแกพ่นักงานลดลง           - 59,101                    -                                  -

เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย           -           - (100,852,193)                    -

เงินลงทุนชัว่คราว-เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดอืน 4,522,302               (57,462)                   -                        -                        

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย           -           - -                        93,750,000              

เงินปันผลรับ           -           - 249,809,030            379,079,203            

เงินสดจ่ายซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (139,435,339)          (88,983,784)            (142,928,538)          (70,385,388)            

เงินสดรับจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 6,948,891               8,693,737               13,074,284              248,598                  

เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (471,237,618)          (274,408,741)          (60,523,831)            (10,884,255)            

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน           - 530,895                  262,296                            -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (597,467,184)          (351,695,720)          (90,148,218)            254,044,728            

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในหนา้ 20 ถงึ 107 เปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
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บรษัิท อารเ์อส จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายช าระดอกเบีย้ (28,399,595)            (13,364,724)            (14,507,890)            (4,939,309)              

เงินรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,046,000,000         470,000,000            2,573,000,000         370,000,000            

จ่ายช าระเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (2,340,000,000)       (470,000,000)          (1,975,000,000)       (370,000,000)          

เงินรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบันการเงิน 444,060,000                      - -                                  -

จ่ายช าระหนี้สินภายใต้สัญญาเชา่การเงิน (19,265,933)            (10,216,316)            (19,265,933)            (10,216,316)            

เงินสดจ่ายใบอนุญาตให้ใชค้ลืน่ความถีแ่ละประกอบการโทรทัศน์ (415,000,000)          (302,500,000)          -                                  -

เงินรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35 จ)           -           - 223,500,000            127,500,000            

จ่ายช าระเงินกูยื้มระยะสั้นจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 35 จ)           -           - (131,100,000)          (325,545,000)          

จ่ายเงินปันผล 28 (100,109,385)          (180,915,596)          (100,109,385)          (180,915,596)          

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุลดลงจากการจ่ายเงินปันผล (9,450)                     (11,478,277)            -                                  -

ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุลดลงจากการจ่ายเงินลดทุน 27.3           - (18,750,000)            -                                  -

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหุ้นซื้อคนื 27.2 (465,274,840)          62,863,600              (465,274,840)          62,863,600              

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงิน 122,000,797            (474,361,313)          91,241,952              (331,252,621)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) สุทธิ (653,349,829)          375,576,472            (494,871,336)          365,698,513            

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี 103,761,958            757,111,787            23,739,791              518,611,127            

รายการทีม่ิใช่เงินสด

เจ้าหนี้คงคา้งจากการซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที ่31 ธันวาคม 28,751,749              9,038,606               27,742,761              8,817,124               

เจ้าหนี้คงคา้งจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที ่31 ธันวาคม 415,588                  -                        368,080                  -                        

เจ้าหนี้จากการซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเชา่การเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 41,278,000              9,960,000               41,278,000              9,960,000               

ลกูหนี้คงคา้งจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที ่31 ธันวาคม -                                  - -                        5,945,521               

ลกูหนี้คงคา้งจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที ่31 ธันวาคม -                                  - -                        500,679                  

ดอกเบีย้คา้งรับจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2,489,884                         - -                        -                        

คา่เผ่ือดอกเบีย้คา้งรับจากกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วันที ่31 ธันวาคม (2,489,884)                        - -                        -                        

ลดทุนหุ้นสามัญซื้อคนื 27.2 -                        (52,347,317)            -                        (52,347,317)            

ส่วนเกนิมูลคา่ทุนสามัญทีล่ดลงจากการลดทุนหุ้นสามัญซื้อคนื 27.2 -                        39,938,917              -                        39,938,917              

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการในหนา้ 20 ถงึ 107 เปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจํากัดซึ่งที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเม่ือวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535  
บริษัทได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันที่ 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 “กลุ่มกิจการ” 
 

ธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการ ได้แก่ ธุรกิจบันเทิงเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจจัดจําหน่ายเพลง  
ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนธุรกิจหลักของกลุ่ม 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้ 
 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี  
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

ตัวเลขเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนําเสนอรายการในงบการเงินงวดปัจจุบันเท่า  
ที่จําเป็น 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเว้น เรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป 
 

การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี 
ที่สําคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ
และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือ เกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มี
นัยสําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุ 4 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณี  
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน  
ที่เก่ียวข้อง 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน  

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดังต่อไปนี้ 
 

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 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินที่นําส่งรัฐ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน  
ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้กําหนดให้มีความชัดเจนขึ้น
เกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาสะสม ในกรณีที่กิจการใช้วิธีการ
ตีราคาใหม่ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่องผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการ
ปฏิบัติทางบัญชีสําหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามแก่โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ให้
ชัดเจนขึ้น การปรับปรุงดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เงินสมทบนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น และเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่มากกว่าหนึ่งรอบ
ระยะเวลาบัญชี มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ได้รวมกิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารสําคัญแก่กิจการที่รายงาน หรือแก่บริษัทใหญ่ของกิ จการที่รายงาน ซึ่ง
กิจการต้องเปิดเผยจํานวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารสําคัญ มาตรฐานดังกล่าวไม่
ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนที่ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องรวมบริษัทย่อยเข้ามาในการจัดทํางบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได้ 
และได้กําหนดให้วัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไปยังกําไรหรือขาดทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้มีการกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์วัดมูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการจําหน่าย โดยการเปิดเผยดังกล่าวรวมถึง 1) ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีที่การวัดมูลค่ายุติธรรม
อยู่ในลําดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมีการเปิดเผย เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานสําคัญที่
ใช้ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน  
ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้กําหนดให้ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับการ
ปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าตัดจําหน่ายสะสมในกรณีที่กิจการใช้วิธีการตีราคาใหม่ 
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้กําหนดให้ชัดเจนขึ้นว่า
กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ในการพิจารณาว่าการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อการลงทุนนั้นเข้าเงื่อนไขการรวมธุรกิจหรือไม่  มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของ 
กลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม ได้มีการกําหนดให้สินทรัพย์ชีวภาพ รวมถึงผลผลิตทาง
การเกษตร ณ จุดเก็บเกี่ยวจากสินทรัพย์ชีวภาพของกิจการต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 
สภาวิชาชีพได้มีการออกแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม 
โดยยกเว้นพืชเพื่อการให้ผลิตผล ออกจากขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 แนวปฏิบัตินี้กําหนดให้
พืชเพื่อการให้ผลิตผล จะต้องวัดมูลค่าด้วย ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม หักค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงิน
ของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ได้กําหนดคํานิยาม
ให้ชัดเจนขึ้น สําหรับ “เงื่อนไขการได้รับสิทธิ” และ กําหนดคํานิยามแยกกันระหว่าง “เงื่อนไขผลงาน” และ 
“เงื่อนไขการบริการ” มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน  
ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการรวมธุรกิจ ได้กําหนดให้ชัดเจนขึ้นในเรื่อง  
ก) ภาระผูกพันที่กิจการต้องจ่ายชําระสิ่งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นที่เข้าคํานิยามของเครื่องมือทางการเงินว่าเป็น
หนี้สินทางการเงินหรือส่วนของเจ้าของตามคํานิยามของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่องการแสดงรายการ
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง 
และได้กําหนดให้วัดมูลค่าสิ่งตอบแทนที่อาจจะเกิดขึ้นที่ไม่ได้ถูกจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของด้วยมูลค่า
ยุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกําไรหรือขาดทุนทุกสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน และ 
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ไม่ได้ถือปฏิบัติกับการบัญชีสําหรับการจัดตั้งการร่วมค้าที่อยู่
ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่ม
กิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึง
สัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ยกเว้นเป็นการชั่วคราว ให้ผู้รับประกันภัยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดบางประการของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ รวมทั้งข้อกําหนดตามแม่บทการบัญชีในการเลือกใช้นโยบายการ
บัญชีสําหรับสัญญาประกันภัย อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีข้อกําหนด ดังนี้  
(ก) ห้ามตั้งประมาณการหนี้สินสําหรับค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  
(ข) ให้ทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากการประกันภัยที่รับรู้แล้ว และทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์จาก
สัญญาประกันภัยต่อ และ (ค) ให้ผู้รับประกันภัยบันทึกหนี้สินจากสัญญาประกันภัยไว้ในงบแสดงฐานะ
การเงินของกิจการจนกว่าภาระหนี้สินจากสัญญาประกันภัยนั้นจะหมดลง หรือยกเลิก หรือสิ้นผลบังคับ และให้
แสดงหนี้สินจากสัญญาประกันภัยโดยไม่มีการหักกลบกับสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง 
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) 
ที่กิจการเป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4  
ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี การปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่องส่วนงานดําเนินงาน ได้กําหนดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับดุลยพินิจของผู้บริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และกําหนดให้นําเสนอการกระทบยอด
สินทรัพย์ของส่วนงานกับสินทรัพย์ของกิจการเม่ือกิจการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ของส่วนงานให้กับผู้มีอํานาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานของกิจการ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม การปรับปรุงนี้ได้ให้คํานิยาม
ของกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนและได้กําหนดข้อยกเว้นในการจัดทํางบการเงินรวม ซึ่งการปรับปรุง
ดังกล่าวส่งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการที่มีธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ได้รับข้อยกเว้นจากการนําบริษัทย่อย
เกือบทั้งหมดมารวมในการจัดทํางบการเงินรวม แต่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้นด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ได้กําหนดให้กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน
เปิดเผยข้อมูลที่กําหนดไว้สําหรับกิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน  มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ 
งบการเงินและการเปิดเผยข้อมลูของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่องมูลค่ายุติธรรมได้กําหนดให้ชัดเจนขึ้น 
เกี่ยวกับข้อยกเว้นในเรื่องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ซึ่งรวมถึงสัญญาที่
ไม่เป็นสัญญาทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน  
ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่นําส่งรัฐ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ กล่าวถึงการบัญชีสําหรับหนี้สินการจ่ายเงินที่นําส่งรัฐ  หากหนี้สินนั้นอยู่ภายใต้ขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่องประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยังได้กล่าวเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับ
หนี้สินการจ่ายเงินที่นําส่งรัฐที่จังหวะเวลาและจํานวนเงินมีความแน่นอน  มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
กับงบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน  
ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มี

สาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 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 การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 
    ทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
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 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 
    การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก 
    รัฐบาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 
    แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์ 
    เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่ 
    เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง กําไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่าจเกิดขึ้น และ 
    สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ 
   (ปรับปรุง 2558)    การดําเนินงานที่ยกเลิก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน  
ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยน แปลงอย่างไม่มี

สาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้ (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6  เรื่อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11  เรื่อง การร่วมการงาน 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง 
   (ปรับปรุง 2558)    อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 
   (ปรับปรุง 2558)    กิจการหรือผู้ถือหุ้น 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบ 
   (ปรับปรุง 2558)    กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกีย่วกับบริการโฆษณา 
  (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 
   (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)    การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า 
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)    หรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน 
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558)    การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี  
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)    ฉบับที ่29 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการรายงาน 
    ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน  
ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มี

สาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้ (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
   ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)    ข้อกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสมัพันธ์ของ  
    รายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี  
    ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 
   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ 
   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)    เหมืองผิวดิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง  

และการตีความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการและยังไม่ได้
นํามาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความที่เกี่ยวข้องที่มี

การเปลี่ยนแปลง อย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ง การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขายและ 
การดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง  

และการตีความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการและยังไม่ได้
นํามาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความที่เกี่ยวข้องที่มี

การเปลี่ยนแปลง อย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สําคัญดังต่อไปนี้  
 
- ความมีสาระสําคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ทําให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจ

รายการได้ลดลง หากเป็นรายการที่มีสาระสําคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบที่มี
ต่อฐานะการเงินหรือผลการดําเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ระบุใน TAS 1 อาจจําเป็นต้องแสดงแยกจากกัน
หากเกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติใหม่
ของการใช้การรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จําเป็นต้องเรียงลําดับตามลําดับ
การแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลังหรือไม่ โดยแต่จะกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากใน  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ ได้กําหนดให้มีความชัดเจนขึ้นว่า
การคิดค่าเสื่อมราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิงกับรายได้นั้นไม่เหมาะสม และ แก้ไขขอบเขตให้พืช 
ที่ให้ผลิตผลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ ได้กําหนดให้มีความชัดเจนขึ้น
สําหรับการเลือกใช้อัตราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อัตราผลตอบแทน
ของหนี้สินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี้สินที่มีสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้สินผลประโยชน์
หลังออกจากงานเป็นสําคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน  
ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง  

และการตีความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการและยังไม่ได้
นํามาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความที่เกี่ยวข้องที่มี

การเปลี่ยนแปลง อย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบันทึกเงินลงทุน 
ในบริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)  เพิ่มเติมจากเดิมที่ให้ใช้วิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้) 
ทั้งนี้การเลือกใช้นโยบายบัญชีสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม )  
เป็นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้วิธีส่วนได้เสียจะต้องทําโดยปรับปรุงงบการเงินย้อนหลัง 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือ 1) ให้ทางเลือกเพิ่มสําหรับ
กิจการที่ไม่ใช่กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าที่เป็น
กิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน โดยในการบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีส่วนได้เสียในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
หรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการที่จะยังคงการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั้น  ๆ ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามที่บริษัทร่วมหรือ 
การร่วมค้านั้นๆใช้อยู่ หรือจะถอดการวัดมูลค่ายุติธรรมออกและแทนด้วยการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทร่วม 
หรือการร่วมค้าที่เป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน และ 2) เพิ่มทางเลือกในการใช้วิธีส่วนได้เสีย
สําหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือได้กําหนดให้มีความชัดเจน 
ถึงความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
หรือที่อื่นในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการที่ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี้จะต้องอ้างอิงจาก 
งบการเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีข้อมูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถ
เข้าถึงรายงานอื่นที่มีข้อมูลนั้นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล  
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตัดจําหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยการอ้างอิงจากรายได้นั้นไม่เหมาะสม ข้อสันนิษฐานนี้อาจตกไปหากเข้ าข้อหนึ่ง
ข้อใดต่อไปนี้ คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็นตัววัดของรายได้  (นั่นคือรายได้เป็นปัจจัยที่เป็น
ข้อจํากัดของมูลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ที่ได้จากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง  
และการตีความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการและยังไม่ได้
นํามาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงและการตีความที่เกี่ยวข้องที่มี
การเปลี่ยนแปลง อย่างมีสาระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ มีดังต่อไปนี้ (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2599) ได้มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางบัญชี
สําหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลผลิตซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเม่ือ พ.ศ. 2558  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ความชัดเจนเพิ่มเติม
ในกรณีที่สินทรัพย์ (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจําหน่าย) ถูกจัดประเภทใหม่จาก “ที่ถือไว้เพื่อขาย” เป็น “ที่มีไว้
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ” หรือถูกจัดประเภทใหม่ในทางตรงกันข้ามนั้น  ไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
แผนการขายหรือแผนการจ่ายและไม่ต้องปฏิบัตติามแนวทางการบันทึกบัญชีสําหรับการเปลี่ยนแปลง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ 1) ข้อยกเว้น
ในการจัดทํางบการเงินรวมว่าให้ใช้กับกิจการที่เป็นบริษัทใหญ่ขั้นกลางที่เป็นบริษัทย่อยของกิจการที่ดําเนินธุรกิจ
ด้านการลงทุนด้วยเหมือนกัน และ 2) กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะต้องนําบริษัทย่อยที่ไม่ใช่กิจการ  
ที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุนและบริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน มารวมใน
การจัดทํางบการเงินรวมด้วย 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) ได้กําหนดให้มีความชัดเจนมากขึ้นสําหรับ  
1) การซื้อส่วนได้เสียในการดําเนินงานร่วมกันที่กิจกรรมของการดําเนินงานร่วมกันนั้นประกอบกันขึ้นเป็นธุรกิจ 
ให้ผู้ซื้อนําหลักการบัญชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบัติ และ 2) ในกรณีที่ผู้ร่วมดําเนินงานมีการซื้อส่วนได้เสีย
ในการดําเนินงานร่วมกันเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ในการดําเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่  
หากร่วมดําเนินงานยังคงมีการควบคุมร่วมอยู่  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการกําหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้กิจการที่เป็น
กิจการที่ดําเนินธุรกิจด้านการลงทุน ต้องเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อยที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามที่
กําหนดใน TFRS 12 แม้ไม่ได้มีการจัดทํางบการเงินรวม 
 

ผู้บริหารของกิจการอยู่ในระหว่างการประเมินและพิจารณาผลกระทบจากการปรับปรุงดังกล่าวข้างต้นที่มีต่อ
งบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน  
ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ ปรับปรุง  

และการตีความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการและยังไม่ได้
นํามาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินค้าคงเหลือ  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง รายได้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ 
จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน

เฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง กําไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่าจเกิดขึ้น และ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน  
ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง  

และการตีความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการและยังไม่ได้
นํามาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้ (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง ส่วนงานดําเนินงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า  

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทําขึ้นตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ ปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง  
และการตีความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการและยังไม่ได้
นํามาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ) 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้ (ต่อ) 

 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  
   (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกดิขึ้นจากการรื้อถอน 
การบูรณะ และหนี้สนิที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง2559) เรื่อง การรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นต่ําและปฏิสัมพันธ์ของ
รายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน  
ที่เก่ียวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับป รุง  

และการตีความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการและยังไม่ได้
นํามาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มี

ผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดังนี้ (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง เงินที่นําส่งรัฐ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ 

ตราสารทุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับ

เครื่องมือทางการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

(1) บริษัทย่อย 
 

บริษัทย่อยหมายถึงทุกกิจการที่กลุ่มกิจการมีอํานาจในการควบคุม กลุ่มกิจการมีอํานาจการควบคุมเม่ือกลุ่มกิจการ
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และมีความสามารถที่จะทําให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอํานาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อย
ไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอํานาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นํางบการเงินของ
บริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอํานาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โ อนให้สําหรับการซื้อบริษัทย่อย 
ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อ
และส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ 
หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายชําระตามข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น 
มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูก  
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจ
ควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่  
ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 
 

ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้า
การรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่นั้น
ในกําไรหรือขาดทุน 
 

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่มีการวัดมูลค่า
ใหม่ และให้บันทึกการจ่ายชําระในภายหลังไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ในการรวมธุรกิจที่ดําเนินการสําเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อที่ก่อนหน้า 
การรวมธุรกิจใหม่มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่นั้นในกําไร 
หรือขาดทุน 
 

ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อ
ธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ 
ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ 
มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของ  
ผูถ้ือหุ้นของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มา
เนื่องจากการซื้อในราคาต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

39 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 
 

(1) บริษัทย่อย (ต่อ) 
 

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกําไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที่
ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการ
ด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ 
 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับ
เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั้น
จะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้ 
 

รายชื่อของบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 
 

(2) รายการและส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเช่นเดียวกันกับรายการกับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
กลุ่มกิจการ สําหรับการซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนที่จ่ายให้และหุ้นที่ได้มาของ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซื้อมาในบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และกําไรหรือ
ขาดทุนจากการขายในส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

(3) การจําหน่ายบริษัทย่อย 
 

เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนได้เสียในกิจการที่ เหลืออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธร รม  
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบัญชีเริ่มแรกของมูลค่า
ของเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ในรูปของบริษัทร่วม กิจการ
ร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจําหน่ายสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป 
 

(4) บริษัทร่วม 
 

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ่ งโดยทั่วไปก็คือการที่ 
กลุ่มกิจการถือหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด เงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจการรับรู้ 
เงินลงทุนเม่ือเริ่มแรกด้วยราคาทุน มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในภายหลังวันที่ได้มาด้วย
ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ เงินลงทุนในบริษัทร่วมของ
กลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อเงินลงทุน 
 

ถ้าส่วนได้เสียของเจ้าของในบริษัทร่วมนั้นลดลงแต่ยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ  กิจการต้องจัดประเภทรายการ  
ที่เคยรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเข้ากําไรหรือขาดทุนเฉพาะสัดส่วนในส่วนได้เสียของเจ้าของที่ลดลง 
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2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

(4) บริษัทร่วม (ต่อ) 
 
ส่วนแบ่งกําไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกําไรหรือขาดทุน 
และส่วนแบ่งในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ที่เกิดขึ้นภายหลังการได้มาจะรวมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน  
เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ 
ในบริษัทร่วมนั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในหนี้ของบริษัทร่วม
หรือรับว่าจะจ่ายหนี้แทนบริษัทร่วม 
 
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเกิดการด้อยค่า
หรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้เกิดขึ้นกลุ่มกิจการจะคํานวณผลขาดทุนจากการด้อยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที่ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบ
กําไรขาดทุน 
 
รายการกําไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมจะตัดบัญชีเท่าที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย 
ในบริษัทร่วมนั้น รายการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็จะตัดบัญชีในทํานองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่า
สินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า 
 
บริษัทร่วมจะเปลี่ยนนโยบายการบัญชีเท่าที่จําเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ กําไรและ
ขาดทุนจากการลดสัดส่วนในบริษัทร่วมจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วม จะบันทึกบัญชีด้วยราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าต้องจ่าย 
ต้นทุนจะรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องจากการได้มาของเงินลงทุนนี้ 
 
รายชื่อของบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 
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2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
 

(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงิน 
 

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท  
ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นําเสนองบการเงินของบริษัท 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือ
จ่ายชําระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตรา
ต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในกําไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการรับรู้รายการกําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการ
รับรู้กําไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกําไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด
ของกําไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกําไรขาดทุนด้วย 

 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสด หมายรวมถึงเงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทที่ต้องจ่ายคืนเม่ือสิ้น
ระยะเวลาที่กําหนด (เงินฝากประจํา) และบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น และไม่รวมเงินฝาก
ธนาคารที่มีข้อจํากัดในการเบิกถอน และรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุ  
ไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา 
 

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และ 
เงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

2.6 ลูกหนี้การค้า  
 

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่เหลืออยู่หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญหมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

42 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.7 สินค้าคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ํากว่า ราคาทุนของ
สินค้าคงเหลือคํานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดเกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที่ได้รับคืน ต้นทุนของ
สินค้าสําเร็จรูป และงานระหว่างทําภาพยนตร์ ละคร หนังแผ่น และอื่นๆ ประกอบด้วย ต้นทุนการผลิตทางตรง การถ่ายทํา 
และค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่
จําเป็นเพื่อให้สินค้านั้นสําเร็จรูปและเพื่อให้สินค้านั้นขายได้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการจะบันทึกบัญชีค่าเผื่อลด
มูลค่าสินค้าเมื่อพบว่ามีสินค้าเก่า ล้าสมัย เสื่อมคุณภาพเท่าที่จําเป็น  
 

2.8 อาคารและอุปกรณ์  
 

อาคารและอุปกรณ์แสดงรายการด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ต้นทุนเริ่มแรกจะ
รวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์นั้น 
 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม 
เม่ือต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการ และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาอื่นๆ 
กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 
 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคํานวณด้วยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีใ ห้เท่ากับมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์แต่ละ 
ชนิด ตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่ประมาณไว้ดังต่อไปนี้ 
 

อาคาร 20 ปี ตามอายุสัญญาเช่าที่ดิน 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 8 ปี 7 เดือน 
เครื่องจักรและอุปกรณ์                     5 - 10 ปี 
เครื่องตกแต่ง ติดต้ังและอุปกรณ์สํานักงาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานกลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ให้เหมาะสม 
 

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกปรับลด
ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที 
 
รายการกําไรและรายการขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยการเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิ  
ที่ได้รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และได้รวมอยู่ในรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นตามลําดับ 
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2.9 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ 
 
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ง
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ และหมวดหมู่ทั่วไป  แบบความคมชัดปกติ แสดงด้วยมูลค่าเทียบเท่าเงินสดโดยวิธีคิดลด
จํานวนเงินที่ต้องจ่ายชําระเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดตามที่ธนาคารกําหนดสําหรับสินเชื่อเพื่อการดังกล่าว
หักค่าตัดจําหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  ผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกับจํานวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่าย
ชําระบันทึกเป็นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุการจ่ายชําระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์ โดยจะเริ่มตัดจําหน่ายเม่ือพร้อมที่จะให้บริการ  บริษัทตัดจําหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของใบอนุญาต 15 ปี 
 

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ต้นทุนการผลิตละครและรายการ 
 
ต้นทุนการผลิตละครและรายการ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการได้เปลี่ยนวิธีการตัดจําหน่ายต้นทุนการผลิตละครจากวิธีตามประมาณการรายได้เป็นตาม
จํานวนครั้งที่ออกอากาศ 
 
ลิขสิทธิ์อื่น 
 
ลิขสิทธิ์อื่น แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) กลุ่มกิจการตัดจําหน่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาที่เกี่ยวข้อง 
 
ลิขสิทธิ์มาสเตอร์เทปเพลง 
 
ลิขสิทธิ์มาสเตอร์เทปเพลงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กลุ่มกิจการจึงไม่มีการตัดจําหน่ายแต่จะใช้วิธีการ
ทดสอบการด้อยค่าแทน 
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2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ต้นทุนที่ใช้ในการบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนา  
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ง กลุ่มกิจการเป็นผู้ดูแล  
จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเม่ือเป็นไปตามข้อกําหนดทุกข้อดังนี้ 
 
 มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนํามาใช้ประโยชน์หรือขายได้ 
 ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และนํามาใช้ประโยชน์หรือขาย 
 กิจการมีความสามารถที่จะนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร 
 มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะนํามาใช้เพื่อทําให้การ

พัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรือนํามาขายได้ 
 กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนา 

ได้อย่างน่าเชื่อถือ 
 
ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ ทํางานในทีมพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจํานวนเงินที่เหมาะสม 
 
ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้านี้รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลาภายหลัง 
 
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุ  
ประมาณการให้ประโยชน์ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 

 
2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัดเช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจําทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชี
อาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่า 
ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ 
สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์  
ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิน  
ความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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2.12 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทีก่ลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาเช่าการเงิน 
 
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํากว่า โดยจํานวนเงินที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สิน
และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพัน  
ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว  ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 
ตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าทางการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า  
 
สัญญาเช่าดําเนินงาน 
 
สัญญาเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
ดําเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะทยอยบันทึกใน
กําไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น 

 
2.13 เงินกู้ยืม  

 
เงินกู้ยืมรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืมวัดมูลค่า  
ในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทํา
รายการที่เกิดขึ้น) เม่ือเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 
 
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้จะใช้วงเงินกู้
บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้  
ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริการสภาพคล่อง  
และจะตัดจําหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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2.14 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้
โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของ  
ผู้ถือหุ้นตามลําดับ 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมี
ผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัท และบริษัทย่อยต้องดําเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี 
ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การนํากฎหมายภาษี ไปปฏิบัติ
ขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษีแก่หน่วยงาน
จัดเก็บ 
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหนี้สิน เม่ือเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชี
ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการ
สินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
กําไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มี  
ผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าว
จะนําไปใช้เม่ือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มี 
การจ่ายชําระ 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํา
จํานวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของ  
เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะ
เวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้
ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต  
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้  
รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงาน
เดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งต้ังใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของ 
งวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ 
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2.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
กลุ่มกิจการได้กําหนดโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงินและ
โครงการผลประโยชน์ 
 
สําหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันทาง
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนัก งาน
ทั้งหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ง
บริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกําหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่ม
กิจการไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเม่ือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานเม่ือถึงกําหนดชําระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรือหัก
ออกเมื่อครบกําหนดจ่าย 
 
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบําเหน็จบํานาญที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ 
ที่พนักงานจะได้รับเม่ือเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จํานวนปีที่ให้บริการ และ ค่าตอบแทน 
 
หนี้สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่ สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้คํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ
ทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงิน  
ที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกําหนดของพันธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชําระภาระผูกพันกองทุน 
บําเหน็จบํานาญ  
 
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการ
เปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น 
 
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกําไรหรือขาดทุน เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงโครงการผลประโยชน์นั้นจะมีเงื่อนไข 
ซึ่งผูกกับระยะเวลาที่พนักงานยังคงต้องให้บริการตามที่กําหนด (ระยะเวลาการให้สิทธิ) ซึ่งในกรณีนั้นต้นทุนการให้บริการ
ในอดีตจะถูกตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ 
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2.16 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
 

สินทรัพย์ทางการเงินที่สําคัญซึ่งได้แสดงในงบแสดงฐานะการ เงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หนี้สิน
ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินหมุนเวียนอื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
 

บริษัทมีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อช่วยป้องกันบริษัทจากความเคลื่อนไหวของอัตรา
แลกเปลี่ยนด้วยการกําหนดอัตราที่จะใช้ในการจ่ายหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทไม่รับรู้สัญญาแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในงบการเงินในวันเริ่มแรกและจะรับรู้เม่ือครบกําหนดตามสัญญา 
 

2.17 ประมาณการหนี้สิน - ทั่วไป 
 

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงซึ่งจัดทําไว้อันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้ กลุ่มกิจการ 
ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไปและสามารถประมาณการจํานวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ  
 

ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกําหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่าย
ชําระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทุกประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ํา 
 

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน 
โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยง
เฉพาะของหนี้สินที่กําลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็น
ดอกเบี้ยจ่าย 
 

2.18 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนไม่ได้ (ถ้ามี) ที่กิจการสามารถกําหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้
เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น หุ้นประเภทอื่นซึ่งรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิ์ชนิดบังคับไถ่ถอนจะจัดประเภทไว้เป็นหนี้สิน 
 

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
โดยนําไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว 
 

กรณีที่บริษัทใดก็ตามในกลุ่มกิจการซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัทกลับคืน (หุ้นทุนซื้อคืน) สิ่งตอบแทนที่จ่ายไปรวมถึงต้นทุน
เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรง(สุทธิจากภาษีเงินได้ จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรายการหักจากยอดรวมของส่วน
ของกผู้ถือหุ้นของบริษัทจนกว่าหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจําหน่ายออกไปใหม่ เม่ือมีการจําหน่ายหุ้นทุนซื้อ
คืนออกไปใหม่ สิ่งตอบแทนใดๆ ที่ได้รับจากการขายหรือนําหุ้นทุนซื้อคืนออกจําหน่ายใหม่สุทธิจากต้นทุนเพิ่มเติมที่
เกี่ยวข้องโดยตรงสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง จะแสดงรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.19 การรับรู้รายได้ 
 

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสินค้าและบริการซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายได้
จะแสดงด้วยจํานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายและการให้บริการภายใน 
กลุ่มกิจการสําหรับงบการเงินรวม 
 

2.19.1 รายได้จากการขายสินค้า 
 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือผู้ซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสําคัญของความเป็นเจ้าของสินค้า 
 

2.19.2 รายได้จากการให้บริการ 
 

ก) รายได้จากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์จะรับรู้เป็นรายได้เม่ือได้ให้บริการแล้วทางสื่อโทรทัศน์ 
สื่อวิทยุ สื่อในธุรกิจโมเดิร์นเทรด และสื่ออื่น ๆ 

ข) รายได้จากการรับจ้าง รับรู้เป็นรายได้เม่ือมีการส่งมอบงาน 
ค) รายได้จากการผลิตกิจกรรมรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนงานที่ให้บริการเสร็จ 
ง) รายได้จากการให้เช่าช่วงสถานีโทรทัศน์รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของการให้เช่าช่วง 
จ) รายได้จากการจัดคอนเสิร์ตรับรู้เป็นรายได้เม่ือมีการแสดงแล้ว 
ฉ) รายได้ค่าบริหารศิลปินรับรู้เป็นรายได้เม่ือได้ให้บริการแล้ว 
ช) รายได้ธุรกิจดิจิตอลรับรู้เม่ือมีการให้บริการดาวน์โหลดเพลงแล้ว 
ซ) รายได้จากการบริหารจัดการรับรู้เป็นรายได้เม่ือได้ให้บริการแล้ว 
 

2.19.3 รายได้ค่าลิขสิทธิ์ 
 

ก) รายได้จากค่าลิขสิทธิ์เพลงรับรู้เป็นรายได้เม่ือมีการส่งมอบหรือรับรู้รายได้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญา 
ข) รายได้จากการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์รับรู้เป็นรายได้เม่ือมีการส่งมอบ 
 

2.19.4 รายได้ดอกเบี้ย 
 

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ
และพิจารณาจากจํานวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มกิจการ 
 

2.19.5 เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เม่ือบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

50 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.20 ต้นทุนทางการเงิน 
 

ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และจากบริษัทย่อย 
และดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
 

2.21 การจ่ายเงินปันผล 
 

เงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี  
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการของกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามลําดับ 
 

2.22 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นําเสนอให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดําเนินงาน ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะกรรมการบริษัทที่ทําการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
 

3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 
 

3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจาก  
อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลด
ผลกระทบที่ทําให้เสียหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  
 

การจัดการความเสี่ยงดําเนินงานโดยฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเงินของกลุ่มกิจการจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทาง
การเงินด้วยการร่วมมือกันทํางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ ฝ่ายการเงินจะกําหนดหลักการ
โดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายสําหรับความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงการให้สินเชื่อ การใช้ตราสารทั้งที่เป็นอนุพันธ์ทาง
การเงินและไม่ใช่อนุพันธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง 
 

3.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทมีรายการบางรายการเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษัทได้เข้าทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาค ตที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน  
 

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือ 
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3 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 
3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 
3.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งความผันผวนดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต ซึ่งเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับบัญชีเงินฝากธนาคารและ  
เงินกู้ยืมจากธนาคารอย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด เนื่องจากฝ่ายบริหารมีความเห็นว่ากลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่จะกระทบ
ต่อกลุ่มกิจการอย่างเป็นสาระสําคัญ 
 

3.1.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
 
กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ กลุ่มกิจการมีนโยบายที่เหมาะสม 
เพื่อทําให้เชื่อม่ันได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม คู่สัญญา  
ในอนุพันธ์ทางการเงินและรายการเงินสดได้เลือกที่จะทํารายการกับสถาบันการเงินที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูง  

 
3.1.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 
จํานวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของ
สภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงิน อํานวยความ
สะดวกในการกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการได้ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้
ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่องจากลักษณะ
ธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได้ 

 
3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้ 
 
 ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน  
 ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง 

(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คํานวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น  
 ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่

ไม่สามารถสังเกตได้)  
 
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 
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4 ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ 
 
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชีและใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรง
กับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณทางการบัญชีที่สําคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสําคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิด  
การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้ 
 
(ก) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวบางรายการซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยการประมาณการของผู้บริหาร ซึ่งมีข้อสมมติฐานจากการคาดการณ์ผลกําไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
และปรับปรุงด้วยปัจจัยความผันผวนภายนอกอย่างอื่นที่คาดว่าจะกระทบต่อประมาณผลกําไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้ง 
การพิจารณาการใช้ผลขาดทุนทางภาษีในอดีต ซึ่งผู้บริหารได้พิจารณาด้วยหลักความระมัดระวังรอบคอบ 

 
(ข) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
โดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่าปัจจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสม  
กลุ่มกิจการพิจารณาใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายชําระ
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  
ที่เกี่ยวข้อง 
 
ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติม
เปิดเผยในหมายเหตุ 25 
 

(ค) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา
ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
จากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดนั้นๆ 
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5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพื่อดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ของกลุ่มกิจการ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดํารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุน  
ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน 
 

6 การจัดประเภทรายการใหม่  
 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้บริหารได้มีการพิจารณาจัดประเภทรายการใหม่ของตัวเลขเปรียบเทียบในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ สรุปไดด้ังนี้  
 
 งบการเงินรวม 

   เพิ่มขึ้น   
   (ลดลง)จากการ   
  ตามที่เคยรายงานไว้  จัดประเภทใหม่  ตามทีจ่ัดประเภทใหม่ 

  บาท  บาท  บาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี    
   ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
รายได้    
รายได้จากการขาย -         795,468,082 795,468,082 
รายได้จากการให้บริการ -         2,933,238,304 2,933,238,304 
รายได้ธุรกิจสื่อ 2,246,138,300 (2,246,138,300) -         
รายได้ธุรกิจเพลง 374,962,586 (374,962,586) -         
รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 796,019,155 (796,019,155) -         
รายได้ธุรกิจบริการและอื่นๆ  311,586,345 (311,586,345) -         
รายได้อื่น 50,803,881 747,323 51,551,204 
    

ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขาย -         (379,643,823) (379,643,823) 
ต้นทุนการให้บริการ -         (2,323,358,482) (2,323,358,482) 
ต้นทุนขายและบริการ (2,706,851,881) 2,706,851,881 -         
ค่าใช้จ่ายในการขาย (207,026,213) (138,093,081) (345,119,294) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (665,431,005) 134,243,505 (531,187,500) 
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6 การจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้บริหารได้มีการพิจารณาจัดประเภทรายการใหม่ของตัวเลขเปรียบเทียบในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ สรุปไดด้ังนี้ (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เพิ่มขึ้น   
   (ลดลง)จากการ   
  ตามที่เคยรายงานไว้  จัดประเภทใหม่  ตามทีจ่ัดประเภทใหม่ 

  บาท  บาท  บาท 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี    
   ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558    
รายได้    
รายได้จากการขาย -         526,270,615 526,270,615 
รายได้จากการให้บริการ -         1,410,569,657 1,410,569,657 
รายได้ธุรกิจสื่อ 882,103,508 (882,103,508) -         
รายได้ธุรกิจเพลง 323,351,395 (323,351,395) -         
รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 750,123,332 (750,123,332) -         
รายได้ธุรกิจบริการและอื่นๆ  53,262,037 (53,262,037) -         
รายได้อื่น 539,148,230 72,027,945 611,176,175 
    
ค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขาย -         (252,743,876) (252,743,876) 
ต้นทุนการให้บริการ -         (1,215,832,602) (1,215,832,602) 
ต้นทุนขายและบริการ (1,468,576,478) 1,468,576,478 -         
ค่าใช้จ่ายในการขาย (70,550,083) (70,415,357) (140,965,440) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (549,996,616) 70,415,357 (479,581,259) 
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินสดในมือ 10,952,337 6,804,963 7,869,942 4,056,559 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ 87,138,053 677,505,069 15,066,493 441,841,839 
 - ประเภทกระแสรายวัน 5,658,917 72,800,736 803,356 72,711,710 
 - ประเภทฝากประจํา     

                                 (ระยะเวลา 3 เดือน) 12,651 1,019 -        1,019 

 103,761,958 757,111,787 23,739,791 518,611,127 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.62 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : 
ร้อยละ 0.30 ถึงร้อยละ 1.70 ต่อปี)  
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา (ระยะเวลา 3 เดือน) มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.37 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : 
ร้อยละ ละ 0.90 ถึงร้อยละ 1.00 ต่อปี) 
 

8 เงินลงทุนระยะส้ัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เงินฝากธนาคาร - ประเภทฝากประจํา     
        (ระยะเวลา 12 เดือน) -        4,522,302 -        -        

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา (ระยะเวลา 12 เดือน) มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี 
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สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (สุทธิ)  
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น  559,605,691 730,219,610 108,681,736 258,584,219 
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั  35 ข) -        -        710,225,807 529,447,172 
หัก ลูกหนี้การค้า      

    บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเกินป ี  -        -        (291,364,640) -        

  559,605,691 730,219,610 527,542,903 788,031,391 
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น  53,290,331 53,685,998 45,613,153 46,037,055 
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั  -        -        -        -        
รายได้ค้างรับ - บริษัทอื่น  74,824,468 123,040,971 42,757,136 92,074,160 
เงินปันผลค้างรับ  -        -        -        126,995,830 
เงินทดรองจ่าย - พนักงาน   8,440,880 11,241,829 820,933 2,392,480 
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 35 ข) -        -        180,713 142,797 
ดอกเบี้ยค้างรับ      
 - บริษัทอื่น  7,011 -        3,400 -        
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั  35 ข) 2,489,884 -        10,316,955 9,339,040 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - บริษัทอื่น  71,843,224 73,035,970 30,425,476 44,880,078 

  770,501,489 991,224,378 657,660,669 975,123,391 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      
 - ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น  (63,415,499) (60,499,530) (36,688,994) (36,194,460) 
 - ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น  (53,100,066) (53,253,082) (45,578,383) (45,731,399) 
 - รายได้ค้างรับ - บริษัทอื่น  (3,928,842) (1,760,103) (3,928,842) (1,760,103) 
 - ดอกเบี้ยค้างรับ       

   - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 35 ข) (2,489,884) -        (3,292,464) (2,787,070) 

  (122,934,291) (115,512,715) (89,488,683) (86,473,032) 
      

  647,567,198 875,711,663 568,171,986 1,023,419,799 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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9 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (สุทธิ) (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชําระได้ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

บริษัทอ่ืน     
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 265,999,298 364,700,544 37,350,759 116,215,330 
เกินกว่ากําหนดเวลาชําระหนี้น้อยกว่า 3 เดือน 205,946,763 270,706,750 23,884,375 98,025,610 
   3 - 6 เดือน 13,466,298 21,168,060 2,585,351 1,849,897 
   6 - 12 เดือน 3,485,347 24,990,970 458,199 5,327,366 
   เกินกว่า 12 เดือน 70,707,985 48,653,286 44,403,052 37,166,016 

 559,605,691 730,219,610 108,681,736 258,584,219 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ -        -        100,800,170 123,574,107 
เกินกว่ากําหนดเวลาชําระหนี้น้อยกว่า 3 เดือน -        -        96,764,008 71,952,455 
   3 - 6 เดือน -        -        94,215,062 79,418,617 
   6 - 12 เดือน -        -        127,081,927 119,732,553 
   เกินกว่า 12 เดือน -        -        291,364,640 134,769,440 

 -        -        710,225,807 529,447,172 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในงบเฉพาะกิจการมียอดลูกหนี้บริษัทย่อยค้างนานเกินกว่า 12 เดือน จํานวน 291,364,640 บาท  
ซึ่งเป็นยอดค้างชําระจากบริษัท อาร์ เอส เทเลวิชั่น จํากัด ทั้งจํานวน ผู้บริหารพิจารณาว่า แม้ว่าบริษัทย่อยนี้เป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจหลัก 
และสามารถสร้างกระแสเงินสดรับให้แก่กลุ่มกิจการ แต่ในช่วงระยะแรกนี้ บริษัทย่อยต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจํานวนมาก ผู้บริหาร
จึงได้ประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทย่อยนี้ รวมทั้งพิจารณาแผนการจ่ายชําระเงินคืนที่ได้รับจากบริษัทย่อย 
ผู้บริหารมีความม่ันใจในสามารถชําระคืนในที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารพิจารณาว่าควรจัดรายการค้างชําระของลูกหนี้บริษัท
ย่อยนี้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและยังไม่มีความจําเป็นต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จนกว่าจะมีการผิดนัดชําระตามแผน 

 จ



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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10สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินค้าสําเร็จรูปประเภทภาพยนตร์ และ     
   เพลงในสื่อ เทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี     
   หนังแผ่น และ อื่น ๆ 622,273 5,367,046 622,273 5,366,428 
   ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 108,872,773 52,920,879 -        -        

   สินค้าของที่ระลึก 1,288,288 17,020,844 1,288,288 17,020,844 

รวมสินค้าสําเร็จรูป 110,783,334 75,308,769 1,910,561 22,387,272 
     

งานระหว่างทํา : ภาพยนตร์และอื่น ๆ     
   เพลง 1,516,529 -        1,516,529 -        
   รายการทีวี 6,352,480 1,325,560 -        30,000 
   คอนเสิร์ตและกิจกรรมรับจ้างผลิต 1,004,404 3,527,445 -        -        

   กิจกรรมอื่นๆ -        1,201,787 869,418 1,015,065 

รวมงานระหว่างทํา 8,873,413 6,054,792 2,385,947 1,045,065 
     

วัตถุดิบ -        2,463,875 -        2,463,876 
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม 64,614,658 79,498,003 -        -        
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 1,829,625 2,591,000 -        -        

อื่น ๆ 1,622,942 37,667,926 -        33,108,161 

รวม สินค้าคงเหลือ 187,723,972 203,584,365 4,296,508 59,004,374 

หัก  ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (58,044,207) (40,488,928) (770,690) (4,336,439) 

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 129,679,765 163,095,437 3,525,818 54,667,935 

 
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายในงบก ารเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจํานวน  
67,051,602 บาท และ 814,002 บาท (พ.ศ. 2558 : 333,812,861 บาท และ 241,197,573 บาท) ตามลําดับ  
 
กลุ่มบริษัทตั้งเพิ่มค่าเผื่อสินค้าคงเหลือที่เคยรับรู้ในงบการเงินรวมเป็นจํานวน 17,555,279 บาท และกลับรายการค่าเผื่อสินค้าคงเหลือที่
เคยรับรู้ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจํานวน  3,565,749 บาท (พ.ศ. 2558 : ตั้งเพิ่มเป็นจํานวน 29,915,367 บาท และกลับรายการ
เป็นจํานวน 3,630,215 บาท) ตามลําดับ ในราคาทุนเดิมจํานวนที่กลับรายการได้รวมอยู่ในต้นทุนขายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

59 

11 สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (สุทธิ) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินมัดจํา 600,000 94,431,832 -        94,431,832 
เงินประกัน 260,698 2,595,375 -        1,721,219 
อื่น ๆ 657,256 1,438,282 361,392 1,056,592 
 1,517,954 98,465,489 361,392 97,209,643 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (34,488) (480,802) (34,488) (480,802) 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (สุทธิ) 1,483,466 97,984,687 326,904 96,782,841 
 

12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 
 

   สัดส่วนการถือหุ้น 

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

     

บริษัทย่อยท่ีดําเนินธุรกิจ     
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด ให้บริการส่ือโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเทศไทย  100  100 
บริษัท ไลฟ์สตาร์ จํากัด ให้บริการส่ือโฆษณาและจําหน่ายผลิตภัณฑ์    
   (เดิมชื่อ : บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จํากัด)    เสริมความงาม ประเทศไทย  100  100 
บริษัท คูลลิซ่ึม จํากัด  ให้บริการส่ือวิทยุ ประเทศไทย  100  100 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด จัดเก็บค่าลิขสิทธ์ ประเทศไทย  100  100 
บริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จํากัด     
   (เดิมชื่อ : บริษัท โพเอม่า จํากัด) รับจ้างจัดกิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษัท ย๊าค จํากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ ประเทศไทย  100  100 
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง 
    แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากัด ให้บริการและรับจ้างจัดกิจกรรมด้านการกีฬา ประเทศไทย  83  83 
บริษัท บลูแฟร์ร่ี จํากัด รับจ้างจัดกิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษัท เวร่ี เวลล์ จํากัด  รับจ้างจัดกิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักช่ัน จํากัด    รับจ้างจัดกิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษัท บันเทิง วาไรตี้ จํากัด ผลิตรายการโทรทัศน์ ประเทศไทย  100                  - 
     

บริษัทย่อยท่ีหยุดดําเนินธุรกิจ     
บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จํากัด รับจ้างจัดกิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จํากัด รับจ้างจัดกิจกรรม ประเทศไทย  65  65 
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 รับจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมต่าง ๆ ประเทศไทย  100  100 
บริษัท เอส - วัน สปอร์ต จํากัด ให้บริการเช่าสนามฟุตบอล ประเทศไทย  100  100 

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2558 ประกอบด้วย (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 29) 

  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 

บริษัทย่อยท่ีดําเนินธุรกิจ           
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด 300,000,000 200,000,000 300,209,300 200,209,300 -        -        300,209,300 200,209,300 -        -        
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 36,999,870 114,099,601 
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล            
    บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากัด 37,500,000 37,500,000 191,250,000 191,250,000 (154,567,097) (154,938,192) 36,682,903 36,311,808 -        57,374,954 
บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จํากัด    37,000,000 37,000,000 32,775,000 32,775,000 (26,289,091) (26,821,103) 6,485,909 5,953,897 -        -        
บริษัท คูลลิซึ่ม จํากัด  25,000,000 25,000,000 5,199,993 5,199,993 -        -        5,199,993 5,199,993 69,198,062 183,064,874 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด 5,000,000 5,000,000 4,999,400 4,999,400 -        -        4,999,400 4,999,400 8,294,005 12,635,984 
บริษัท บลูแฟร์รี่ จํากัด 5,000,000 5,000,000 4,009,993 4,009,993 -        -        4,009,993 4,009,993 193,973 498,930 
บริษัท เวรี่ เวลล์ จํากัด  4,000,000 4,000,000 3,999,300 3,999,300 -        -        3,999,300 3,999,300 631,889 608,693 
บริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จํากัด           
   (เดิมชื่อ : บริษัท โพเอม่า จํากัด) 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 (76,069,917) (75,877,273) 3,930,083 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 บันเทิง วาไรตี้ จํากัด 1,000,000 -        852,193 -        -        -        852,193 -        -        -        

รวม 697,000,000 596,000,000 825,793,779 724,941,586 (256,926,105) (260,135,868) 568,867,674 464,805,718 122,813,200 368,283,036 
 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2558 ประกอบด้วย (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี เงินปันผลรับ (หมายเหตุ 29) 

  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 
           

บริษัทย่อยท่ีหยุดดําเนินธุรกิจ           
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 อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จํากัด** 30,000,000 30,000,000 19,499,300 19,499,300 (12,004,681) (11,743,799) 7,494,619 7,755,501 -        -        
บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จํากัด* 3,000,000 3,000,000 -        2,999,300 -        (221,974) -        2,777,326 -        -        
บริษัท อาวอง จํากัด* 4,000,000 4,000,000 -        3,999,300 -        (3,603,596) -        395,704 -        -        
บริษัท อาร์ สยาม จํากัด* 1,000,000 1,000,000 -        999,300 -        -        -        999,300 -        -        
บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จํากัด 4,500,000 4,500,000 2,667,595 2,667,595 (2,667,595) (2,667,595) -        -        -        -        
บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบวิชั่น จํากัด* 5,000,000 5,000,000 -        4,999,300 -        (4,999,300) -        -        -        -        

บริษัท เอส - วัน สปอร์ต จํากัด -        15,000,000 -        33,800,530 -        (33,800,530) -        -        -        -        

รวม 52,500,000 67,500,000 27,166,195 73,963,925 (14,672,276) (57,036,794) 12,493,919 16,927,131 -        1,295,819 
           

รวมท้ังสิ้น 749,500,000 663,500,000 852,959,974 798,905,511 (271,598,381) (317,172,662) 581,361,593 481,732,849 122,813,200 369,578,855 
 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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12 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และพ.ศ. 2558 ประกอบด้วย (ต่อ) 
 

* การชําระบัญชีเสร็จแล้ว 
** เลิกกิจการและอยู่ในระหว่างการชําระบัญชี 
 

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทํางบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ บริษัทใหญ่ไม่ได้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
ของบริษัทย่อยที่รวมอยู่ในกิจการ 
 

- บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากัด  บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จํากัด  บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จํากัด เป็นบริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมไม่
เป็นสาระสําคัญ ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทย่อยดังกล่าว 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดังนี้ 
 

- เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัททําสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท นาโนไลฟ์ จํากัด เพื่อซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเป็นจํานวนทั้งหมด 100,000 หุ้น เป็นจํานวนเงิน 107,208 บาท บริษัทได้รับการโอนหุ้น
และบันทึกในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท นาโนไลฟ์ จํากัด วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษัท นาโนไลฟ์ จํากัด ได้ทําการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บันเทิง วาไรตี้ จํากัด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

- เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษัท บันเทิง วาไรตี้ จํากัด เรียกเก็บชําระค่าหุ้นเพ่ิมหุ้นละ 7.45 บาท เป็นจํานวนเงิน 745,000 บาท สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 100,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
- ในระหว่างปีบริษัทย่อยที่หยุดดําเนินการแล้ว ได้มีการดําเนินการจดทะเบียนขอยกเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์โดยบริษัท อาวอง จํากัด จดทะเบียนขอยกเลิกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ส่วนบริษัท 

บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จํากัด, บริษัท อาร์ สยาม จํากัด และบริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จํากัด จดทะเบียนขอยกเลิกเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ดังนั้น นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนยกเลิกกิจการ
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งนี้ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

- บริษัท เอส - วัน สปอร์ต จํากัด เป็นบริษัทย่อยที่อยู่ภายใต้กระบวนการล้มละลายและไดถู้กพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ดังนั้นข้อมูลทางการเงินของบริษัทยอ่ยนี้ไมไ่ด้รวมอยู่ในงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) 
 
  งบการเงินรวม 

  บาท ร้อยละ 

  ทุนที่ออกและเรียกชําระ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

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

      

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

 
 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินลงทุนในบริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากัด 4,103,678 5,102,753 6,303,621 6,303,621 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า -        -        (2,199,943) (1,200,868) 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) 4,103,678 5,102,753 4,103,678 5,102,753 

 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 
   งบการเงินรวม 

    พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 

    บาท  บาท 
     

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี   5,102,753 5,406,090 
ส่วนแบ่งขาดทุนสําหรับปี   (999,075) (303,337) 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี   4,103,678 5,102,753 

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) (ต่อ) 
 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปสําหรับบริษัทร่วม 
 
ข้อมูลทางการเงินสําหรับบริษัท บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากัด ซึ่งปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงดังต่อไปนี้ 
 
งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป 
 บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากัด 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

สินทรัพย์หมุนเวียน 15,777,710 16,056,439 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 711,596 150,000 
 16,489,306 16,206,439 
   

หนี้สินหมุนเวียน 74,598 73,370 
หนี้สินไม่หมุนเวียน -       -       
 74,598 73,370 
   

สินทรัพย์สุทธิ 16,414,708 16,133,069 
 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 
 บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากัด 
 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

รายได ้ 690,512 20,257,504 
   

กําไรก่อนภาษี 371,505 336,408 
ค่าใช้จ่าย/รายได้ภาษีเงินได้ (74,598) (70,612) 
   

กําไรสุทธิ 296,907 265,796 
   

ส่วนได้เสียตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 74,227 66,449 
 

 
 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 
 งบการเงินรวม (บาท) 

   เครื่องตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  
 อาคารและส่วน  ติดตั้งและ  และอุปกรณ์  
 ปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 

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

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

       
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี  3,511,380 84,909,536 196,334,851 22,420,962 81,053,828 388,230,557 
ซื้อสินทรัพย ์ 626,301 12,299,896 48,639,920 12,517,009 14,294,350 88,377,476 
รับโอนจากงานระหว่างก่อสร้าง 660,000 840,000 6,806,439 -        (8,306,439) -        
ตัดจําหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน (1,773,491) (23,216,678) (18,561,323) (392,523) -        (43,944,015) 
 - ค่าเสื่อมราคาสะสม 1,601,079 16,092,820 17,100,504 392,522 -        35,186,925 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 31) (2,404,245) (26,326,793) (49,731,234) (5,372,404) -        (83,834,676) 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายป ี 2,221,024 64,598,781 200,589,157 29,565,566 87,041,739 384,016,267 

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 33,252,931 204,163,870 452,174,882 52,595,041 87,041,739 829,228,463 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (31,031,907) (139,565,089) (251,585,725) (23,029,475) -        (445,212,196) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 2,221,024 64,598,781 200,589,157 29,565,566 87,041,739 384,016,267 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

66 

14 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 งบการเงินรวม (บาท) 

   เครื่องตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  
 อาคารและส่วน  ติดตั้งและ  และอุปกรณ์  
 ปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559       
ราคาทุน 33,252,931 204,163,870 452,174,882 52,595,041 87,041,739 829,228,463 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (31,031,907) (139,565,089) (251,585,725) (23,029,475) -        (445,212,196) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ  2,221,024 64,598,781 200,589,157 29,565,566 87,041,739 384,016,267 
       

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี  2,221,024 64,598,781 200,589,157 29,565,566 87,041,739 384,016,267 
ซื้อสินทรัพย ์ 936,134 30,435,461 33,075,750 31,670,517 104,308,620 200,426,482 
รับโอนจากงานระหว่างก่อสร้าง -        181,301,135 9,888,830 -        (191,189,965) -        
จําหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน -        (896,675) (8,852,394) (15,669,500) -        (25,418,569) 
 - ค่าเสื่อมราคาสะสม -        886,200 8,543,680 9,458,640 -        18,888,520 
ตัดจําหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน -        (1,945,030) (2,707,234) (1,414,659) -        (6,066,923) 
 - ค่าเสื่อมราคาสะสม -        1,944,961 2,677,146 990,261 -        5,612,368 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 31) (2,219,770) (27,130,588) (63,949,585) (11,111,853) -        (104,411,796) 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายป ี 937,388 249,194,245 179,265,350 43,488,972 160,394 473,046,349 
       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาทุน 34,189,065 413,058,761 483,579,834 67,181,399 160,394 998,169,453 
หัก  ค่าเสือ่มราคาสะสม (33,251,677) (163,864,516) (304,314,484) (23,692,427) -        (525,123,104) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 937,388 249,194,245 179,265,350 43,488,972 160,394 473,046,349 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

   เครื่องตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  
 อาคารและส่วน  ติดตั้งและ  และอุปกรณ์  
 ปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 24,292,689 139,738,183 390,036,926 35,433,285 81,053,828 670,554,911 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (21,295,185) (62,598,272) (198,745,126) (17,743,678) -        (300,382,261) 

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

       
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี  2,997,504 77,139,911 191,291,800 17,689,607 81,053,828 370,172,650 
ซื้อสินทรัพย ์ 772,401 6,178,500 37,951,774 12,517,009 13,855,469 71,275,153 
รับโอนจากงานระหว่างก่อสร้าง 660,000 840,000 6,806,439 -        (8,306,439) -        
จําหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน -        (16,713,419) (11,267,070) (392,523) -        (28,373,012) 
 - ค่าเสื่อมราคาสะสม -        10,791,395 11,022,922 392,522 -        22,206,839 
ตัดจําหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน (221,747) (234,500) (500,100) -        -        (956,347) 
 - ค่าเสื่อมราคาสะสม 112,718 142,714 191,851 -        -        447,283 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 31) (2,449,042) (23,298,178) (45,923,454) (4,364,951) -        (76,035,625) 

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

       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 25,503,343 129,808,764 423,027,969 47,557,771 86,602,858 712,500,705 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (23,631,509) (74,962,341) (233,453,807) (21,716,107) -        (353,763,764) 

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



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
   เครื่องตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  
 อาคารและส่วน  ติดตั้งและ  และอุปกรณ์  
 ปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์ อุปกรณ์สํานักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559       
ราคาทุน 25,503,343 129,808,764 423,027,969 47,557,771 86,602,858 712,500,705 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (23,631,509) (74,962,341) (233,453,807) (21,716,107) -        (353,763,764) 

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

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี - ตามที่ปรับใหม่ 1,871,834 54,846,423 189,574,162 25,841,664 86,602,858 358,736,941 
ซื้อสินทรัพย ์ 936,134 35,729,931 31,400,050 31,670,239 103,395,821 203,132,175 
รับโอนจากงานระหว่างก่อสร้าง -        181,301,135 8,537,150 -        (189,838,285) -        
จําหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน -        (337,301) (21,151,281) (15,672,294) -        (37,160,876) 
 - ค่าเสื่อมราคาสะสม -        333,747 14,568,736 9,460,727 -        24,363,210 
ตัดจําหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน -        (43,000) (1,227,272) (1,414,659) -        (2,684,931) 
 - ค่าเสือ่มราคาสะสม -        43,000 1,214,344 990,261 -        2,247,605 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 31) (2,112,343) (25,603,731) (60,114,227) (10,104,318) -        (97,934,619) 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายป ี 695,625 246,270,204 162,801,662 40,771,620 160,394 450,699,505 
       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาทุน 26,439,477 346,459,529 440,586,617 62,141,057 160,394 875,787,074 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (25,743,852) (100,189,325) (277,784,955) (21,369,437) -        (425,087,569) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 695,625 246,270,204 162,801,662 40,771,620 160,394 450,699,505 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวนเงินทั้งสิ้น 
209,801,826 บาท และ 177,518,206 บาท (พ.ศ. 2558 : 197,007,572 บาท และ 164,116,445 บาท) ตามลําดับ 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้เช่า  ซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วย รถยนต์ มีมูลค่า 
ตามบัญชีดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 60,153,041 27,439,701 60,153,041 27,439,701 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม (12,877,093) (12,303,902) (12,877,093) (12,303,902) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 47,275,948 15,135,799 47,275,948 15,135,799 
 

15 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 
พ.ศ. 2558 แสดงได้ดังนี้ 
 งบการเงินรวม 

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

มูลค่าเทียบเท่าเงินสด (มูลค่าปัจจุบัน) 2,030,326,376 2,030,326,376 
หัก  ค่าตัดจําหน่ายสะสม (363,894,963) (228,268,123) 

 1,666,431,413 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)  



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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15 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

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. 2559 
หนังสือค้ําประกันดังกล่าวมียอดคงเหลือจํานวน 1,251 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 1,695 ล้านบาท) 

 
4) ตารางแสดงภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชําระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ มีดังนี้ 
 

 ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตใน 

 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 
 

 ส่วนของราคาขั้นต่ํา ในส่วนที่เกินขั้นต่ํา   

 จํานวนเงิน จํานวนเงิน รวม  
งวดการจ่ายชําระ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท วันที่ครบกําหนดชําระ 

     

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) 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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15 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ดังนี้ 
 

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

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี 1,584,000,000 1,886,500,000 
จ่ายชําระ (415,000,000) (302,500,000) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายปี 1,169,000,000 1,584,000,000 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ
กิจการโทรทัศน์ ดังนี้ 
 

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

   

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ต้องจ่าย 1,169,000,000 1,584,000,000 
หัก  ดอกเบี้ยในอนาคต (63,081,162) (116,406,400) 
 1,105,918,838 1,467,593,600 
หัก  ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (378,075,913) (361,674,762) 
 727,842,925 1,105,918,838 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 จํานวนเงินที่ต้องจ่ายชําระมีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
กําหนดชําระภายใน  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 
 

เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคําสั่งตามมาตรา 44 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยให้ผู้รับใบอนุญาตรายใดไม่สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เหลือตั้งแต่ งวดที่สี่เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่กําหนดเริ่มแรก แจ้งเป็นหนังสือไปยัง กสทช. ล่วงหน้าก่อนวันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่กําหนดไว้ใน
ประกาศ ในกรณีที่ กสทช. พิจารณาแล้วเห็นเป็นการสมควร ก็ให้ผู้รับใบอนุญาตรายนั้นชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เหลือ
ทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในคําสั่งนี้ ซึ่งกําหนดให้ขยายการชําระค่าธรรมเนียมใบอนญาตในส่วนที่เหลือ 
เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มกิจการกําลังอยู่ในระหว่างกระบวนการการพิจารณาสําหรับการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ดังกล่าวแก่ กสทช. 

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

72 

16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 
 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

   ต้นทุนการผลิต  โปรแกรม     ต้นทุนการผลิต  โปรแกรม   
  ค่าลิขสิทธ์ิ  ละครและ  คอมพิวเตอร์  ต้นทุน   ค่าลิขสิทธ์ิ  ละครและ  คอมพิวเตอร์  ต้นทุน  
  สําหรบัเพลง  ภาพยนตร ์  และอ่ืนๆ  ระหว่างทํา  รวม  สําหรบัเพลง  ภาพยนตร์  และอ่ืนๆ  ระหว่างทํา  รวม 
           

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558           
ราคาทุน 289,874,488 749,570,916 812,789,106 70,897,141 1,923,131,651 289,874,528 624,028,723 86,612,538 2,094,546 1,002,610,335 
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (82,403,675) (522,508,076) (612,516,402) -         (1,217,428,153) (82,403,675) (446,493,756) (42,441,304) -        (571,338,735) 
 ค่าเผื่อการด้อยค่า (136,990,545) (174,242,368) (19,246,792) (2,590,918) (333,070,623) (136,990,545) (166,242,356) -        -        (303,232,901) 

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

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558           
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี  70,480,268 52,820,472 181,025,912 68,306,223 372,632,875 70,480,308 11,292,611 44,171,234 2,094,546 128,038,699 
ซ้ือสินทรัพย์ -        -        9,658,574 255,162,813 264,821,387 -        -        6,871,539 4,012,716 10,884,255 
โอนงานระหว่างติดตั้ง  5,947,262 301,285,508 -        (307,232,770) -        5,947,262 -        -        (5,947,262) -        
จําหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน -        (4,999,972) (720,258,500) -        (725,258,472) -        -        (725,000) -        (725,000) 
 - ค่าตัดจําหน่ายสะสม -        4,999,988 719,727,589 -        724,727,577 -        -        224,321 -        224,321 
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 31) (299,999) (155,007,407) (162,534,931) -        (317,842,337) (299,999) (4,581,198) (8,071,887) -        (12,953,084) 
ค่าเผื่อด้อยค่า (15,802,735) -        17,701,984 2,590,918 4,490,167 (15,802,735) -        -        -        (15,802,735) 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558           
ราคาทุน 295,821,750 1,045,856,452 102,189,180 18,827,184 1,462,694,566 295,821,790 624,028,723 92,759,077 160,000 1,012,769,590 
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (82,703,674) (672,515,495) (55,323,744) -        (810,542,913) (82,703,674) (451,074,954) (50,288,870) -        (584,067,498) 
 ค่าเผื่อการด้อยค่า (152,793,280) (174,242,368) (1,544,808) -        (328,580,456) (152,793,280) (166,242,356) -        -        (319,035,636) 

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



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) (ต่อ) 
 งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
  ต้นทุนการผลิต โปรแกรม    ต้นทุนการผลิต โปรแกรม   
 ค่าลิขสิทธิ ์ ละครและ คอมพิวเตอร์ ต้นทุน  ค่าลิขสิทธ์ิ ละครและ คอมพิวเตอร์ ต้นทุน  
 สําหรบัเพลง ภาพยนตร ์ และอ่ืนๆ ระหว่างทํา รวม สําหรบัเพลง ภาพยนตร์ และอ่ืนๆ ระหว่างทํา รวม 
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559           
ราคาทุน 295,821,750 1,045,856,452 102,189,180 18,827,184 1,462,694,566 295,821,790 624,028,723 92,759,077 160,000 1,012,769,590 
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (82,703,674) (672,515,495) (55,323,744) -        (810,542,913) (82,703,674) (451,074,954) (50,288,870) -        (584,067,498) 
 คา่เผื่อการด้อยค่า (152,793,280) (174,242,368) (1,544,808) -        (328,580,456) (152,793,280) (166,242,356) -        -        (319,035,636) 

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

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559           
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นปี  60,324,796 199,098,589 45,320,628 18,827,184 323,571,197 60,324,836 6,711,413 42,470,207 160,000 109,666,456 
ซ้ือสินทรัพย์ 4,501,408 -        40,917,373 426,234,425 471,653,206 4,501,408 -        39,198,503 17,192,000 60,891,911 
โอนงานระหว่างติดตั้ง -        317,690,622 -        (317,690,622) -        -        160,000 -        (160,000) -        
จําหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน -        -        -        -        -        -        (160,000) (117,040) -        (277,040) 
 - ค่าตัดจําหน่ายสะสม -        -        -        -        -        -        -        14,744 -        14,744 
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ - ราคาทุน -        -        (635,721) -        (635,721) -        -        (12,221) -        (12,221) 
 - ค่าตัดจําหน่ายสะสม -        -        634,278 -        634,278 -        -        10,793 -        10,793 
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 31) (60,000) (218,370,927) (10,029,056) -        (228,459,983) (60,000) (3,132,579) (9,470,705) -        (12,663,284) 
ค่าเผื่อด้อยค่า (15,460,045) 307,244 -        -        (15,152,801) (15,460,069) -        -        -        (15,460,069) 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายป ี 49,306,159 298,725,528 76,207,502 127,370,987 551,610,176 49,306,175 3,578,834 72,094,281 17,192,000 142,171,290 
           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559           
ราคาทุน 300,323,158 1,363,547,074 142,470,832 127,370,987 1,933,712,051 300,323,198 624,028,723 131,828,319 17,192,000 1,073,372,240 
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม (82,763,674) (890,886,422) (64,718,522) -        (1,038,368,618) (82,763,674) (454,207,533) (59,734,038) -        (596,705,245) 
 ค่าเผื่อการด้อยค่า (168,253,325) (173,935,124) (1,544,808) -        (343,733,257) (168,253,349) (166,242,356) -        -        (334,495,705) 

ราคาตามบัญชีสุทธิ 49,306,159 298,725,528 76,207,502 127,370,987 551,610,176 49,306,175 3,578,834 72,094,281 17,192,000 142,171,290 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งหักค่าตัดจําหน่ายทั้งจํานวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ในงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมี
จํานวนทั้งสิ้น 79,360,064 บาท และ 78,955,164 บาท (พ.ศ. 2558 : 59,252,293 บาท และ 56,842,014 บาท) ตามลําดับ 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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17 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (สุทธิ) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 131,947,576 139,765,951 55,838,141 69,548,760 
หัก  ค่าเผื่อภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย     
          ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน (7,867,463) (9,228,415) -         -         

 124,080,113 130,537,536 55,838,141 69,548,760 

 
ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้รับเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายคืนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจํานวน 
61,886,965 บาท และ 37,010,317 บาท (พ.ศ. 2558 : 12,297,788 บาท และ 12,297,788 บาท) ตามลําดับ 
 

18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 
 
ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
   ที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 98,614,369 111,228,506 15,091,755 38,945,349 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
   ที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน 206,682,177 117,413,048 81,162,071 70,448,204 

 305,296,546 228,641,554 96,253,826 109,393,553 
     

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
   ที่จะจ่ายชําระภายใน 12 เดือน 898,031 (77,800) 898,031 (77,800) 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
   ที่จะจ่ายชําระเกินกว่า 12 เดือน (2,576,919) (543,375) (2,576,919) (543,375) 

 (1,678,888) (621,175) (1,678,888) (621,175) 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 303,617,658 228,020,379 94,574,938 108,772,378 

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลือต้นปี 228,020,379 117,360,680 108,772,378 88,366,146 
เพิ่มในงบกําไรขาดทุน 75,597,279 110,659,699 (14,197,440) 20,406,232 

ยอดคงเหลือปลายปี 303,617,658 228,020,379 94,574,938 108,772,378 

 
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 303,617,658 228,020,379 94,574,938 108,772,378 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) -         -         -         -         

 303,617,658 228,020,379 94,574,938 108,772,378 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  1 มกราคม  เพิ่ม(ลด)ใน  31 ธันวาคม  1 มกราคม  เพิ่ม(ลด)ใน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  งบกําไรขาดทุน  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2559  งบกําไรขาดทุน  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 13,282,224 5,819,641 19,101,865 8,396,278 5,748,855 14,145,133 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 39,592,323 (63,408) 39,528,915 13,079,936 (7,812,479) 5,267,457 
ประมาณการรับคืนสินค้า 2,873,175 (2,494,789) 378,386 2,873,175 (2,873,175) -         
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 9,069,298 3,511,055 12,580,353 867,288 (713,150) 154,138 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 2,336,066 115,958 2,452,024 2,336,066 115,958 2,452,024 
ค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ 18,470,404 7,590,414 26,060,818 -         -         -         
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17,109,150 2,482,709 19,591,859 14,962,658 1,855,798 16,818,456 
ขาดทุนสะสมทางภาษ ี 83,513,917 59,530,803 143,044,720 24,483,155 (9,624,143) 14,859,012 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 42,394,997 (1,787,016) 40,607,981 42,394,997 (1,787,016) 40,607,981 
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอปุกรณ์ -         1,949,625 1,949,625 -         1,949,625 1,949,625 
   รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 228,641,554 76,654,992 305,295,546 109,393,553 (13,139,727) 96,253,826 
       

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (621,175) (1,057,713) (1,678,888) (621,175) (1,057,713) (1,678,888) 
   รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (621,175) (1,057,713) (1,678,888) (621,175) (1,057,713) (1,678,888) 
       

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 228,020,379 75,597,279 303,617,658 108,772,378 (14,197,440) 94,574,938 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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18 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  1 มกราคม  เพิ่ม(ลด)ใน  31 ธันวาคม  1 มกราคม  เพิ่ม(ลด)ใน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2558  งบกําไรขาดทุน  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2558  งบกําไรขาดทุน  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7,960,676 5,321,548 13,282,224 7,737,854 658,424 8,396,278 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 34,584,086 5,008,237 39,592,323 25,831,526 (12,751,590) 13,079,936 
ประมาณการรับคืนสินค้า 7,346,987 (4,473,812) 2,873,175 7,346,987 (4,473,812) 2,873,175 
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 2,463,340 6,605,958 9,069,298 1,379,939 (512,651) 867,288 
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -         2,336,066 2,336,066 -         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 11,341,447 3,621,211 14,962,658 
ขาดทุนสะสมทางภาษ ี 49,420,394 34,093,523 83,513,917 34,728,393 (10,245,238) 24,483,155 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน -         42,394,997 42,394,997 -         42,394,997 42,394,997 
   รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 123,034,706 105,606,848 228,641,554 88,366,146 21,027,407 109,393,553 
       

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี       
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5,674,026) 5,674,026 -         -         -         -         
ทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน -         (621,175) (621,175) -         (621,175) (621,175) 
   รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (5,674,026) 5,052,851 (621,175) -         (621,175) (621,175) 
       

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



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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19 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (สุทธิ) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  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 39,788,130 40,757,901 31,242,131 31,108,243 

 40,345,803 41,315,574 31,799,804 31,665,916 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินประกัน (9,485,877) (10,049,685) (4,085,877) (3,546,027) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (สุทธิ) 30,859,926 31,265,889 27,713,927 28,119,889 
 

20 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น  130,421,797 168,813,426 40,453,007 67,251,140 
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 35 ค) -        -        25,247,406 113,953,850 
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น  35,312,967 24,213,770 28,804,620 22,710,528 
 - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 35 ค) 3,720,985 3,598,412 3,651,447 3,465,566 
รายได้รับล่วงหน้า      
   - บริษัทอื่น  132,067,313 704,803,756 31,812,878 619,064,055 
   - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 35 ค) -        -        40,504,358 51,594,944 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      
   - ค่านายหน้าและค่าใช้จ่าย      
         ส่งเสริมการขายค้างจ่าย      
         - บริษัทอืน่  202,490,061 228,498,470 59,624,854 86,988,338 
         - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 35 ค) -        -        997,996 -        
   - ค่าใช้จ่ายโครงการค้างจ่าย      
         - บริษัทอืน่  62,034,949 205,987,287 28,537,698 71,067,871 
         - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 35 ค) -        -        -        20,051,654 
   - ดอกเบี้ยค้างจ่าย      
         - บริษัทอืน่  361,939 -        -        -        
         - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 35 ค) -        -        401,631 130,356 
   - ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ      
         - บริษัทอืน่  22,706,444 83,458,705 4,030,369 65,714,940 

  589,116,455 1,419,373,826 264,066,264 1,121,993,242 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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21 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 38,965,125 14,153,197 38,965,125 14,153,197 
หัก ดอกเบี้ยในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (2,595,492) (1,081,707) (2,595,492) (1,081,707) 

 36,369,633 13,071,490 36,369,633 13,071,490 
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (11,667,631) (5,865,272) (11,667,631) (5,865,272) 

 24,702,002 7,206,218 24,702,002 7,206,218 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 จํานวนเงินที่ต้องจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้น มีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ภายใน 1 ปี 13,025,844 6,432,135 13,025,844 6,432,135 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 25,939,281 7,721,062 25,939,281 7,721,062 

 38,965,125 14,153,197 38,965,125 14,153,197 

 
22 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 706,000,000 -         598,000,000 -         

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ต่ออายุได้ในสกุลเงินบาท มีดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ประมาณร้อยละ 3.10 ต่อปี ถึงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ต่อปี เงินกู้คงเหลือพร้อมดอกเบี้ยมีกําหนดชําระคืนในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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22 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 
 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด/ปี -         -         -         -         
เงินกู้ยืมเพิ่ม 3,046,000,000 -         2,573,000,000 -         
ชําระคืนเงินกู้ยืม (2,340,000,000) -         (1,975,000,000) -         

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด/ปี 706,000,000 -         598,000,000 -         

 
23 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีขายยังไม่ถึงกําหนดชําระ (88,179,440) (95,525,631) (52,906,013) (46,430,213) 
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนดชําระ 60,418,191 61,766,158 3,065,294 11,265,888 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 51,429,249 26,277,490 16,132,851 8,733,664 

 23,668,000 (7,481,983) (33,707,868) (26,430,661) 

 
ภาษีมูลค่าเพิ่มแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สินทรัพย์) 67,630,189 40,928,458 -         -         
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (หนี้สิน) (43,962,189) (48,410,441) (33,707,868) (26,430,661) 

 23,668,000 (7,481,983) (33,707,868) (26,430,661) 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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24 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีรายการเคลื่อนไหวสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดังนี้  
 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 

   

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 444,060,000 -         

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจํานวน 1.60 พันล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละคงที่ตามสัญญา โดยชําระคืนเงินต้นงวดแรกในวันครบกําหนดระยะเวลา 25 เดือนนับจากวันเบิกเงินกู้
ครั้งแรกในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และงวดต่อไป ชําระเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ กําหนดชําระคืนดอกเบี้ยทั้งหมดภายใน 96 เดือน 
นับตั้งแต่วันเบิกเงินกู้ครั้งแรก 
 
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  ร้อยละ 4.25 -          ร้อยละ 4.25 -         
 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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24 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 
 

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว มีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

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

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 444,060,000 -         444,060,000 -         

 444,060,000 -         444,060,000 -         

 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสํา คัญ 
มูลค่ายุติธรรมคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อัตราร้อยละ 4.25 (พ.ศ. 2558 : ไม่มี) และ
อยู่ในข้อมูลระดับ 2 ของลําดับขั้นมูลค่ายุติธรรม 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสรุปได้
ดังนี้  
 
 งบการเงินรวม 

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

   

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

 444,060,000 -         

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
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25 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

งบแสดงฐานะการเงิน     
   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 97,959,294 85,545,748 84,092,281 74,813,289 

 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ระหว่างปีมีดังนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ยอดต้นปี 85,545,748 65,351,484 74,813,289 56,707,234 
ต้นทุนบริการปัจจุบัน 9,626,100 9,114,836 7,036,956 8,011,683 
ต้นทุนบริการในอดีต -         8,591,010 -         7,930,865 
ต้นทุนดอกเบี้ย 2,787,446 2,488,418 2,242,036 2,163,507 

ยอดปลายปี  97,959,294 85,545,748 84,092,281 74,813,289 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
   

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 
 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
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25 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

  ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ข้อสมมติฐาน  บาท  บาท  บาท  บาท 

      อัตราคิดลด  เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (10,198,869) (9,390,463) (8,691,390) (7,996,726) 
อัตราคิดลด  ลดลงร้อยละ 1 11,858,406 10,982,712 10,085,983 9,332,597 
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 13,250,483 11,330,128 11,297,659 9,640,551 
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน  ลดลงร้อยละ 1 (11,489,778) (9,843,699) (9,815,474) (8,393,408) 
อัตราการลาออก  เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 (14,065,131) (12,038,711) (11,889,888) (10,149,428) 
อัตราการลาออก  ลดลงร้อยละ 20 17,729,684 15,096,944 14,921,219 12,665,532 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์
ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
ของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 
 

26 หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

เงินมัดจํารับ -        -        66,000 66,000 
เงินค้ําประกันผลงาน 16,431,623 17,156,186 10,766,374 10,941,788 

 16,431,623 17,156,186 10,832,374 11,007,788 

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
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27 ทุนเรือนหุ้น 
 

27.1 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จํานวนหุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ส่วนเกินมุลค่าหุ้น 
 หุ้น บาท บาท 
    

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 1,022,346,046 1,022,346,046 255,224,632 
ลดทุน (หมายเหตุ 27.2) (12,408,400) (12,408,400) 600,184 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1,009,937,646 1,009,937,646 255,824,816 
ลดทุน (หมายเหตุ 27.2) -        -        -        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,009,937,646 1,009,937,646 255,824,816 

 
27.2 หุ้นสามัญซื้อคืน/สํารองหุ้นสามัญซื้อคืน 

 
หุ้นสามัญซื้อคืน 
 
เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2555 มีมติให้ซื้อหุ้นสามัญคืนจํานวนไม่เกิน 
26 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.9 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 บริษัทมีหุ้นที่
ออกจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดจํานวน 882,654,428 หุ้น) และวงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนจํานวนไม่เกิน 75 ล้านบาท 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินโดยทําการซื้อคืนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย กําหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่  
7 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยกําหนดระยะเวลาการจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนเม่ือพ้นกําหนด 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น
โดยขายคืนภายใน 3 ป ี
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทมีหุ้นสามัญซื้อคืนจํานวน 17,700,000 หุ้น มูลค่าการซื้อคืนคงเหลือ 74,671,816 บาท 
โดยมีราคาตลาดของหุ้นสามัญซื้อคืนจํานวน 297,360,000 บาท 
 
เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 บริษัทได้จําหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืนจํานวน 441,600 หุ้น ในราคาของหุ้นละ 21.00 บาท 
รวมเป็นเงิน 9,273,600 บาท 
 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
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27 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 

27.2 หุ้นสามัญซื้อคืน/สํารองหุ้นสามัญซื้อคืน (ต่อ) 
 

หุ้นสามัญซื้อคืน (ต่อ) 
 
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 บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนสําหรับหุ้นสามัญซื้อคืนที่ไม่สามารถจําหน่ายได้หมดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้จํานวน 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 ของ

หุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 วิธีการในการซื้อหุ้นคืนโดยซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 กําหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นําราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลั ง 30 วันก่อนที่บริษัทจะทําการเปิดเผย

ข้อมูลมาประกอบการพิจารณากําหนดราคาซื้อคืน ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขาย
ก่อนหน้าวันที่ทําการซื้อขายในแต่ละครั้งบวกด้วยจํานวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ราคาหุ้นเฉลี่ย
ย้อนหลัง 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 
รวมเป็นจํานวนเงิน 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 
 
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 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
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87 

27 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 

27.2 หุ้นสามัญซื้อคืน/สํารองหุ้นสามัญซื้อคืน (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของหุ้นสามัญซื้อคืนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2558 เป็นดังนี้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   มูลค่าของ  ส่วนเกินมูลค่า 
    หุ้นสามัญซื้อคืน  หุ้นสามัญซื้อคืน 
  จํานวนหุ้น  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 -       

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 43,273,300 465,274,840 (600,184) 

 
27.3 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่  10 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของ 
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากัด เป็นจํานวนเงิน 112,500,000 บาท  
โดยลดหุ้นสามัญจํานวน 1,125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันที่  
20 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยจ่ายเงินคืนให้กับให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเป็นจํานวนเงิน 18,750,000 บาท 
 

27.4 การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 
 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่  29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
บริษัท อาร์.เอส. เทเลวิชั่น จํากัด จากหุ้นสามัญจํานวน 2,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามัญ
จํานวน 3,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้รับค่าหุ้นสําหรับ 
หุ้นสามัญที่เพิ่มจํานวน 1,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว
ตามมูลค่าที่ตราไว้ 100,000,000 บาท และ 100,000,000 บาท ตามลําดับ บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ 
เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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28 การจ่ายเงินปันผล 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทเม่ือวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
จากผลการดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจํานวนเงินรวม 100,109,385 บาท ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าว
จ่ายชําระในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทเม่ือวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
จากการดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจํานวนเงินรวม 180,915,596 บาท ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าว 
จ่ายชําระในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 

29 รายได้อ่ืน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

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

กําไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,038,922 907,276 1,866,035 466,109 
รายได้ดอกเบี้ย 1,741,591 2,454,665 25,992,049 19,099,399 
รายได้เงินปันผล (หมายเหตุ 12) -        -        122,813,200 369,578,855 
กําไรจากการขายอาคาร และอุปกรณ์ 418,842 747,323 276,618 27,945 
รายได้ค่าเช่าพื้นที่ 407,634 447,401 8,117,654 4,951,993 
รายได้จากการบริหารจัดการ -        27,084 225,861,968 209,545,089 
รายได้จากการละเมิดลิขสิทธิ์ 391,308 30,974,673 -        -        
รายได้อื่น 118,591,330 15,992,782 59,356,869 7,506,785 

 123,589,627 51,551,204 444,284,393 611,176,175 

 
รายได้จากการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นรายได้ที่เกิดจากการเรียกเก็บค่าละเมิดลิขสิทธิ์กีฬาจากบริษัทแห่งหนึ่ง 
 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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30 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

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

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน     
   และอาคารและอุปกรณ์ (455,998) (807,675) (438,754) (509,063) 
กลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 524,183 -        216,940 -        
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอื่น (999,076) (303,337) -        -        
กลับรายการ(ขาดทุน)จากการประมาณการหนี้สิน -        2,045,499 -        -        
กําไร(ขาดทุน)จากการปิดกิจการในบริษัทย่อย 1,268,868 -        (103,747) -        
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (2,245,272) (1,017,520) (1,731,619) (571,216) 

 (1,907,295) (83,033) (2,057,180) (1,080,279) 

 
31 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 
ค่าใช้จ่ายที่สําคัญสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ถูกจัดประเภทตามลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่งแสดงรวมไว้
ในกําไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

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

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป     
   และงานระหว่างทํา 15,860,392 (104,263,368) 54,707,866 (46,779,519) 
ต้นทุนบริการและวัตถุดิบใช้ไป 2,126,282,856 2,518,675,593 760,655,617 1,076,890,660 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 688,790,268 699,654,492 469,640,036 601,185,761 
ค่าเสื่อมราคา (หมายเหตุ 14) 104,411,795 83,834,676 97,934,619 76,035,625 
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 15 และ 16) 364,086,823 453,098,611 12,663,284 12,953,084 
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 109,421,784 109,847,523 93,900,822 93,501,298 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา 108,781,805 235,291,463 14,790,006 96,554,702 
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์  16,902,815 (3,778,393) 15,656,163 13,620,854 
ขาดทุนจากการทําลายสินค้า     
   และค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 23,525,589 1,714,223 2,405,077 1,689,938 

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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32 ต้นทุนทางการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

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

ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (28,761,534) (13,364,725) (13,676,726) (2,264,438) 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ     
   ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 35 ก) -       -       (1,102,439) (1,917,874) 
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (1,286,076) (569,001) (1,286,076) (569,001) 
ดอกเบี้ยจ่ายจากค่าใบอนุญาตให้ใช้     
   เคลื่อนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ (53,325,238) (67,151,118) -       -       

 (83,372,848) (81,084,844) (16,065,241) (4,751,313) 

 
33 ภาษีเงินได้ 
 

รายการกระทบยอดภาษีเงินได้สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

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

ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันสําหรับกําไรทางภาษี     
   สําหรับป ี (51,361,957) (96,920,630) -       -       
การปรับปรุงจากการบันทึกภาษีเงินได้ปีก่อน     
   ต่ําไป -       (1,409,193) -       (978,357) 
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว (หมายเหตุ 18) 75,597,279 110,659,699 (14,197,440) 20,406,232 

รวม(ค่าใช่จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 24,235,322 12,329,876 (14,197,440) 19,427,875 

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
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33 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
 
รายการกระทบยอดภาษีเงินได้สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

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

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีทางบัญชี (126,476,764) 119,780,614 196,476,763 417,984,789 
     

ภาษีคํานวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20     
   (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20) 25,295,353 (23,956,123) (39,295,353) (83,596,958) 
ผลกระทบ:     
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี (9,167,357) (8,610,843) (6,234,948) (6,566,038) 
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักเพิ่มได้ 2,441,020 284,807 359,044 47,562 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ (664,828) 3,626,231 (698,146) 1,384,823 
ค่าเผื่อเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมในบริษัทย่อย 6,340,571 42,394,997 7,109,323 35,221,072 
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี - เงินปันผลรับ -        -        24,562,640 73,915,771 
การปรับปรุงภาษีเงินได้ปีก่อนต่ําไป (9,437) (1,409,193) -        (978,357) 

ภาษีเงินได้ 24,235,322 12,329,876 (14,197,440) 19,427,875 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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34 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

34.1 กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจํานวนหุ้นสามัญ  
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่ออกจําหน่ายในระหว่างปี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

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

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)ที่เป็นของ     
   บริษัทใหญ่ (บาท) (102,145,200) 121,634,482 182,279,323 437,412,664 

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุ้น) 978,992,072 1,006,634,753 978,992,072 1,006,634,753 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.1043)  0.1208  0.1862  0.4345 
 

35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัท ที่ทําหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อยและกิจการที่เป็น
บริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญกับบริษัท ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่สําคัญเปิดเผยในหมายเหตุ 12 และ หมายเหตุ 13 
 

รายการกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สําคัญที่นอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสรุปได้ ดังนี้ 
 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ์ 
   

บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด ให้บริการเช่าสถานที่ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากัด รับจ้างจัดกิจกรรม ถือหุ้นทางอ้อมโดยมีกรรมการบริษัทย่อยร่วมกัน 
บริษัท เม็มเบอร์ชิพ จํากัด ให้บริการเช่าสถานที่ มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
   (เดิมชื่อ “บริษัท เอส.เอส.ท ูซี    
   จํากัด”)   
ผู้บริหาร - บุคคลที่มีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มกิจการ (ไม่ว่าจะทําหน้าที่ในระดับ
บริหารหรือไม่) 

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการค้าที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ : 
 

ก) รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มกิจการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 

   รายได้ธุรกิจ  รายได้ธุรกิจ   รายได้อื่น 

  รายได ้  จัดจําหน่าย  รับจ้างและ  รายได ้  รายได ้  รายได้จากการ   
  ธุรกิจสื่อ  เพลง  ผลิตกิจกรรม  ธุรกิจลิขสิทธ์ิ  บริการอ่ืน  บริหารจดัการ  ดอกเบี้ยรับ  รายได้อื่น 
         

บริษัทย่อย         
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด 49,775,048 4,372,500 23,276,673 -        26,322,283 127,534,943 24,251,169 2,840,964 
บริษัท ไลฟ์สตาร์ จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จํากัด) 23,530,921 (67) 2,525,073 -        -        60,000,000 -        7,632,499 
บริษัท คูลลิซ่ึม จํากัด  -        -        2,744,449 -        -        24,003,900 -        559,386 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด 7,850 45,448,946 -        -        -        10,325,100 -        11,349 
บริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท โพเอม่า จํากัด) -        -        -        -        -        -        137,705 -        
บริษัท ย๊าค จํากัด 32,787,517 -        -        -        -        3,606,050 577,049 -        
บริษัท บันเทิง วาไรตี้ จํากัด 3,529,950 -        -        -        -        391,975 -        -        

บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จํากัด -        -        -        -        -        -        93,600 -        

รวม 109,631,286 49,821,379 28,546,195 -        26,322,283 225,861,968 25,059,523 11,044,198 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

รายการค้าที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ : (ต่อ) 
 

ก) รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มกิจการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) 
   รายได้ธุรกิจ  รายได้ธุรกิจ   รายได้อื่น 

  รายได ้  จัดจําหน่าย  รับจ้างและ  รายได ้  รายได ้  รายได้จากการ   
  ธุรกิจสื่อ  เพลง  ผลิตกิจกรรม  ธุรกิจลิขสิทธิ ์  บริการอ่ืน  บริหารจดัการ  ดอกเบี้ยรับ  รายได้อื่น 
         

บริษัทย่อย         
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด 182,012,693 639,410 6,907,550 -        6,925,433 80,785,724 15,941,424 2,064,950 
บริษัท ไลฟ์สตาร์ จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จํากัด) 124,030,954 466,884 3,657,224 -        1,226,565 90,259,121 3,288 961,640 
บริษัท คูลลิซ่ึม จํากัด  -        -        58,643 -        270,000 24,484,632 -        211,846 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด 9,813 53,544,841 -        -        -        13,687,612 -        14,357 
บริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท โพเอม่า จํากัด) -        -        3,900,000 -        -        -        437,151 -        
บริษัท ย๊าค จํากัด -        -        1,600 -        -        328,000 878,685 1,250,000 
บริษัท เวร่ี เวลล์ จํากัด -        -        4,043,100 -        -        -        -        1,800 
บริษัท บลูแฟร์ร่ี จํากัด -        -        5,096,000 -        -        -        1,644 -        
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากัด 1,860,000 -        -        -        -        -        -        -        
บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จํากัด -        -        -        -        -        -        93,600 -        
บริษัท เอส - วัน สปอร์ต จํากัด -        -        -        -        -        -        814,200 -        

รวม 307,913,460 54,651,135 23,664,117 -        8,421,998 209,545,089 18,169,992 4,504,593 
 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
ก) รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มกิจการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) 

 ต้นทุนขายและ ค่าใช้จ่ายในการขาย ต้นทุนขายและ ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 บริการ และบริหาร บริการ และบริหาร 
     

บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จํากัด 28,100,425 42,047,979 29,548,746 47,722,673 

บริษัท เม็มเบอร์ซิพ จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอส.เอส. ท ูซี จํากัด”) 4,364,070 6,337,838 -        -        

รวม 32,464,495 48,385,817 29,548,746 47,722,673 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) 

 ต้นทุนขายและ ค่าใช้จ่ายในการขาย ต้นทุนขายและ ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 บริการ และบริหาร บริการ และบริหาร 
     

บริษัท เชษฐโชติศกัดิ์ จํากัด 27,157,673 32,603,361 28,635,318 47,722,673 

บริษัท เม็มเบอร์ซิพ จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท เอส.เอส. ท ูซี จํากัด”) 2,131,800 6,337,838 -       -       

รวม 29,289,473 38,941,199 28,635,318 47,722,673 
 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

ก) รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกลุ่มกิจการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) 

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

บริษัทย่อย         
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด 24,823,386 1,259,100 -        -        51,796,722 44,626,250 -        -        
บริษัท ไลฟ์สตาร์ จํากัด  (เดิมชื่อ : บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จํากัด) 3,928,834 74,327 4,098 -        51,442,490 7,365,179 59,538 -        

บริษัท คูลลิซึ่ม จํากัด  548,842 100,000 348,402 -        6,582,134 10,000 303,476 -        
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด -        -        -        -        -        -        -        -        
บริษัท ย๊าค จํากัด 20,886,100 -        -        -        2,700,000 -        -        -        
บริษทั อะลาดิน เฮ้าส์ จํากัด -        -        68,899 -        -        -        77,245 -        
บริษัท เวรี่ เวลล์ จํากัด  -        -        75,714 -        -        -        68,284 -        
บริษัท บลูแฟร์ร่ี จํากัด -        -        57,703 -        -        -        41,978 -        
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากัด -        -        436,933 -        -        -        1,168,055 -        
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จํากัด -        -        60,485 -        -        -        152,877 -        
บริษัท บันเทิง วาไรตี้ จํากัด 2,263,500 -        1,639 -        -        -        -        -        
บริษัท ดี มีเดีย แอนด ์โปรดักชั่น จํากัด -        -        48,566 -        -        -        -        -        
บริษัท อาวอง จํากัด -        -        -        -        -        -        4,782 -        
บริษัท อาร์ สยาม จํากัด -        -        -        -        -        -        12,637 -        

บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จํากัด -        -        -        -        -        -        29,002 -        

รวม 52,450,662 1,433,427 1,102,439 -        112,521,346 52,001,429 1,917,874 -        
 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
 

 งบการเงินรวม 

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

    ค่าเผื่อ     ค่าเผื่อ  
    หน้ีสงสัยจะสูญ     หน้ีสงสัยจะสูญ  

  ลูกหน้ีการค้า  ดอกเบี้ยค้างรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ  เงินทดรองจ่าย  ลูกหน้ีการค้า  ดอกเบี้ยค้างรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ  เงินทดรองจ่าย 
         

บริษัทย่อย         

บริษัท เอส - วัน สปอร์ต จํากัด -        2,489,884 (2,489,884) -        -        2,489,884 (2,079,438) -        

รวม -        2,489,884 (2,489,884) -        -        2,489,884 (2,079,438) -        

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) 
    ค่าเผื่อ     ค่าเผื่อ  
    หน้ีสงสัยจะสูญ     หน้ีสงสัยจะสูญ  

  ลูกหน้ีการค้า  ดอกเบี้ยค้างรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ  เงินทดรองจ่าย  ลูกหน้ีการค้า  ดอกเบี้ยค้างรับ - ดอกเบี้ยค้างรับ  เงินทดรองจ่าย 
บริษัทย่อย         
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด 602,095,439 6,213,049 -        -        456,604,770 3,206,761 -        -        
บริษัท ไลฟ์สตาร์ จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จํากัด) 83,608,315 -        -        -        59,516,856 -        -        -        
บริษัท คูลลิซ่ึม จํากัด  4,490,158 -        -        -        3,428,538 -        -        -        
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด 1,847,735 -        -        -        3,068,803 -        -        -        
บริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท โพเอม่า จํากัด) -        -        -        2,665 -        -        -        915 
บริษัท ย๊าค จํากัด 17,437,915 -        -        -        2,762,205 2,121,973 -        -        
บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จํากัด -        -        -        2,315 -        -        -        900 
บริษทั เวร่ี เวลล์ จํากัด -        -        -        4,067 4,066,000 -        -        1,481 
บริษัท บลูแฟร์ร่ี จํากัด -        -        -        1,750 -        -        -        10 
บริษัท ดี มีเดีย แอนด ์โปรดักช่ัน จํากัด    -        -        -        5,200 -        -        -        900 
บริษัท บันเทิง วาไรตี้ จํากัด 746,245 -        -        -        -        -        -        -        
บริษัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จํากัด -        1,614,022 (802,580) 164,716 -        1,520,422 (707,632) 138,591 
บริษัท อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จํากัด -        -        -        -        -        -        -        -        
บริษัท เอส - วัน สปอร์ต จํากัด -        2,489,884 (2,489,884) -        -        2,489,884 (2,079,438) -        

รวม 710,225,807 10,316,955 (3,292,464) 180,713 529,447,172 9,339,040 (2,787,070) 142,797 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558  
 

 งบการเงินรวม 

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

    รายได้รับ  ดอกเบี้ย  ค่าใช้จ่าย    รายได้รับ  ดอกเบี้ย  ค่าใช้จ่าย 
  เจ้าหนี้การค้า  เจ้าหนี้อื่น  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย  เจ้าหนี้การค้า  เจ้าหนี้อื่น  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย 
           

บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด (หมายเหตุ 20) -       1,654,580 -       -       -       -       3,375,712 -       -       -       
บริษัท เม็มเบอร์ชิพ จํากัด           

   (เดิมชื่อ “บริษัท เอส. เอส. ทูซี จํากัด”) -       2,066,405 -       -       -       -       222,700 -       -       -       

รวม -       3,720,985 -       -       -       -       3,598,412 -       -       -       

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

    รายได้รับ  ดอกเบี้ย  ค่าใช้จ่าย    รายได้รับ  ดอกเบี้ย  ค่าใช้จ่าย 
  เจ้าหนี้การค้า  เจ้าหนี้อื่น  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย  เจ้าหนี้การค้า  เจ้าหนี้อื่น  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย 
           

บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด (หมายเหตุ 20) -       1,305,189 -       -       -       -        2,963,013 -        -        -        
บริษัท เม็มเบอร์ชิพ จํากัด           

   (เดิมชื่อ “บริษัท เอส. เอส. ทูซี จํากัด”) -       2,066,405 -       -       -       -        222,700 -        -        -        

รวม -       3,371,594 -       -       -       -        3,185,713 -        -        -        

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

    รายได้รับ  ดอกเบี้ย  ค่าใช้จ่าย    รายได้รับ  ดอกเบี้ย  ค่าใช้จ่าย 
  เจ้าหนี้การค้า  เจ้าหนี้อื่น  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย  เจ้าหนี้การค้า  เจ้าหนี้อื่น  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย 
           

บริษัทย่อย (หมายเหตุ 20)           
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด 8,836,542 279,853 -        -        997,996 44,001,056 279,853 -        -        18,470,544 
บริษัท ไลฟ์สตาร์ จํากัด            
   (เดิมชื่อ : บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จํากัด) -        -        56,000 -        -        65,918,898 -        226,000 -        1,581,110 
บริษัท คูลลิซึ่ม จํากัด  94,614 -        -        215,615 -        4,033,092 -        -        -        -        
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด 12,500 -        40,448,358 -        -        804 -        51,368,944 -        -        
บริษัท ย๊าค จํากัด 15,360,010 -        -        -        -        -        -        -        -        -        
บริษัท บันเทิง วาไรต้ี จํากัด 943,740 -        -        1,639 -             
บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จํากัด  -        -        -        18,852 -             
บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จํากัด -        -        -        16,967 -        -        -        -        12,221 -        
บริษัท เวร่ี เวลล ์จํากัด -        -        -        18,476 -        -        -        -        13,579 -        
บริษัท บลูแฟร์รี่ จํากัด -        -        -        16,967 -        -        -        -        6,789 -        
บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล            
   บรอดคาสต้ิง แอนด์           
   สปอร์ต แมเนจเม้นท ์จํากัด -        -        -        113,115 -        -        -        -        70,610 -        
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จํากัด -        -        -        -        -        -        -        -        27,157 -        

รวม 25,247,406 279,853 40,504,358 401,631 997,996 113,953,850 279,853 51,594,944 130,356 20,051,654 
           

รวมทั้งสิ้น 25,247,406 3,651,447 40,504,358 401,631 997,996 113,953,850 3,465,566 51,594,944 130,356 20,051,654 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (สุทธิ) 
 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (สุทธิ) 

   เพิ่มขึ้น  รับชําระคืน    เพิ่มขึ้น  ลดลง    เพิ่มขึ้น  รับชําระคืน  ลดลง  
  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

บริษัทร่วมทางอ้อม              

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

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (สุทธิ) 

   เพิ่มขึ้น  รับชําระคืน    เพิ่มขึ้น  ลดลง    เพิ่มขึ้น  รับชําระคืน  ลดลง  
  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

              
บริษัทย่อย              
บริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จํากัด              
   (เดิมชื่อ : บริษัท โพเอม่า จํากัด) -        30,000,000 (30,000,000) -        -        -        -        -        -        30,000,000 (30,000,000) -        -        
บริษัท ย๊าค จํากัด 24,000,000 4,500,000 (28,500,000) -        (9,425,226) -        9,425,226 -        14,574,774 4,500,000 (28,500,000) 9,425,226 -        
บริษัท อาร์.เอส.สปอร์ตมาสเตอร์ จํากัด 2,340,000 -        -        2,340,000 (2,340,000) -        -        (2,340,000) -        -        -        -        -        
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด 479,700,000 781,000,000 (683,000,000) 577,700,000 -        -        -        -        479,700,000 781,000,000 (683,000,000) -        577,700,000 

บริษัท เอส-วัน สปอร์ต จํากัด 20,355,000 -        -        20,355,000 (20,355,000) -        -        (20,355,000) -        -        -        -        -        

รวม 526,395,000 815,500,000 (741,500,000) 600,395,000 (32,120,226) -        9,425,226 (22,695,000) 494,274,774 815,500,000 (741,500,000) 9,425,226 577,700,000 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (สุทธิ) (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (สุทธิ) 

   เพิ่มขึ้น  รับชําระคืน    เพิ่มขึ้น  ลดลง    เพิ่มขึ้น  รับชําระคืน  ลดลง  
  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

บริษัทร่วมทางอ้อม              

บริษัท ไอเดีย เพาเวอร์ จํากัด -        32,000,000 (32,000,000) -        -        -        -        -        -        32,000,000 (32,000,000) -        -        
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (สุทธิ) 

   เพิ่มขึ้น  รับชําระคืน    เพิ่มขึ้น  ลดลง    เพิ่มขึ้น  รับชําระคืน  ลดลง  
  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

บริษัทย่อย              
บริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จํากัด              
   (เดิมชื่อ : บริษัท โพเอม่า จํากัด) -        68,500,000 (68,500,000) -        -        -        -        -        -        68,500,000 (68,500,000) -        -        
บริษัท ย๊าค จํากัด 20,000,000 4,000,000 -        24,000,000 (20,000,000) -        10,574,774 (9,425,226) -        4,000,000 -        10,574,774 14,574,774 
บริษัท บลูแฟร์รี่ จํากัด 1,000,000 -        (1,000,000) -        -        -        -        -        1,000,000 -        (1,000,000) -        -        
บริษัท อาร์.เอส.สปอร์ตมาสเตอร์ จํากัด 2,340,000 -        -        2,340,000 (2,340,000) -        -        (2,340,000) -        -        -        -        -        
บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จํากัด 328,700,000 261,000,000 (110,000,000) 479,700,000 -        -        -        -        328,700,000 261,000,000 (110,000,000) -        479,700,000 
บริษัท ไลฟ์สตาร์ จาํกัด               
   (เดิมชื่อ : บริษัทสตาร์ซ (ประเทศไทย) จํากัด) -        5,000,000 (5,000,000) -        -        -        -        -        -        5,000,000 (5,000,000) -        -        
บริษัท เอส-วัน สปอร์ต จํากัด 20,355,000 -        -        20,355,000 (20,355,000) -        -        (20,355,000) -        -        -        -        -        

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



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
จ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (บาท) 

 เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะสั้น 

   เพ่ิมขึ้น  จ่ายชําระคืน    เพ่ิมขึ้น  จ่ายชําระคืน  
  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

บริษัทย่อย         
บริษัท คูลลิซึ่ม จํากัด  -        189,000,000 (100,000,000) 89,000,000 90,000,000 25,000,000 (115,000,000) -        
บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จํากัด 10,000,000 1,000,000 (11,000,000) -        7,000,000 3,000,000 -        10,000,000 
บริษัท อาร์เอส อินเตอรเ์นชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จํากัด 26,000,000 4,000,000 -        30,000,000 139,000,000 75,000,000 (188,000,000) 26,000,000 
บริษัท อะลาดิน เฮ้าส์ จํากัด 4,500,000 -        -        4,500,000 6,000,000 -        (1,500,000) 4,500,000 
บริษัท เวรีเวลล ์จํากัด  5,000,000 -        (100,000) 4,900,000 -        6,000,000 (1,000,000) 5,000,000 
บริษัท บลูแฟร์รี ่จํากัด 2,500,000 2,000,000 -        4,500,000 -        3,500,000 (1,000,000) 2,500,000 
บริษัท ดี มีเดีย แอนด์ โปรดักชั่น จํากัด -        5,000,000 -        5,000,000 -        -        -        -        
บริษัท บันเทิง วาไรต้ี จํากัด -        2,500,000 -        2,500,000 -        -        -        -        
บริษัท อาวอง จํากัด -        -        -        -        750,000 -        (750,000) -        
บริษัท อาร์ สยาม จํากัด -        -        -        -        1,000,000 -        (1,000,000) -        
บริษัท บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จํากัด -        -        -        -        2,295,000 -        (2,295,000) -        

บริษัท ไลฟ์สตาร์ จํากัด (เดิมชื่อ : บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จํากัด) -        20,000,000 (20,000,000) -        -        15,000,000 (15,000,000) -        

 48,000,000 223,500,000 (131,100,000) 140,400,000 246,045,000 127,500,000 (325,545,000) 48,000,000 
 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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35 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 
ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 
 

ผู้บริหารสําคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) และคณะผู้บริหารระดับสูง 
ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือค้างจ่ายสําหรับผู้บริหารสําคัญมีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น 160,488,746 152,873,823 137,786,906 141,440,823 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 4,013,808 5,936,291 3,082,573 5,144,456 

 164,502,554 158,810,114 140,869,479 146,585,279 

 
36 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 
ในการวัดผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการพิจารณาจากกําไรขั้นต้นจากรายได้ต่างๆโดยจัดประเภท ของรายได้
ออกเป็นรายได้ธุรกิจสื่อ รายได้ธุรกิจเพลง รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม รายได้ธุรกิจสุขภาพและความงาม และรายได้ธุรกิจบริการ
และอื่นๆ ยอดรายได้ได้ตัดรายการระหว่างกันออกแล้ว กําไรขั้นต้นคํานวนจากยอดรายได้หักด้วยต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 
 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

    ธุรกิจ      

    รับจ้างและ  ธุรกิจสุขภาพ  ธุรกิจบริการ    
  ธุรกิจสื่อ  ธุรกิจเพลง  ผลิตกิจกรรม  และความงาม  และอื่นๆ  รวม รายการตัดบัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

รายได้         
   รายได้ภายนอก 1,814,720,195 321,567,493 753,156,702 227,876,041 7,598,730 3,124,919,161 -        3,124,919,161 

   รายได้ภายใน 289,518,869 49,553,150 20,886,017 -        73,989,664 433,947,700 (433,947,700) -        

รวมรายได้ 2,104,239,064 371,120,643 774,042,719 227,876,041 81,588,394 3,558,866,861 (433,947,700) 3,124,919,161 

ต้นทุนขายและบริการ 1,857,220,682 253,583,303 434,655,561 58,856,375 79,974,585 2,684,290,506 (353,286,942) 2,331,003,564 

กําไรขั้นต้น 247,018,382 117,537,340 339,387,158 169,019,666 1,613,809 874,576,355 (80,660,758) 793,915,597 
         

สินทรัพย์ถาวร 319,479,862 12,694,528 692 16,278,441 124,592,826 473,046,349 -        473,046,349 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,074,848,449 49,368,622 -        4,538,237 89,286,281 2,218,041,589 -        2,218,041,589 

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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36 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

    ธุรกิจ      
    รับจ้างและ  ธุรกิจสุขภาพ  ธุรกิจบริการ    
  ธุรกิจสื่อ  ธุรกิจเพลง  ผลิตกิจกรรม  และความงาม  และอื่นๆ  รวม รายการตัดบัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

รายได้         
   รายได้ภายนอก 2,246,138,300 463,541,174 707,440,567 231,926,508 79,659,837 3,728,706,386 -        3,728,706,386 

   รายได้ภายใน 564,941,446 60,275,343 36,288,161 381,815 100,186,849 762,073,614 (762,073,614) -        

รวมรายได้ 2,811,079,746 523,816,517 743,728,728 232,308,323 179,846,686 4,490,780,000 (762,073,614) 3,728,706,386 

ต้นทุนขายและบริการ 2,349,707,827 310,662,526 495,929,803 63,922,717 163,901,387 3,384,124,260 (681,121,955) 2,703,002,305 

กําไรขั้นต้น 461,371,919 213,153,991 247,798,925 168,385,606 15,945,299 1,106,655,740 (80,951,659) 1,025,704,081 

สินทรัพย์ถาวร 219,490,316 24,504,953 1,258 6,564,122 133,455,618 384,016,267 -        384,016,267 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2,022,670,801 60,395,859 -        -        42,562,790 2,125,629,450 -        2,125,629,450 

 

37 วงเงินสินเชื่อ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
     

วงเงินสินเชื่อต่างๆ ที่ได้รับ     
   - วงเงินที่ยังไม่ได้ใช้  5,090  990  2,207  820 

 

38 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสัญญาที่สําคัญ 
 

38.1 ภาระผูกพัน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
ซื้อทรัพย์สิน -        174,989,500 -        174,989,500 
     

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน     
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 65,502,891 59,846,390 57,292,411 59,646,390 
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถึงสามปี 29,362,431 82,450,722 26,274,731 82,450,722 

รวม 94,865,322 142,297,112 83,567,142 142,097,112 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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38 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสัญญาที่สําคัญ (ต่อ) 
 

38.2 สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น 
 

ก) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาจํานวน 1 สัญญา เพื่อใช้บริการเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  
โดยมีกําหนดระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2566 โดยบริษัทตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการและ 
จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าวตามที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ  
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 และค่าธรรมเนี ยมในการนําส่งเข้ากองทุนตาม
ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ประกาศโดย กสทช. 

 
ง) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

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

 
38.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพันกับธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ค้ําประกันให้บริษัทฯบริษัทย่อยและ     
 บริษัทอื่น (หน่วย : ล้านบาท)  4.93  15.11  0.26  3.71 

 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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39 ข้อพิพาททางกฎหมายที่สําคัญ 
 

39.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริษัทและบริษัทย่อยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เนื่องจากการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัท จํานวนทุนทรัพย์ 38.32 ล้านบาท และ 102.63 ล้านบาท ตามลําดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาล ดังนั้นผู้บริหารจึงยังไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง 

 
39.2 เงินสนับสนุนการถ่ายทอดฟุตบอลโลก 

 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ได้ตกลงร่วมกันให้บริษัทย่อยถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ทุกการแข่งขันผ่านบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป 
(Free TV) โดยกสทช.จะให้เงินสนับสนุน 
 

ปัจจุบันบริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อเรียกเงินสนับสนุน 57.14 ล้านบาท จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่ง ณ ปั จจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองสูงสุด 

 


	RS Plc_Dec59_T1.pdf
	RS Plc_Dec59_T2.pdf
	RS Plc_Dec59_T3.pdf

