
บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการระหว่างกาลของบริษทั อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและ
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงิน
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเ ช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
 
 
 
 
กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5016 
กรุงเทพมหานคร 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 



บริษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 232,904,188        103,761,958        50,635,000          23,739,791          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 7 649,888,235        647,567,198        576,727,339        568,171,986        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (สุทธิ) 30 ง)             -             - 861,700,000        577,700,000        
สินคา้คงเหลือ  (สุทธิ) 8 138,541,702        129,679,765        5,094,881            3,525,818            
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 21 59,130,532          67,630,189                      -             -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 9 2,209,700            1,483,466            795,113               326,904               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,082,674,357     950,122,576        1,494,952,333     1,173,464,499     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเกินปี 7             -             - 73,155                 291,364,640        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิ) 10             -             - 581,361,593        581,361,593        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 11 4,103,678            4,103,678                        -             -
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 12 446,928,210        473,046,349        423,061,516        450,699,505        
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทศัน์ (สุทธิ) 13 1,633,058,287     1,666,431,413                 -             -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 14 545,620,146        551,610,176        130,215,348        142,171,290        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เกินปี 33,333,333          35,416,667                      -             -
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (สุทธิ) 15 143,513,684        124,080,113        70,442,062          55,838,141          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 16 298,313,297        303,617,658        104,049,090        94,574,938          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 17 30,859,926          30,859,926          27,713,927          27,713,927          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,135,730,561     3,189,165,980     1,336,916,691     1,643,724,034     

รวมสินทรัพย์ 4,218,404,918     4,139,288,556     2,831,869,024     2,817,188,533     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________

2



บริษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 683,045,358        589,116,455        307,213,604        264,066,264        

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี (สุทธิ) 19 11,260,705          11,667,631          11,260,705          11,667,631          

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์

คา้งจ่ายท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (สุทธิ) 13 171,083,322        378,075,913                    -             -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 653,000,000        706,000,000        568,000,000        598,000,000        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 จ)             -             - 170,400,000        140,400,000        

ประมาณการค่าเผือ่การรับคืนสินคา้ 2,545,392            1,891,930                        -             -

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 21 53,972,174          43,962,189          45,631,361          33,707,868          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 32,255,882          22,905,356                      -             -

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 18,473,518          15,149,577          4,335,376            4,989,690            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,625,636,351     1,768,769,051     1,106,841,046     1,052,831,453     

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 19 21,882,022          24,702,002          21,882,022          24,702,002          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 444,060,000        444,060,000                    -             -

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ

โทรทศัน์คา้งจ่าย 13 901,199,019        727,842,925                    -             -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 101,377,552        97,959,294          86,621,123          84,092,281          

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 24 17,536,486          16,431,623          10,879,874          10,832,374          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,486,055,079     1,310,995,844     119,383,019        119,626,657        

รวมหนีสิ้น 3,111,691,430     3,079,764,895     1,226,224,065     1,172,458,110     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

    หุน้สามญั 1,009,937,646 หุน้

      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,009,937,646     1,009,937,646     1,009,937,646     1,009,937,646     

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

   หุน้สามญั 1,009,937,646 หุน้  

      มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 1,009,937,646     1,009,937,646     1,009,937,646     1,009,937,646     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 255,824,816        255,824,816        255,824,816        255,824,816        

หุน้สามญัซ้ือคืน 25.3 (465,274,840)      (465,274,840)      (465,274,840)      (465,274,840)      

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 100,894,958        100,894,958        100,894,958        100,894,958        

จดัสรรแลว้ - สาํรองหุน้สามญัซ้ือคืน 465,274,840        465,274,840        465,274,840        465,274,840        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (270,329,106)      (317,336,467)      238,987,539        278,073,003        

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,096,328,314     1,049,320,953     1,605,644,959     1,644,730,423     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 10,385,174          10,202,708                             -             -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,106,713,488     1,059,523,661     1,605,644,959     1,644,730,423     

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 4,218,404,918     4,139,288,556     2,831,869,024     2,817,188,533     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 206,723,299        642,057,129        200,678               558,010,089        

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 545,269,039        546,306,344        168,911,970        230,257,211        

รายได้จากการขายและการให้บริการ 751,992,338        1,188,363,473     169,112,648        788,267,300        

ตน้ทุนขาย (62,768,931)        (312,264,647)      (101,462)             (285,143,452)      

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (446,678,198)      (482,827,552)      (158,743,495)      (222,246,835)      

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (509,447,129)      (795,092,199)      (158,844,957)      (507,390,287)      

กําไรขั้นต้น 242,545,209        393,271,274        10,267,691          280,877,013        

รายไดอ่ื้น 26 13,442,750          3,737,484            81,277,246          66,220,685          

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 255,987,959        397,008,758        91,544,937          347,097,698        

ค่าใชจ่้ายในการขาย (101,612,327)      (72,213,059)        (38,623,788)        (38,925,331)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (114,403,563)      (166,538,491)      (95,657,366)        (136,225,653)      

กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า

ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10            -            -            - 11,456,576          

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 27 (337,136)             (1,322,910)          (238,134)             (518,708)             

ตน้ทุนทางการเงิน (23,779,677)        (17,455,963)        (5,585,265)          (419,090)             

กาํไรท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไข

การชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ช้

คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์   13 45,539,315          -                             -            -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ 61,394,571          139,478,335        (48,559,616)        182,465,492        

ภาษีเงินได้ 28 (14,204,744)        (32,501,582)        9,474,152            (37,986,215)        

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 47,189,827          106,976,753        (39,085,464)        144,479,277        

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน -                  -                             -            -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 47,189,827          106,976,753        (39,085,464)        144,479,277        

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 47,007,361          106,939,035        (39,085,464)        144,479,277        

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 182,466               37,718                 -                  -                  

47,189,827          106,976,753        (39,085,464)        144,479,277        

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 47,007,361          106,939,035        (39,085,464)        144,479,277        

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 182,466               37,718                 -                  -                  

47,189,827          106,976,753        (39,085,464)        144,479,277        

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 29 0.0486                 0.1063                 (0.0404)               0.1436                 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560

ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ
เงินลงทุนในบริษทัย่อย

ทุนจดทะเบียน ที่อยู่ภายใต้การควบคุม รวมส่วนของ
ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ เดยีวกันกับมูลค่าสุทธิ ทุนสํารอง สํารอง ยงัไม่ได้ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื้อคืน ตามบัญชีของบริษทัย่อย ตามกฎหมาย หุ้นสามัญซื้อคืน จัดสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม รวม 
  
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 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    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
   หุ้นสามญัซื้อคืน 25.3            -         - (145,006,010)                              - -              -                   -               (145,006,010)    -                   (145,006,010)     
   สาํรองหุ้นสามญัซื้อคืน            -         -         -                           - -              145,006,010        (145,006,010)   -                -                   -                  
   ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล            -         -         -                           - -              -                   -               -                (4,170)                  (4,170)                 
   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด            -         -         -                           - -              -                   106,939,035    106,939,035      37,718                 106,976,753       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 1,009,937,646   255,824,816   (145,006,010)    (16,593,840)                       91,780,991     145,006,010        337,833,790    1,678,783,403   10,341,948          1,689,125,351    

ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ
เงินลงทุนในบริษทัย่อย

ทุนจดทะเบียน ที่อยู่ภายใต้การควบคุม รวมส่วนของ
ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ เดยีวกันกับมูลค่าสุทธิ ทุนสํารอง สํารอง ยงัไม่ได้ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื้อคืน ตามบัญชีของบริษทัย่อย ตามกฎหมาย หุ้นสามัญซื้อคืน จัดสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคุม รวม 
  
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 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    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด
   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด            -         -            -                           -            -            - 47,007,361      47,007,361        182,466               47,189,827         

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 1,009,937,646   255,824,816   (465,274,840)    -                                 100,894,958   465,274,840        (270,329,106)   1,096,328,314   10,385,174          1,106,713,488    

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 60 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)
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บริษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทุนจดทะเบียน

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ ทุนสํารอง สํารอง ยงัไม่ได้

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื้อคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามัญซื้อคืน จดัสรร รวม

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

   หุน้สามญัซื้อคืน 25.3 -                  -                (145,006,010)     -                  -                  -                (145,006,010)      

   สาํรองหุน้สามญัซื้อคืน -                  -                -                 -                  145,006,010        (145,006,010)    -                  

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                -                 -                  -                  144,479,277     144,479,277        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 1,009,937,646     255,824,816     (145,006,010)     91,780,991          145,006,010        669,765,139     2,027,308,592     

ทุนจดทะเบียน

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ ทุนสํารอง สํารอง ยงัไม่ได้

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื้อคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามัญซื้อคืน จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,009,937,646     255,824,816     (465,274,840)     100,894,958        465,274,840        278,073,003     1,644,730,423     

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                -                 -                  -                  (39,085,464)      (39,085,464)        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 1,009,937,646     255,824,816     (465,274,840)     100,894,958        465,274,840        238,987,539     1,605,644,959     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 60 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

กําไรสะสม

จดัสรรแล้ว

จดัสรรแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
กําไรสะสม
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บริษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

61,394,571           139,478,335         (48,559,616)          182,465,492         
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12, 13, 14 141,911,844         91,074,371           32,042,905           23,457,610           
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 7 (1,698,685)            7,960,131             1,200,845             882,593                
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย (353,373)               139,451                -                    -                    
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั            - -                    -                    (9,425,226)            
(กลบัรายการ)ค่าเผ่ือสินคา้ลา้สมยั 8 (14,121,960)          10,205,671           -                    2,634,561             
(กลบัรายการ)ประมาณการค่าเผ่ือการรับคืนสินคา้ 653,462                (6,000,760)            -                    (6,000,760)            
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 3,564,810             3,961,849             3,564,810             3,961,873             
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9, 17 80,000                  41,375                  80,000                  32,375                  

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11            - 1,046,148             -                    -                    
(กลบัรายการ)ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10            - -                    -                    (2,668,069)            
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและ อุปกรณ์และ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 27 139,235                217,348                132,534                481,552                
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ 27            - 22,011                  -                    4,781                    
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 3,418,258             3,103,386             2,528,842             2,319,748             
ดอกเบ้ียรับ 26 (11,502)                 (147,900)               (5,633,373)            (5,438,957)            
ตน้ทุนทางการเงินดอกเบ้ียจ่าย 23,779,677           17,455,963           5,585,265             419,090                
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีเน่ืองจากผลกระทบจากการขยายเวลา
   การชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี
   และประกอบกิจการโทรทศัน์   (45,539,315)          -                    -                    -                    

173,217,022         268,557,379         (9,057,788)            193,126,663         
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (629,363)               153,194,140         282,817,309         92,874,279           
สินคา้คงเหลือ 5,260,023             2,867,775             (1,569,063)            30,215,111           
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 18,509,642           (13,125,387)          11,923,493           (9,698,297)            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (806,234)               93,751,244           (548,209)               94,081,883           
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้เกินปี 2,083,334             -                    -                    -                    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน            - 1,636,452             -                    732,793                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 119,214,295         (550,650,249)        67,572,834           (636,503,259)        
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 3,323,941             2,937,835             (654,314)               2,702,132             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน            - 17,278                  -                    -                    
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,104,863             (931,415)               47,500                  715,586                

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ียรับ
ตน้ทุนทางการเงินจ่าย และภาษีเงินไดจ่้าย 321,277,523         (41,744,948)          350,531,762         (231,753,109)        
เงินสดรับคืนภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 5,576,321             20,198,672           -                    -                    
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (24,206,376)          (19,249,682)          (14,603,921)          (7,195,626)            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 302,647,468         (40,795,958)          335,927,841         (238,948,735)        

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

9



บริษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 18,513                  147,900                4,351,351             4,973,397             
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                    (30,000,000)          (360,000,000)        (44,500,000)          
รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ง) -                    30,000,000           76,000,000           30,000,000           
เงินปันผลรับ -                    -                    -                    126,995,830         
เงินสดจ่ายซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (30,787,322)          (16,944,355)          (29,805,047)          (22,533,182)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 139,907                1,491,775             16,362,968           1,227,570             
เงินสดจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (74,772,571)          (94,747,784)          (7,293,006)            (1,852,462)            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (105,401,473)        (110,052,464)        (300,383,734)        94,311,153           

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
จ่ายชาํระดอกเบ้ีย (11,490,004)          (1,302,167)            (5,035,137)            (196,420)               
จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (3,613,761)            (4,974,533)            (3,613,761)            (4,974,533)            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 653,000,000         -                    568,000,000         -                    
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (706,000,000)        -                    (598,000,000)        -                    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 จ) -                    -                    30,000,000           -                    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล -                    (4,170)                   -                    -                    
เงินสดจ่ายซ้ือคืนหุน้สามญัซ้ือคืน -                    (145,006,010)        -                    (145,006,010)        

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (68,103,765)          (151,286,880)        (8,648,898)            (150,176,963)        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) (สุทธิ) 129,142,230         (302,135,302)        26,895,209           (294,814,545)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือตน้งวด 103,761,958         757,111,787         23,739,791           518,611,127         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด 232,904,188         454,976,485         50,635,000           223,796,582         

รายการท่ีไม่ใช่เงนิสด
ตดัจาํหน่ายลูกหน้ีอ่ืนและค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีอ่ืน 53,078,383           -                    45,578,383           -                    

เจา้หน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม จากการซ้ือท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ในระหวา่งงวด 2,615,472             25,100,251           2,288,920             24,823,362           

เจา้หน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม จากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินในระหวา่งงวด -                    16,116,000           -                    16,116,000           

เจา้หน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม จากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ในระหวา่งงวด 1,266,473             3,975,272             1,233,154             -                    

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 60 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษัท  อาร์เอส  จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจาํกัดซ่ึงท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี  17 เมษายน  พ .ศ. 2535  
บริษทัไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2546 และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนดงัน้ี 
 
เลขท่ี 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
ธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจการ ได้แก่ ธุรกิจบันเทิงเต็มรูปแบบ ซ่ึงประกอบด้วยธุรกิจหลกัได้แก่ ธุรกิจส่ือ ธุรกิจจัดจาํหน่ายเพลง  
ธุรกิจรับจา้งและผลิตกิจกรรม และธุรกิจอ่ืนท่ีสนบัสนุนธุรกิจหลกัของกลุ่ม 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี  
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์ในการจดัทาํข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ขอ้มูล
ทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด) 
ได้นําเสนอในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงินประจาํปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 1 เร่ือง  
การนาํเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัทาํเป็นแบบยอ่ บริษทัไดเ้ปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูลทาง
การเงินเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใต้พระราชบัญญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใชข้อ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยเป็นหลกั 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัทาํ 
งบการเงินสาํหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับญัชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 

การตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ 
 
กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระสาํคญั มีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ 

   ดาํเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย 

   ในกิจการอ่ืน 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 

การตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ) 
 
กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระสาํคญั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเด็น ท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี  
 
- ความมีสาระสาํคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบท่ีทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจรายการไดล้ดลง 

หากเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบท่ีมีต่อฐานะการเงินหรือผลการ
ดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด -รายการบรรทดัท่ีระบุใน TAS 1 อาจจาํเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนัหากเก่ียวขอ้ง
ต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากน้ียงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นต้องเรียงลาํดบัตามลาํดบัการแสดง
รายการในงบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีเกิดจากเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการท่ีจะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ ได้กาํหนดให้มีความชัดเจนข้ึนว่าการคิด 
ค่าเส่ือมราคาท่ีดินอาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม และแกไ้ขขอบเขตให้พืชท่ีใหผ้ลิตผลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัคือ ได้กาํหนดให้มีความชัดเจนข้ึนสําหรับ 
การเลือกใช้อตัราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้ใช้อตัราผลตอบแทนของหน้ีสินโดย
พิจารณาจากสกุลเงินของหน้ีสินท่ีมีสกุลเงินท่ีสอดคลอ้งกบัสกุลเงินของหน้ีสินผลประโยชน์หลงัออกจากงานเป็นสําคญั 
ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศท่ีหน้ีสินนั้นเกิดข้ึน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพิ่มในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อย  
การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) 
เพิ่มเติมจากเดิมท่ีใหใ้ชว้ิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ ทั้งน้ีการเลือกใชน้โยบายบญัชีสาํหรับเงิน
ลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใชว้ิธี
ส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 
การตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ) 
 

กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระสาํคญั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) ให้ทางเลือกเพิ่มสาํหรับกิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการ
ลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน โดยในการบนัทึกบญัชี
โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนนั้น จะมี
ทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรม
ตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั้นๆใชอ้ยู ่หรือจะถอดการวดัมูลค่ายติุธรรมออกและแทนดว้ยการจดัทาํงบการเงินรวมของ
บริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัคือไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนถึงความหมายของ
การอา้งอิงในมาตรฐาน ไปยงั “ขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบรายงานทางการเงินระหว่างกาล หรือท่ีอ่ืนใน
รายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการท่ีใชป้ระโยชน์ของขอ้ผ่อนปรนน้ีจะตอ้งอา้งอิงจากรายงานทางการเงินระหวา่ง
กาลไปถึงยงัรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลดงักล่าวอยา่งเฉพาะเจาะจง โดยท่ีผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเขา้ถึงรายงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูล
นั้นในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบัรายงานทางการเงินระหวา่งกาล  
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปล่ียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใดต่อไปน้ี คือ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นัน่คือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จาํกดัของมูลค่าท่ีจะไดรั้บจาก
สินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้า่รายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่า
และรับรู้รายการของพืชเพื่อการใหผ้ลผลิตซ่ึงสภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเม่ือ พ.ศ. 2558 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงเพื่อให้ความชัดเจนเพิ่มเติมในกรณีท่ี
สินทรัพย ์ )หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจาํหน่าย(  ถูกจดัประเภทใหม่จาก “ท่ีถือไวเ้พื่อขาย” เป็น “ท่ีมีไวเ้พื่อจ่ายให้แก่ผูเ้ป็น
เจา้ของ” หรือถูกจดัประเภทใหม่ในทางตรงกนัขา้มนั้น ไม่ถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงแผนการขายหรือแผนการจ่ายและ 
ไม่ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางการบนัทึกบญัชีสาํหรับการเปล่ียนแปลง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การปรับปรุงให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 1) ขอ้ยกเวน้ในการ
จดัทาํงบการเงินรวมว่าให้ใชก้บักิจการท่ีเป็นบริษทัใหญ่ขั้นกลางท่ีเป็นบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน
ดว้ยเหมือนกนั และ 2) กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนจะตอ้งนาํบริษทัยอ่ยท่ีไม่ใช่กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน
และบริษทัยอ่ยดงักล่าวใหบ้ริการหรือมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุน มารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมดว้ย 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 
การตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ) 
 

กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระสาํคญั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้าํหนดใหมี้ความชดัเจนมากข้ึนสาํหรับ 1) การซ้ือส่วนได้
เสียในการดาํเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อนาํหลกัการบญัชี
ของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมดาํเนินงานมีการซ้ือส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนัเพิ่มข้ึนนั้น 
ส่วนไดเ้สียเดิมท่ีมีอยูใ่นการดาํเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากร่วมดาํเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การกาํหนดให้ชัดเจนยิ่งข้ึนให้กิจการท่ีเป็นกิจการท่ี
ดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัยอ่ยท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตามท่ีกาํหนดใน TFRS 12 แม้
ไม่ไดมี้การจดัทาํงบการเงินรวม 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาแลว้วา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัสาํคญัต่อบริษทั 
 

กลุ่มมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มี
สาระสาํคญั และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง 
    บญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 
    ขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
    ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออก 
    จากงาน 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 

การตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ) 
 
กลุ่มมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มี
สาระสาํคญั และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
    และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาประกนัภยั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ 
 (ปรับปรุง 2559)    เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
    ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ 
    กฎหมาย 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 
 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
 (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และ 
การตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ) 
 

กลุ่มมาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มี
สาระสาํคญั และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 
   และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 
   (ปรับปรุง 2559) 
 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทาง 
   การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
   (ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 
   (ปรับปรุง 2559)    ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี 
    สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ 
    ของพนกังาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
   (ปรับปรุง 2559)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
   (ปรับปรุง 2559)  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน 
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4 ประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างการ ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการนํา
นโยบายการบัญชีมาใช้ และจาํนวนเงินของสินทรัพย์และหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจาก 
การประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคญัในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ 
และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสําคญัของความไม่แน่นอนในประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

5 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม 
 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
 ขอ้มูลระดบั 1  ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
 ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
 ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้มาจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่

สามารถสงัเกตได)้  
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 
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6 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  
ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบไวมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้เปรียบเทียบไดก้บัการแสดงรายการท่ีเปล่ียนแปลงไปในงวดปัจจุบนั
เท่าท่ีจาํเป็นดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

  เพิม่ขึน้(ลดลง)  
  จากการ ภายหลังการ 
 ตามที่เคยรายงานไว้ จดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ 
 บาท บาท บาท 
    

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
   สําหรับงวดส้ินสุดสามเดือนวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559    
รายได ้    
รายไดจ้ากการขาย -         642,057,129 642,057,129 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -         546,306,344 546,306,344 
รายไดธุ้รกิจส่ือ 423,813,437 (423,813,437) -         
รายไดธุ้รกิจเพลง 58,960,909 (58,960,909) -         
รายไดธุ้รกิจรับจา้งและผลิตกิจกรรม 642,842,728 (642,842,728) -         
รายไดธุ้รกิจสุขภาพและความงาม 83,784,716 (83,784,716) -         
รายไดธุ้รกิจบริการและอ่ืนๆ  7,334,354 (7,334,354) -         
    
ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนขาย -         (312,264,647) (312,264,647) 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ -         (482,827,552) (482,827,552) 
ตน้ทุนขายและบริการ (797,558,547) 797,558,547 -         
ค่าใชจ่้ายในการขาย (50,411,100) (21,801,959) (72,213,059) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (214,246,773) 47,708,282 (166,538,491) 

 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

20 

6 การจดัประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  
ท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบไวมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้เปรียบเทียบไดก้บัการแสดงรายการท่ีเปล่ียนแปลงไปในงวดปัจจุบนั
เท่าท่ีจาํเป็นดงัน้ี (ต่อ) 

 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

  เพิม่ขึน้(ลดลง)  
  จากการ ภายหลังการ 
 ตามที่เคยรายงานไว้ จดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ 
 บาท บาท บาท 
    

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ    
   สําหรับงวดส้ินสุดสามเดือนวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559    
รายได้    
รายไดจ้ากการขาย -        558,010,089 558,010,089 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ -        230,257,211 230,257,211 
รายไดธุ้รกิจส่ือ 126,647,030 (126,647,030) -        
รายไดธุ้รกิจเพลง 50,865,778 (50,865,778) -        
รายไดธุ้รกิจรับจา้งและผลิตกิจกรรม 638,917,768 (638,917,768) -        
รายไดธุ้รกิจสุขภาพและความงาม 429,231 (429,231) -        
รายไดธุ้รกิจบริการและอ่ืนๆ  3,887,943 (3,887,943) -        
รายไดอ่ื้น 41,442,687 24,777,998 66,220,685 
    
ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนขาย -        (285,143,452) (285,143,452) 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ -        (222,246,835) (222,246,835) 
ตน้ทุนขายและบริการ (507,537,134) 507,537,134 -        
ค่าใชจ่้ายในการขาย (17,012,938) (21,912,393) (38,925,331) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (165,693,651) 29,467,998 (136,225,653) 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ)  
 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  483,729,502 559,605,691 100,110,345 108,681,736 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ข) -        -        412,095,054 710,225,807 
หกั  ลูกหน้ีการคา้      
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเกินปี  -        -        (73,155) (291,364,640) 

  483,729,502 559,605,691 512,132,244 527,542,903 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน  4,038,559 53,290,331 8,009 45,613,153 
รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน  165,917,334 74,824,468 43,190,457 26,946,240 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ข) -        -        31,721,819 15,810,896 
เงินทดรองจ่าย - พนกังาน   13,741,758 8,440,880 4,724,401 820,933 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ข) -        -        178,048 180,713 
ดอกเบ้ียคา้งรับ      
 - กิจการอ่ืน  -        7,011 -        3,400 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ข) 2,489,884 2,489,884 11,602,377 10,316,955 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการอ่ืน  48,128,421 71,843,224 18,281,129 304,215,476 

  718,045,458 770,501,489 621,838,484 657,660,669 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      
 - ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  (61,708,623) (63,415,499) (37,859,964) (36,688,994) 
 - ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน  -        (53,100,066) -        (45,578,383) 
 - รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน  (3,958,716) (3,928,842) (3,958,717) (3,928,842) 
 - ดอกเบ้ียคา้งรับ       

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ข) (2,489,884) (2,489,884) (3,292,464) (3,292,464) 

  (68,157,223) (122,934,291) (45,111,145) (89,488,683) 
      

  649,888,235 647,567,198 576,727,339 568,171,986 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) (ต่อ) 
 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

กิจการอ่ืน     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 275,882,195 265,999,298 34,105,453 37,350,759 
เกินกวา่กาํหนดเวลาชาํระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 121,567,403 205,946,763 19,871,274 23,884,375 
   3 - 6 เดือน 15,063,844 13,466,298 1,845,442 2,585,351 
   6 - 12 เดือน 2,811,682 3,485,347 159,821 458,199 
   เกินกวา่ 12 เดือน 68,404,378 70,707,985 44,128,355 44,403,052 

 483,729,502 559,605,691 100,110,345 108,681,736 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -        -        126,507,040 100,800,170 
เกินกวา่กาํหนดเวลาชาํระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน -        -        97,103,012 96,764,008 
   3 - 6 เดือน -        -        91,863,955 94,215,062 
   6 - 12 เดือน -        -        96,547,892 127,081,927 
   เกินกวา่ 12 เดือน -        -        73,155 291,364,640 

 -        -        412,095,054 710,225,807 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ .ศ . 2560 ในขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการมียอดลูกหน้ีบริษทัยอ่ยคา้งนานเกินกว่า 12 เดือน จาํนวน 73,155 บาท 
(วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 291,364,640 บาท) ซ่ึงเป็นยอดคา้งชาํระจากบริษทั อาร์ เอส เทเลวชิัน่ จาํกดั ทั้งจาํนวน ผูบ้ริหาร
พิจารณาวา่ แมว้า่บริษทัยอ่ยน้ีเป็นบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจหลกั และสามารถสร้างกระแสเงินสดรับใหแ้ก่กลุ่มกิจการ แต่ในช่วงระยะแรกน้ี 
บริษทัย่อยตอ้งใช้เงินทุนหมุนเวียนจาํนวนมาก ผูบ้ริหารจึงได้ประเมินความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัย่อยน้ี รวมทั้ง
พิจารณาแผนการจ่ายชาํระเงินคืนท่ีได้รับจากบริษัทย่อย ผูบ้ริหารมีความมัน่ใจว่าบริษทัย่อยมีความสามารถชาํระคืนในท่ีสุด  
แต่อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารพิจารณาว่าควรจัดรายการค้างชําระของลูกหน้ีบริษทัย่อยน้ีเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนและยงัไม่มี 
ความจาํเป็นตอ้งตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ จนกวา่จะมีการผดินดัชาํระตามแผน 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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8 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินคา้สาํเร็จรูปประเภทภาพยนตร์ และ     
   เพลงในส่ือ เทป ซีดี วซีีดี ดีวีดี     
   หนงัแผน่และอ่ืน ๆ 622,273 622,273 622,273 622,273 
   ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 110,512,273 108,872,773 -        -        
   สินคา้ของท่ีระลึก 1,176,950 1,288,288 1,176,949 1,288,288 

รวมสินคา้สาํเร็จรูป 112,311,496 110,783,334 1,799,222 1,910,561 
     

งานระหวา่งทาํ : ภาพยนตร์และอ่ืน ๆ     
   เพลง 707,547 1,516,529 707,547 1,516,529 
   รายการทีว ี 4,505,810 6,352,480 751,546 -        
   คอนเสิร์ตและกิจกรรมอ่ืน ๆ 13,687,261 1,004,404 2,607,256 869,418 

รวมงานระหวา่งทาํ 18,900,618 8,873,413 4,066,349 2,385,947 
     

วตัถุดิบ 140,010 -        -        -        
กล่องรับสญัญาณดาวเทียม 47,343,488 64,614,658 -        -        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 2,158,135 1,829,625 -        -        
อ่ืน ๆ 1,610,202 1,622,942 -        -        

รวม สินคา้คงเหลือ 182,463,949 187,723,972 5,865,571 4,296,508 
หกั  ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (43,922,247) (58,044,207) (770,690) (770,690) 

สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) 138,541,702 129,679,765 5,094,881 3,525,818 

 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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9 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินมดัจาํ 900,000 600,000 -        -        
เงินประกนั 412,798 260,698 -        -        
อ่ืนๆ 1,011,390 657,256 909,601 361,392 

 2,324,188 1,517,954 909,601 361,392 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (114,488) (34,488) (114,488) (34,488) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (สุทธิ) 2,209,700 1,483,466 795,113 326,904 

 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 
 
   สัดส่วนการถือหุ้น 

    พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
ช่ือบริษทั ลักษณะธุรกิจ จดทะเบียนใน  ร้อยละ  ร้อยละ 

     

บริษัทย่อยทีด่าํเนินธุรกิจ     
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวชิัน่ จาํกดั ใหบ้ริการส่ือโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเทศไทย  100  100 
บริษทั ไลฟ์สตาร์ จาํกดั ใหบ้ริการส่ือโฆษณาและจาํหน่าย    
    ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม ประเทศไทย  100  100 
บริษทั คูลลิซ่ึม จาํกดั  ใหบ้ริการส่ือวทิย ุ ประเทศไทย  100  100 
บริษทั จดัเกบ็ลิขสิทธ์ิไทย จาํกดั จดัเกบ็คา่ลิขสิทธ์ ประเทศไทย  100  100 
บริษทั อาร์ อลัไลแอนซ์ จาํกดั รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษทั ยา๊ค จาํกดั ผลิตรายการโทรทศัน์ ประเทศไทย  100  100 
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล  
    บรอดคาสติง้ แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

ใหบ้ริการและรับจา้งจดักิจกรรม 
   ดา้นการกีฬา ประเทศไทย  83  83 

บริษทั บลูแฟร์ร่ี จาํกดั รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษทั เวร่ี เวลล ์จาํกดั  รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษทั ดี มีเดีย แอนด ์โปรดกัชัน่ จาํกดั    รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษทั บนัเทิง วาไรต้ี จาํกดั ผลิตรายการโทรทศัน์ ประเทศไทย  100  100 
     
บริษัทย่อยทีห่ยุดดาํเนินธุรกิจ   
บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จาํกดั รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษทั อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จาํกดั รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  65  65 
บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จาํกดั รับจา้งผลิตรายการโทรทศัน์และกิจกรรม ประเทศไทย  76  76 

 
 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซึ่งบนัทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ทุนชําระแล้ว วธิีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี เงินปันผลรับ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษัทย่อยทีด่าํเนินธุรกิจ           
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวชิัน่ จาํกดั 300,000,000 300,000,000 300,209,300 300,209,300 -         -         300,209,300 300,209,300 -         -         
บริษทั ไลฟ์สตาร์ จาํกดั  200,000,000 200,000,000 199,999,300 199,999,300 -         -         199,999,300 199,999,300 -         -         
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล            
   บรอดคาสติ้ง แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 37,500,000 37,500,000 191,250,000 191,250,000 (154,567,097) (154,567,097) 36,682,903 36,682,903 -         -         
บริษทั ดี มีเดีย แอนด ์โปรดกัชัน่ จาํกดั    37,000,000 37,000,000 32,775,000 32,775,000 (26,289,091) (26,289,091) 6,485,909 6,485,909 -         -         
บริษทั คูลลิซึ่ม จาํกดั  25,000,000 25,000,000 5,199,993 5,199,993 -         -         5,199,993 5,199,993 -         -         
บริษทั จดัเกบ็ลิขสิทธิ์ไทย จาํกดั 5,000,000 5,000,000 4,999,400 4,999,400 -         -         4,999,400 4,999,400 -         -         
บริษทั บลูแฟร์รี่ จาํกดั 5,000,000 5,000,000 4,009,993 4,009,993 -         -         4,009,993 4,009,993 -         -         
บริษทั เวรี่ เวลล ์จาํกดั 4,000,000 4,000,000 3,999,300 3,999,300 -         -         3,999,300 3,999,300 -         -         
บริษทั อาร์ อลัไลแอนซ์ จาํกดั  80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 (76,069,917) (76,069,917) 3,930,083 3,930,083 -         -         
บริษทั ยา๊ค จาํกดั 2,500,000 2,500,000 2,499,300 2,499,300 -         -         2,499,300 2,499,300 -         -         

บริษทั บนัเทิง วาไรตี้ จาํกดั 1,000,000 1,000,000 852,193 852,193 -         -         852,193 852,193 -         -         

รวม 697,000,000 697,000,000 825,793,779 825,793,779 (256,926,105) (256,926,105) 568,867,674 568,867,674 -         -         

 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซึ่งบนัทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย (ต่อ) 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ทุนชําระแล้ว วธิีราคาทุน ค่าเผื่อการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี เงินปันผลรับ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

           

บริษัทย่อยทีห่ยุดดาํเนินธุรกิจ           
บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จาํกดั 5,000,000 5,000,000 4,999,300 4,999,300 -         -         4,999,300 4,999,300 -         -         
บริษทั อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จาํกดั* 30,000,000 30,000,000 19,499,300 19,499,300 (12,004,681) (12,004,681) 7,494,619 7,494,619 -         -         

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

รวม 39,500,000 39,500,000 27,166,195 27,166,195 (14,672,276) (14,672,276) 12,493,919 12,493,919 -         -         
           

รวมทั้งสิ้น 736,500,000 736,500,000 852,959,974 852,959,974 (271,598,381) (271,598,381) 581,361,593 581,361,593 -         -         

 

* เลิกกิจการและอยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี 
 

 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย (ต่อ) 
 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัทาํงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สดัส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ยโดย
บริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสดัส่วนท่ีถือหุน้สามญั บริษทัใหญ่ไม่ไดถื้อหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยท่ีรวมอยูใ่นกิจการ 
 
- บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จาํกัด  บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จาํกัด   

บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมไม่เป็นสาระสาํคญั ดงันั้น บริษทัจึง
ไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 
- เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัทาํสัญญาซ้ือขายหุ้นกบับริษทั นาโนไลฟ์ จาํกดั เพ่ือซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั 

เป็นจาํนวนทั้งหมด 100,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 107,208 บาท บริษทัไดรั้บการโอนหุ้นและบนัทึกในทะเบียนผูถื้อหุ้นของ
บริษทั นาโนไลฟ์ จาํกดั วนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษทั นาโนไลฟ์ จาํกดั ไดท้าํการเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั บนัเทิง วาไรต้ี จาํกดั 
เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

- เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษทั บนัเทิง วาไรต้ี จาํกดั เรียกเกบ็ชาํระค่าหุน้เพิ่มหุน้ละ 7.45 บาท เป็นจาํนวนเงิน 745,000 บาท 
สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 100,000 หุน้ มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

- บริษทัยอ่ยท่ีหยดุดาํเนินการแลว้ ไดมี้การดาํเนินการจดทะเบียนขอยกเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยโ์ดยบริษทั อาวอง จาํกดั 
จดทะเบียนขอยกเลิกเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ส่วนบริษทั บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จาํกดั, บริษทั อาร์ สยาม จาํกดั และ
บริษทั อาร์ เอส ฟิลม์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั จดทะเบียนขอยกเลิกเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ดงันั้น นบัตั้งแต่วนัท่ี
จดทะเบียนยกเลิกกิจการขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยทั้ง 4 แห่งน้ีไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  

- บริษทั เอส - วนั สปอร์ต จาํกัด เป็นบริษัทย่อยท่ีอยู่ภายใต้กระบวนการล้มละลายและได้ถูกพิทักษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด ดังนั้ น 
ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยน้ีไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) 
 
  ข้อมูลทางการเงนิรวม 

  บาท ร้อยละ 

  ทุนท่ีออกและเรียกชําระ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทั 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

ช่ือบริษทั ธุรกิจหลัก  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
      

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

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวธีิราคาทุน 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินลงทุนในบริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จาํกดั 4,103,678 4,103,678 6,303,621 6,303,621 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -        -        (2,199,943) (2,199,943) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 4,103,678 4,103,678 4,103,678 4,103,678 

 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด/ปี 4,103,678 5,102,753 
ส่วนแบ่งขาดทุนสาํหรับงวด -        (999,075) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด/ปี 4,103,678 4,103,678 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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12 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)  
 

อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

  
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ข้อมูลทางการเงนิ 
 เฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  บาท  บาท 
   

ราคาทุน 998,169,453 875,787,074 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (525,123,104) (425,087,569) 

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด 473,046,349 450,699,505 
ซ้ือสินทรัพย ์ 4,651,045 4,351,206 
จาํหน่าย - ราคาทุน (626,259) (4,565,947) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม 347,117 1,208,395 
ค่าเส่ือมราคา (30,490,042) (28,631,643) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด 446,928,210 423,061,516 

   
ราคาทุน 1,002,194,239 875,572,333 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (555,266,029) (452,510,817) 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 446,928,210 423,061,516 
 

13 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถีแ่ละประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2560 และ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท 
   

มูลค่าเทียบเท่าเงินสด (มูลค่าปัจจุบนั) 2,030,326,376 2,030,326,376 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (397,268,089) (363,894,963) 

 1,633,058,287 1,666,431,413 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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13 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถีแ่ละประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษัท อาร์เอส เทเลวิชั่น จาํกัด”) ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 
และประกอบกิจการโทรทศัน์เพ่ือใหบ้ริการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติในหมวดหมู่ทัว่ไป 
แบบความคมชดัปกติ ในราคาประมูล 2,265 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สําหรับระยะเวลา 15 ปี (เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 
พ.ศ. 2557 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2572)  
 
เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคาํสั่งท่ี 76/2559 ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) เร่ือง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตรายใดท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารชาํระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือตั้งแต่งวดท่ีส่ีเป็นตน้ไป ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดเร่ิมแรก แจง้เป็นหนังสือไปยงั 
กสทช. ล่วงหนา้ก่อนวนัครบกาํหนดชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ ในกรณีท่ี กสทช. พิจารณาแลว้เห็น
เป็นการสมควร ก็ให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตรายนั้นชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นคาํสั่งน้ีซ่ึงกาํหนดใหข้ยายการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนญาตในส่วนท่ีเหลือ  
 
เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้รับหนังสืออนุญาตให้ขยายการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 
จาก กสทช. 
 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโดยแยกชาํระ ดงัน้ี 
 
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่าจาํนวน 380 ลา้นบาท แบ่งชาํระ 4 งวด ภายใน 3 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 23 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2560) นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามเง่ือนไขเดิมท่ี กสทช. กาํหนด  
 
ตามเง่ือนไขใหม่ ซ่ึงเป็นไปตามคาํสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 76/2559 กาํหนดการชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี ส่วนของราคาขั้นตํ่าท่ีเหลืออีก 38 ลา้นบาทโดยแบ่งชาํระออกเป็น 2 งวด ดงัน้ี 

 
งวดท่ี 1 ใหช้าํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่า จาํนวน 19 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
งวดท่ี 2 ให้ชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่า จาํนวน 19 ลา้นบาท ภายใน 30 วนันับตั้งแต่วนัครบกาํหนด

ชาํระใหม่ พร้อมดอกเบ้ียของเงินท่ีตอ้งชาํระ นบัตั้งแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระเดิม (23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) จนถึง
วนัท่ีชาํระเสร็จ 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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13 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถีแ่ละประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโดยแยกชาํระ ดงัน้ี (ต่อ) 
 

2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่าจาํนวน 1,885 ล้านบาท แบ่งชาํระ 6 งวด ภายใน 5 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามเง่ือนไขเดิมท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช”) กาํหนด  
 

ตามเง่ือนไขใหม่ ซ่ึงเป็นไปตามคาํสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 76/2559 กาํหนดการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ในส่วนท่ีเกินกวา่ราคาขั้นตํ่าในส่วนท่ีเหลือ 1,131 ลา้นบาท ใหแ้บ่งชาํระออกเป็น 6 งวดดงัน้ี 
 

งวดท่ี 1 ให้ชาํระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่าจาํนวน 188.5 ลา้นบาท ภายใน 30 วนั นับตั้งแต่ 
ครบกาํหนด 

งวดท่ี 2 ถึงงวดท่ี 6 ให้ชาํระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นตํ่าจาํนวน 188.5 ลา้นบาท ภายใน 30 วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีครบกาํหนดชาํระใหม่พร้อมดอกเบ้ียนบัตั้งแต่วนัท่ีครบกาํหนดเดิมจนถึงวนัท่ีชาํระเสร็จทั้งน้ีดอกเบ้ีย 
ให้ชําระในอตัราเท่ากับอตัราดอกเบ้ียนโยบายตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกาศกาํหนดใหว้นัท่ีชาํระ (ปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 1.5) 

 

3) วางหนงัสือคํ้าประกนัการชาํระคืนค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายชาํระให้กบั กสทช. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
หนงัสือคํ้าประกนัดงักล่าวมียอดคงเหลือจาํนวน 1,250.83 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558: 1,694.88 ลา้นบาท) 

 

4) ตารางแสดงภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายชาํระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี มีดงัน้ี 
 

ตามเง่ือนไขเดิม 
 

 ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตใน 

 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 
รวมค่าธรรมเนียม 

 

 ส่วนของราคาขั้นตํา่ ในส่วนที่เกินขั้นตํา่ ใบอนุญาต  
งวดการจ่ายชําระ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท วนัท่ีครบกําหนดชําระ 

     

1 190.00 188.50 378.50 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
2 114.00 188.50 302.50 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
3 38.00 377.00 415.00 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
4 38.00 377.00 415.00 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
5 -        377.00 377.00 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
6 -        377.00 377.00 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

     

รวม 380.00 1,885.00 2,265.00  



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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13 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถีแ่ละประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโดยแยกชาํระ ดงัน้ี (ต่อ) 
 
4) ตารางแสดงภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายชาํระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
ตามเง่ือนไขใหม่ 
 

 
 
 
 

งวดการ 

 
ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตใน 
ส่วนของราคา 

ขั้นตํา่ 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 
ในส่วนที ่
เกินขั้นตํา่ 

 
 
 

รวมค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 

ดอกเบีย้ของ 
เงนิทีต้่องชําระ 
จากการขยาย 
เวลาการชําระ
ค่าธรรมเนียม 

 
 
 

วนัท่ีครบกําหนดชําระ 
ภายหลังการขยายเวลา 

จ่ายชําระ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท การชําระค่าธรรมเนียม 
      

1 190.00 188.50 378.50 -       11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
2 114.00 188.50 302.50 -       23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
3 38.00 377.00 415.00 -       23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
4 19.00 188.50 207.50 -       23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
5 19.00 188.50 207.50 3.11 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
6 -       188.50 188.50 2.82 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
7 -       188.50 188.50 5.66 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
8 -       188.50 188.50 5.66 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
9 -       188.50 188.50 8.48 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

      

รวม 380.00 1,885.00 2,265.00 25.73  
 

บริษทัยอ่ยบนัทึกใบอนุญาตดงักล่าว ณ วนัท่ีไดรั้บสิทธิดว้ยมูลค่าเทียบเท่าเงินสด (มูลค่าปัจจุบนั) 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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13 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถีแ่ละประกอบกิจการโทรทศัน์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (บาท) ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 
 ภาระผูกพนั ดอกเบีย้ ราคาตาม ภาระผูกพนั ดอกเบีย้ ราคาตาม 
 จะต้องจ่าย ในอนาคต บัญชีสุทธิ จะต้องจ่าย ในอนาคต บัญชีสุทธิ 
       

ราคาตามบญัชีตน้งวด/ปี 1,169,000,000 (63,081,162) 1,105,918,838 1,584,000,000 (116,406,400) 1,467,593,600 
ส่วนท่ีเพิม่(ส่วนท่ีลด)จากการ       
   ขยายเวลาการชาํระ       
   ค่าใบอนุญาต 25,732,500 (71,271,815) (45,539,315) -        -        -        
(จ่ายชาํระ)/ตดัจ่าย -        11,902,818 11,902,818 (415,000,000) 53,325,238 (361,674,762) 
ราคาตามบญัชีส้ินงวด/ปี 1,194,732,500 (122,450,159) 1,072,282,341 1,169,000,000 (63,081,162) 1,105,918,838 
 

ผลจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ไดรั้บรู้เป็นกาํไร
จาํนวน 45.54 ลา้นบาท ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืน
ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ ดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท 

   

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศันท่ี์ตอ้งจ่าย 1,194,732,500 1,169,000,000 
หกั  ดอกเบ้ียในอนาคต (122,450,159) (63,081,162) 
 1,072,282,341 1,105,918,838 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (171,083,322) (378,075,913) 
 901,199,019 727,842,925 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
กําหนดชําระภายใน  บาท  บาท 

   

1 ปี 210,612,500 415,000,000 
2 - 5 ปี 984,120,000 754,000,000 
 1,194,732,500 1,169,000,000 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สุทธิ) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
   

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 ข้อมูลทางการเงนิ 
 เฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  บาท  บาท 
   

ราคาทุน 1,933,712,051 1,073,372,240 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,038,368,618) (596,705,245) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (343,733,257) (334,495,705) 
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด 551,610,176 142,171,290 
ซ้ือสินทรัพย ์ 75,623,456 8,158,080 
จาํหน่าย - ราคาทุน -         (15,152,008) 
 - ค่าตดัจาํหน่ายสะสม -         2,014,058 
ค่าตดัจาํหน่าย (78,048,676) (3,411,262) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (3,564,810) (3,564,810) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 545,620,146 130,215,348 
   

ราคาทุน 2,009,335,507 1,066,378,312 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,116,417,294) (598,102,449) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (347,298,067) (338,060,515) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 545,620,146 130,215,348 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ค่าลิขสิทธ์ิสาํหรับเพลง (สุทธิ) 46,813,366 49,306,159 46,813,366 49,306,175 
ตน้ทุนการผลิตละครและภาพยนตร์ (สุทธิ) 308,569,893 298,725,528 2,985,416 3,578,834 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ (สุทธิ) 97,973,664 76,207,502 80,416,566 72,094,281 
ตน้ทุนระหวา่งทาํ 92,263,223 127,370,987 -         17,192,000 
 545,620,146 551,610,176 130,215,348 142,171,290 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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15 ภาษเีงนิได้ถูกหัก ณ ทีจ่่าย (สุทธิ) 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 151,027,774 131,947,576 70,442,062 55,838,141 
หกั  ค่าเผือ่ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย     
           ท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืน (7,514,090) (7,867,463) -        -        

 143,513,684 124,080,113 70,442,062 55,838,141 
 

16 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (สุทธิ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

   
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท 

   

ยอดคงเหลือตน้งวด 303,617,658 94,574,938 
เพิ่ม(ลด)ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (หมายเหตุ 28) (5,304,361) 9,474,152 

ยอดคงเหลือปลายงวด 298,313,297 104,049,090 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 298,313,297 303,617,658 104,049,090 94,574,938 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) -        -        -        -        

 298,313,297 303,617,658 104,049,090 94,574,938 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   เพิม่(ลด)ใน  
  1 มกราคม  งบกําไรขาดทุน  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2560  เบ็ดเสร็จ  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท 
    

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 19,101,865 (319,400) 18,782,465 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 39,528,915 2,289,825 41,818,740 
ประมาณการรับคืนสินคา้ 378,386 130,693 509,079 
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 12,580,353 (2,824,392) 9,755,961 
ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 26,060,818 (7,602,674) 18,458,144 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,591,859 683,652 20,275,511 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 143,044,720 1,905,506 144,950,226 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 40,607,981 -        40,607,981 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 4,401,649 466,075 4,867,724 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 305,296,546 (5,270,715) 300,025,831 
    

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    
ทรัพยสิ์นภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,678,888) (33,646) (1,712,534) 

   รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,678,888) (33,646) (1,712,534) 
    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 303,617,658 (5,304,361) 298,313,297 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ตรวจสอบแล้ว) 

   เพิม่(ลด)ใน  
  1 มกราคม  งบกําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  เบ็ดเสร็จ  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท 
    

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 13,282,224 5,819,641 19,101,865 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 39,592,323 (63,408) 39,528,915 
ประมาณการรับคืนสินคา้ 2,873,175 (2,494,789) 378,386 
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 9,069,298 3,511,055 12,580,353 
ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 18,470,404 7,590,414 26,060,818 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17,109,150 2,482,709 19,591,859 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 83,513,917 59,530,803 143,044,720 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 42,394,997 (1,787,016) 40,607,981 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 2,336,066 2,065,583 4,401,649 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 228,641,554 76,654,992 305,295,546 
    

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    
ทรัพยสิ์นภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (621,175) (1,057,713) (1,678,888) 

   รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (621,175) (1,057,713) (1,678,888) 
    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 228,020,379 75,597,279 303,617,658 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   เพิม่(ลด)ใน  
  1 มกราคม  งบกําไรขาดทุน  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2560  เบ็ดเสร็จ  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท 
    

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 14,145,133 256,168 14,401,301 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,267,457 (1,283,059) 3,984,398 
ประมาณการรับคืนสินคา้ -        -        -        
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 154,138 -        154,138 
ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ -        -        -        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16,818,456 505,769 17,324,225 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 14,859,012 9,562,845 24,421,857 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 40,607,981 -        40,607,981 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 4,401,649 466,075 4,867,724 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 96,253,826 9,507,798 105,761,624 
    

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    
ทรัพยสิ์นภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,678,888) (33,646) (1,712,534) 

   รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,678,888) (33,646) (1,712,534) 
    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 94,574,938 9,474,152 104,094,090 

 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (ตรวจสอบแล้ว) 

   เพิม่(ลด)ใน  
  1 มกราคม  งบกําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  เบ็ดเสร็จ  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท 
    

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 8,396,278 5,748,855 14,145,133 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13,079,936 (7,812,479) 5,267,457 
ประมาณการรับคืนสินคา้ 2,873,175 (2,873,175) -        
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 867,288 (713,150) 154,138 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14,962,658 1,855,798 16,818,456 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 24,483,155 (9,624,143) 14,859,012 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 42,394,997 (1,787,016) 40,607,981 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 2,336,066 2,065,583 4,401,649 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,393,553 (13,139,727) 96,253,826 
    

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    
ทรัพยสิ์นภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (621,175) (1,057,713) (1,678,888) 

   รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (621,175) (1,057,713) (1,678,888) 
    

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 108,772,378 (14,197,440) 94,574,938 

 
 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินมดัจาํ 557,673 557,673 557,673 557,673 
เงินประกนั 39,788,130 39,788,130 31,242,131 31,242,131 
 40,345,803 40,345,803 31,799,804 31,799,804 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินประกนั (9,485,877) (9,485,877) (4,085,877) (4,085,877) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 30,859,926 30,859,926 27,713,927 27,713,927 
 

18 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  157,633,481 130,421,797 44,294,752 40,453,007 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ค) -        -        24,214,105 25,247,406 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน  12,659,251 35,312,967 12,095,846 28,804,620 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ค) 4,126,914 3,720,985 3,761,658 3,651,447 
รายไดรั้บล่วงหนา้      
    - กิจการอ่ืน  166,235,846 132,067,313 40,078,930 31,812,878 
    - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ค) -        -        47,668,814 40,504,358 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย      
   - ค่านายหนา้และค่าใชจ่้าย      
         ส่งเสริมการขายคา้งจ่าย      
         - กิจการอ่ืน  236,979,306 202,490,061 80,299,569 59,624,854 
         - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ค) -        -        699,740 997,996 
   - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายโครงการ      
         - กิจการอ่ืน  82,881,730 62,034,949 31,247,268 28,537,698 
         - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ค) -        -        20,182,982 -        
   - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย      
         - กิจการอ่ืน  361,939 361,939 -        -        
         - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ค) -        -        564,904 401,631 
   - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืนๆ      
         - กิจการอ่ืน  22,166,891 22,706,444 2,105,036 4,030,369 
  683,045,358 589,116,455 307,213,604 264,066,264 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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19 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 35,351,364 38,965,125 35,351,364 38,965,125 
หกั ดอกเบ้ียในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (2,208,637) (2,595,492) (2,208,637) (2,595,492) 

 33,142,727 36,369,633 33,142,727 36,369,633 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (11,260,705) (11,667,631) (11,260,705) (11,667,631) 

 21,882,022 24,702,002 21,882,022 24,702,002 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับสัญญาเช่าการเงินขา้งตน้ มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภายใน 1 ปี 12,489,894 13,025,844 12,489,894 13,025,844 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 22,861,470 25,939,281 22,861,470 25,939,281 

 35,351,364 38,965,125 35,351,364 38,965,125 
 

20 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
ประเภทของเงนิกู้ยืมระยะส้ัน  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 653,000,000 706,000,000 568,000,000 598,000,000 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีต่ออายุได้ในสกุลเงินบาท มีดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียระหว่างอตัราดอกเบ้ีย 
เงินกูย้มืประมาณร้อยละ 3.29 ต่อปี ถึงอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 3.10 ถึง ร้อยละ 3.60) 
เงินกูค้งเหลือพร้อมดอกเบ้ียมีกาํหนดชาํระคืนในระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
: กาํหนดชาํระในระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560) 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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20 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2559 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
ตัว๋สัญญาใช้เงนิ  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด/ปี 706,000,000 -        598,000,000 -        
เงินกูย้มืเพิ่ม 653,000,000 3,046,000,000 568,000,000 2,573,000,000 
ชาํระคืนเงินกูย้มื (706,000,000) (2,340,000,000) (598,000,000) (1,975,000,000) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด/ปี 653,000,000 706,000,000 568,000,000 598,000,000 
 

21 ภาษีมูลค่าเพิม่ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (61,498,292) (88,179,440) (32,239,690) (52,906,013) 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 37,920,816 60,418,191 3,108,241 3,065,294 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 48,374,509 51,429,249 -        16,132,851 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย (19,638,675) -        (16,499,912) -        

 5,158,358 23,668,000 (45,631,361) (33,707,868) 
 

ภาษีมูลค่าเพิ่มแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สินทรัพย)์ 59,130,532 67,630,189 -        -        
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (หน้ีสิน) (53,972,174) (43,962,189) (45,631,361) (33,707,868) 

 5,158,358 23,668,000 (45,631,361) (33,707,868) 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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22 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี  
 
  ข้อมูลทางการเงนิรวม 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
    31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
    พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
    บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี   444,060,000 -         
กูเ้พิ่มระหวา่งงวด   -         444,060,000 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี   444,060,000 444,060,000 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจาํนวน 1.60 พนัลา้นบาท (ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : จาํนวน 1.60 พนัลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบดว้ยร้อยละคงท่ีตามสัญญา โดยชาํระคืนเงินตน้งวดแรก
ในวนัครบกาํหนดระยะเวลา 25 เดือนนบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรกในวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และงวดต่อไป ชาํระเป็นรายไตรมาส 
ทั้งน้ี กาํหนดชาํระคืนดอกเบ้ียทั้งหมดภายใน 96 เดือน นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  ร้อยละ 4.25  ร้อยละ 4.25  ร้อยละ 4.25  ร้อยละ 4.25 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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22 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุตธิรรม 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 444,060,000 444,060,000 444,060,000 444,060,000 

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

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืส่วนท่ีหมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระสาํคญั มูลค่า
ยติุธรรมคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอตัราร้อยละ 4.25 (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 
ร้อยละ 4.25) และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของลาํดบัขั้นมูลค่ายติุธรรม 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กาํหนดระยะเวลาชาํระคืนเงินตน้ของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงินสรุปไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
ถงึกําหนดชําระภายในปีส้ินสุด  บาท  บาท 
   

ครบกาํหนดชาํระภายในไม่เกิน 1 ปี -         -         
ครบกาํหนดชาํระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 360,000,000 360,000,000 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจาก 5 ปี 84,060,000 84,060,000 

 444,060,000 444,060,000 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 ข้อมูลทางการเงนิ 
 เฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

  บาท  บาท 
   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกมาตน้งวด 97,959,294 84,092,281 

เพิ่มข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด 3,418,258 2,528,842 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกไปปลายงวด 101,377,552 86,621,123 

 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 ข้อมูลทางการเงนิ 
 เฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

  บาท  บาท 
   

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

 
24 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
  

เงินมดัจาํรับ -         -         66,000 66,000 
เงินคํ้าประกนัผลงาน 17,499,123 16,431,623 10,813,874 10,766,374 
อ่ืน ๆ 37,363 -         -         -         

 17,536,486 16,431,623 10,879,874 10,832,374 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

47 

25 ทุนเรือนหุ้น 
 
25.1 การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อย 

 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุน้ของบริษทั อาร์.เอส. เทเลวิชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจากหุ้นสามญัจาํนวน 2,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามญั
จาํนวน 3,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัได้รับค่าหุ้นสําหรับ 
หุ้นสามญัท่ีเพิ่มจาํนวน 1,000,000 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในราคาหุน้ละ 100 บาท โดยมีมูลค่าหุน้ท่ีชาํระแลว้
ตามมูลค่าท่ีตราไว ้100,000,000 บาท และ 100,000,000 บาท ตามลาํดบั บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 
25.2 หุ้นสามัญซื้อคืน/สํารองหุ้นสามัญซื้อคืน 

 
หุน้สามญัซ้ือคืน 
 
เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 มีมติใหบ้ริษทัดาํเนินการซ้ือหุน้คืน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 วงเงินสูงสุดท่ีใชใ้นการซ้ือหุน้คืนไม่เกิน 470.00 ลา้นบาท 
 จาํนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 50.70 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จาํนวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนไม่เกินร้อยละ 5.02 ของ

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
 วธีิการในการซ้ือหุน้คืน 

- ซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 กาํหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุน้คืนภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคาหุ้นท่ีจะซ้ือคืน โดยให้นาํราคาหุ้นเฉล่ียยอ้นหลงั 30 วนัก่อนท่ีบริษทัจะทาํการเปิดเผย

ขอ้มูลมาประกอบการพิจารณากาํหนดราคาซ้ือคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉล่ีย 5 วนัทาํการซ้ือขายก่อนหน้า
วนัท่ีทาํการซ้ือขายในแต่ละคร้ังบวกดว้ยจาํนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉล่ียดงักล่าว ทั้งน้ีราคาหุ้นเฉล่ียยอ้นหลงั 30 ตั้งแต่
วนัท่ี 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 เท่ากบั 9.27 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดถวัเฉล่ีย 30 วนัทาํการ
ยอ้นหลงั) 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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25 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 
25.2 หุ้นสามัญซื้อคืน/สํารองหุ้นสามัญซื้อคืน (ต่อ) 
 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวน 4,840,300 หุน้ ในราคาระหว่างหุ้นละ 9.10 บาท ถึง 9.70 บาท 
รวมเป็นจาํนวนเงิน 45,850,070 บาท 
 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวน 9,637,600 หุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 10.10 บาท ถึง 10.60 บาท 
รวมเป็นจาํนวนเงิน 99,155,940 บาท 
 
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวน 13,740,600 หุ้นในราคาระหวา่งหุ้นละ 10.10 บาทถึง 12.10 บาท
รวมเป็นจาํนวนเงิน 151,530,140 บาท 
 
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษทัได้ซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวน 15,054,800 หุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 10.40 บาทถึง 
11.70 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 168,738,690 บาท 

 
รายการเคล่ือนไหวของหุ้นสามญัซ้ือคืนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัซ้ือคืนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2560 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เป็นดงัน้ี 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม/ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

   มูลค่าของ  ส่วนเกินมูลค่า 
    หุ้นสามญัซื้อคืน  หุ้นสามญัซื้อคืน 
  จาํนวนหุ้น  บาท  บาท 
    

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 -        -        (600,184) 
ซ้ือคืน 43,273,300 465,274,840 -        

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 43,273,300 465,274,840 (600,184) 
ซ้ือคืน -        -        -        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 43,273,300 465,274,840 (600,184) 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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26 รายได้อ่ืน 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
    

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (100,054) 959,092 (104,028) 996,789 
รายไดด้อกเบ้ีย 11,502 147,900 5,633,373 5,438,957 
รายไดค่้าเช่าพื้นท่ี 99,000 125,061 726,900 2,042,966 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ -        -        71,799,117 54,690,703 
รายไดจ้ากการละเมิดลิขสิทธ์ิ 66,598 140,841 -        -        
รายไดอ่ื้น 13,365,704 2,364,590 3,221,884 3,051,270 

 13,442,750 3,737,484 81,277,246 66,220,685 

 
27 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์     
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (139,235) (217,348) (132,534) (481,552) 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ -        (22,011) -        (4,781) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -        (1,046,148) -        -        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (102,364) (32,375) (80,000) (32,375) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (95,537) (5,028) (25,600) -        

 (337,136) (1,322,910) (238,134) (518,708) 

 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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28 ภาษเีงนิได้ 
 
รายการกระทบยอดภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษี     
   สาํหรับงวด (8,900,383) (21,964,737) -        (10,198,746) 
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 16) (5,304,361) (10,536,845) 9,474,152 (27,787,469) 

รวมภาษีเงินได ้ (14,204,744) (32,501,582) 9,474,152 (37,986,215) 

 
29 กําไรต่อหุ้น 

 
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกําไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามัญด้วยจาํนวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก 
ท่ีออกจาํหน่ายในระหวา่งงวด 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
     

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บาท) 47,007,361 106,939,035 (39,085,464) 144,479,277 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 966,664,346 1,005,877,035 966,664,346 1,005,877,035 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.0486  0.1063  (0.0404)  0.1436 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั ท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็น
บริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีสาํคญัเปิดเผยในหมายเหตุ 10 และหมายเหตุ 11 
 
รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญัท่ีนอกเหนือจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสรุปได ้ดงัน้ี 

 
บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน ลักษณะธุรกิจ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

   

บริษทั เชษฐโชติศกัด์ิ จาํกดั ใหบ้ริการเช่าสถานท่ี มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จาํกดั รับจา้งจดักิจกรรม ถือหุน้ทางออ้มโดยมีกรรมการบริษทัยอ่ยร่วมกนั 
บริษทั เมม็เบอร์ชิป จาํกดั ใหบ้ริการเช่าสถานท่ี มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหาร - บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มกิจการ (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับบริหาร
หรือไม่) 

 



บริษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการคา้ที่สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
ก) รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายระหวา่งกลุ่มกิจการกบับุคคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (บาท) สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 

   รายได้ธุรกิจ  รายได้ธุรกิจ  รายได้ รายได้อื่น   รายได้ธุรกิจ  รายได้ธุรกิจ  รายได้ รายได้อื่น 

  รายได้  จัดจาํหน่าย  รับจ้างและ  ธุรกิจบริการ รายได้จากการ    รายได้  จัดจาํหน่าย  รับจ้างและ  ธุรกิจบริการ รายได้จากการ   
  ธุรกิจสื่อ  เพลง  ผลิตกิจกรรม  และอื่น  ๆ บริหารจัดการ  ดอกเบี้ยรับ  รายได้อื่น  ธุรกิจสื่อ  เพลง  ผลติกิจกรรม  และอื่น บริหารจัดการ  ดอกเบี้ยรับ  รายได้อื่น 
               

บริษทัยอ่ย 20,966,121 10,335,626 2,719,485 6,057,778 71,799,117 5,628,559 32,224 56,362,278 14,630,415 5,643,555 429,231 54,690,703 5,435,240 1,917,905 

 
 



บริษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ก) รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายระหวา่งกลุ่มกิจการกบับุคคลและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (บาท) สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 

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

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 9,803,296 18,396,582 -        39,462,604 7,234,549 14,611,492 -        45,262,273 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (บาท) สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 

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

บริษทัยอ่ย 4,117,226 699,740 564,904 32,357,604 11,200,697 5,000 193,934 40,344,323 

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 7,294,421 15,644,397 -        -        7,018,520 12,404,716 -        -        

 11,411,647 16,344,137 564,904 32,357,604 18,219,217 12,409,716 193,934 40,344,323 

 



บริษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ข) ยอดคงเหลือที่เกิดจากลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 (บาท) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 

    ค่าเผื่อ      ค่าเผื่อ   
    หนีส้งสัยจะสูญ      หนีส้งสัยจะสูญ   

  ลูกหนีก้ารค้า  ดอกเบีย้ค้างรับ  - ดอกเบีย้ค้างรับ  เงนิทดรองจ่าย  รายได้ค้างรับ  ลูกหนีก้ารค้า  ดอกเบีย้ค้างรับ  - ดอกเบีย้ค้างรับ  เงนิทดรองจ่าย  รายได้ค้างรับ 
           

บริษทัยอ่ย -        2,489,884 (2,489,884) -        -        -        2,489,884 (2,489,884) -        -        

 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 (บาท) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 

    ค่าเผื่อ      ค่าเผื่อ   
    หนีส้งสัยจะสูญ      หนีส้งสัยจะสูญ   

  ลูกหนีก้ารค้า  ดอกเบีย้ค้างรับ  - ดอกเบีย้ค้างรับ  เงนิทดรองจ่าย  รายได้ค้างรับ  ลูกหนีก้ารค้า  ดอกเบีย้ค้างรับ  - ดอกเบีย้ค้างรับ  เงนิทดรองจ่าย  รายได้ค้างรับ 
           

บริษทัยอ่ย 412,095,054 11,602,377 (3,292,464) 178,048 31,721,819 710,225,807 10,316,955 (3,292,464) 180,713 15,810,896 

 
 



บริษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ค) ยอดคงเหลือที่เกิดจากเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (บาท) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 
       ค่านายหน้าและ       ค่านายหน้าและ 
       ค่าใช้จ่าย       ค่าใช้จ่าย 
       ส่งเสริม       ส่งเสริม 
    รายได้รับ  ค่าใช้จ่าย  ดอกเบีย้  การขาย    รายได้รับ  ค่าใช้จ่าย  ดอกเบีย้  การขาย 
  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ้ื่น  ล่วงหน้า ค้างจ่ายโครงการ  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ้ื่น  ล่วงหน้า ค้างจ่ายโครงการ  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย 
             

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -        4,126,914 -        -        -        -        -        3,720,985 -        -        -        -        
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (บาท) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 
       ค่านายหน้าและ       ค่านายหน้าและ 
       ค่าใช้จ่าย       ค่าใช้จ่าย 
       ส่งเสริม       ส่งเสริม 
    รายได้รับ  ค่าใช้จ่าย  ดอกเบีย้  การขาย    รายได้รับ  ค่าใช้จ่าย  ดอกเบีย้  การขาย 
  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ้ื่น  ล่วงหน้า ค้างจ่ายโครงการ  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ้ื่น  ล่วงหน้า ค้างจ่ายโครงการ  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย 
             

บริษทัยอ่ย 24,214,105 279,853 47,668,814 20,182,982 564,904 699,740 25,247,406 279,853 40,504,358 -        401,631 997,996 

กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -        3,481,805 -        -        -        -        -        3,371,594 -        -        -        -        

 24,214,105 3,761,658 47,668,814 20,182,982 564,904 699,740 25,247,406 3,651,447 40,504,358 -        401,631 997,996 



บริษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ง) เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั (สุทธิ) 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (บาท) 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (สุทธิ) 
   เพิม่ขึน้  รับชําระคืน    เพิม่ขึน้  ลดลง    เพิม่ขึน้  รับชําระคืน  ลดลง  
  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ 
บริษทัยอ่ย              
บริษทั อาร์.เอส.สปอร์ตมาสเตอร์ จาํกดั 2,340,000 -         -         2,340,000 (2,340,000) -         -         (2,340,000) -         -         -         -         -         
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวชิัน่ จาํกดั 577,700,000 360,000,000 76,000,000 861,700,000 -         -         -         -         577,700,000 360,000,000 76,000,000 -         861,700,000 
บริษทั เอส-วนั สปอร์ต จาํกดั 20,355,000 -         -         20,355,000 (20,355,000) -         -         (20,355,000) -         -         -         -         -         

 600,395,000 360,000,000 76,000,000 884,395,000 (22,695,000) -         -         (22,695,000) 577,700,000 360,000,000 76,000,000 -         861,700,000 
 

จ) เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยังไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 (บาท) 

 เงินกู้ยืมระยะสั้น 

   เพิม่ขึน้  จ่ายชําระคืน  

  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ 

บริษทัยอ่ย     

บริษทั คูลลิซึ่ม จาํกดั 89,000,000 30,000,000 -        119,000,000 

บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสติ้ง แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จาํกดั 30,000,000 -        -        30,000,000 

บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จาํกดั 4,500,000 -        -        4,500,000 

บริษทั เวรีเวลล ์จาํกดั 4,900,000 -        -        4,900,000 

บริษทั บลูแฟร์รี่ จาํกดั 4,500,000 -        -        4,500,000 

บริษทั ดี มีเดีย แอนด ์โปรดกัชัน่ จาํกดั 5,000,000 -        -        5,000,000 

บริษทั บนัเทิง วาไรตี้ จาํกดั 2,500,000 -        -        2,500,000 

 140,400,000 30,000,000 -        170,400,000 
 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ) 
 

ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 
 

ผูบ้ริหารสําคญัของบริษัทรวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทาํหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่) และคณะผูบ้ริหารระดับสูง 
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือคา้งจ่ายสาํหรับผูบ้ริหารสาํคญัมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 39,462,604 45,262,273 32,357,604 40,344,323 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,003,452 1,484,073 770,643 1,286,114 

 40,466,056 46,746,346 33,128,247 41,630,437 
 

31 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

ในการวดัผลการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการพิจารณาจากกาํไรขั้นตน้จากรายไดต่้างๆโดยจดัประเภทของรายได้
ออกเป็นรายไดธุ้รกิจส่ือ รายไดธุ้รกิจเพลง รายไดธุ้รกิจรับจา้งและผลิตกิจกรรม รายไดธุ้รกิจสุขภาพและความงาม และรายไดธุ้รกิจบริการ
และอ่ืนๆ ยอดรายไดไ้ดต้ดัรายการระหวา่งกนัออกแลว้ กาํไรขั้นตน้คาํนวณจากยอดรายไดห้กัดว้ยตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

    ธุรกจิ  ธุรกจิ     
    รับจ้างและ  สุขภาพและ  ธุรกจิบริการ    
  ธุรกจิส่ือ  ธุรกจิเพลง  ผลิตกิจกรรม  ความงาม  และอ่ืน  ๆ  รวม  รายการตดับัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

รายได ้         
   รายไดภ้ายนอก 444,666,042 67,206,826 40,784,766 199,334,704 -         751,992,338 -         751,992,338 

   รายไดภ้ายใน 60,788,001 11,598,126 2,946,501 -         9,447,659 84,780,287 (84,780,287) -         

รวมรายได ้ 505,454,043 78,804,952 43,731,267 199,334,704 9,447,659 836,772,625 (84,780,287) 751,992,338 

ตน้ทุนขายและบริการ 430,545,167 42,475,477 30,614,452 59,343,030 9,447,659 572,425,785 (62,978,657) 509,447,129 

กาํไรขั้นตน้ 74,908,876 36,329,475 13,116,815 139,991,674 -         264,346,840 (21,801,630) 242,545,209 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

    ธุรกจิ  ธุรกจิ     
    รับจ้างและ  สุขภาพและ  ธุรกจิบริการ    
  ธุรกจิส่ือ  ธุรกจิเพลง  ผลิตกิจกรรม  ความงาม  และอ่ืน  ๆ  รวม  รายการตดับัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

สินทรัพยถ์าวร 300,675,689 12,360,805 550 18,507,066 115,384,100 446,928,210 -         446,928,210 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,033,922,440 46,873,668 -         17,465,757 80,416,568 2,178,678,433 -         2,178,678,433 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

58 

31 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2559 

    ธุรกจิ  ธุรกจิ      
    รับจ้างและ  สุขภาพและ  ธุรกจิบริการ    
  ธุรกจิส่ือ  ธุรกจิเพลง  ผลติกจิกรรม  ความงาม  และอ่ืน  ๆ  รวม  รายการตดับัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
        

รายได ้        
   รายไดภ้ายนอก 397,406,257 90,145,371 609,692,775 83,784,716 7,334,354 1,188,363,473 -         1,188,363,473 

   รายไดภ้ายใน 128,881,775 15,624,460 572,673 429,231 13,990,198 159,498,337 (159,498,337) -         

รวมรายได ้ 526,288,032 105,769,831 610,265,448 84,213,947 21,324,552 1,347,861,810 (159,498,337) 1,188,363,473 

ตน้ทุนขายและบริการ 445,732,586 74,634,815 316,860,044 21,493,566 20,131,618 878,852,629 (83,760,430) 795,092,199 

กาํไรขั้นตน้ 80,555,446 31,135,016 293,405,404 62,720,381 1,192,934 469,009,181 (75,737,907) 393,271,274 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 31 มนีาคม พ.ศ. 2559 

    ธุรกจิ  ธุรกจิ      
    รับจ้างและ  สุขภาพและ  ธุรกจิบริการ    
  ธุรกจิส่ือ  ธุรกจิเพลง  ผลติกจิกรรม  ความงาม  และอ่ืน  ๆ  รวม  รายการตดับัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

สินทรัพยถ์าวร 215,481,960 28,122,146 1,117 9,813,974 156,254,167 409,673,364 -         409,673,364 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,048,860,306 57,757,710 -         3,722,417 40,709,622 2,151,050,055 -         2,151,050,055 

 
32 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ และสัญญาทีสํ่าคญั 

 
32.1 ภาระผูกพนั 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2559 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน     
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 56,275,507 53,863,531 48,589,387 46,887,951 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงสามปี 14,182,187 29,380,931 12,947,107 26,274,731 

รวม 70,457,694 83,244,462 61,536,494 73,162,682 
 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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32 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ และสัญญาทีสํ่าคญั (ต่อ) 
 
32.2 สัญญาสําคญัทีท่าํกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันและกิจการอ่ืน 

 

ก) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาจาํนวน 1 สัญญา เพื่อใช้บริการเก่ียวกบัการรับส่งสัญญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม  
โดยมีกาํหนดระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2566 โดยบริษทัตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรับการใชบ้ริการและ 
จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการใช้บริการดงักล่าวตามท่ีระบุในสัญญา ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ  
ท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

ข) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าเวลาของสถานีวิทยกุระจายเสียงกบัส่วนราชการจาํนวน 1 สัญญา กาํหนดระยะเวลา 
2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  

 

ค) บริษทัและบริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ  
ท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตและตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการนาํส่งเขา้กองทุนตาม
ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขท่ีประกาศโดย กสทช. 

 
ง) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาเช่าใชบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

กบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) สําหรับดาํเนินกิจการโทรทศัน์ระบบ
ดิจิตอลระยะเวลา 15 ปี โดยมีค่าธรรมเนียมสาํหรับการใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และบริษทัยอ่ยไดว้างหนงัสือ
คํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินร้อยละ 5 ของมูลค่าตามสัญญา 

 
32.3 หนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนักบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
     

คํ้าประกนัใหบ้ริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยและ     
 บริษทัอ่ืน (หน่วย : ลา้นบาท)  4.93  4.93  0.26  0.26 

 



บริษทั อาร์เอส จาํกัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
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33 ข้อพพิาททางกฎหมายที่สําคญั 
 
33.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เน่ืองจาก

การปฏิบัติงานเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิของบริษทัจาํนวนทุนทรัพย ์38.95 ล้านบาท และ 38.32 ล้านบาท ตามลาํดับ 
ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล ดงันั้นผูบ้ริหารจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
33.2 เงินสนบัสนุนการถ่ายทอดฟุตบอลโลก 

 
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษทัย่อยและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ไดต้กลงร่วมกนัใหบ้ริษทัยอ่ยถ่ายทอดการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 ทุกการแข่งขนัผา่นบริการโทรทศัน์
ท่ีเป็นการทัว่ไป (Free TV) โดยกสทช.จะใหเ้งินสนบัสนุน 
 
ปัจจุบนับริษทัไดย้ืน่ฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อเรียกเงินสนบัสนุน 57.14 ลา้นบาท จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซ่ึง ณ ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

 
34 เหตุการณ์ภายหลังวนัทีใ่นงบการเงนิ 
 

34.1 ใบแสดงสิทธิซื้อหุ้น 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุ้นได้มีมติให้บริษัทดาํเนินการออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นท่ี 3 (RS-W3) จาํนวนไม่เกิน 193,332,870 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิเหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ให้ตดัเศษดังกล่าวท้ิง 
ทั้งจาํนวน ทั้งน้ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 12.50 บาท  

 
34.2 การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั 

 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจากทุนของบริษทัจดทะเบียน
เดิม 1,009,937,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,203,270,516 บาทโดยออกหุ้นสามัญใหม่ จาํนวน 193,332,870 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวม 193,332,870 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั รุ่นท่ี 3 (RS-W3) จาํนวน 193,332,870 หุ้น และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 
พ.ศ. 2560 
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