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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัย่อย (“กลุ่มกิจการ”) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ 
ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

งบการเงินทีต่รวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด 

วนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ  
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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การประเมินมูลค่าของใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกจิการโทรทัศน์ 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการข้อ 14 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และ
ประกอบกิจการโทรทัศน์สุทธิ 
 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืน
ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์จ  านวน 1.53 พนัลา้นบาท
สุทธิจากค่าตัดจ าหน่ายสะสม เน่ืองจากจ านวนช่องทีวี
ดิ จิตอลท่ีมีจ านวนมากท าให้ผู ้ชมรายการโทรทัศน์ มี
ทางเลือกในการชมรายการต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน จึงมีผลให้
ผูป้ระกอบการทีวีดิจิตอลต้องเผชิญสภาวะการแข่งขัน
รุนแรงของทีวดิีจิตอล 
 

จากขอ้บ่งช้ีขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่มูลค่าท่ีกลุ่มกิจการคาดวา่
จะได้รับคืนจากการใช้ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทศัน์นั้นอาจต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  
ซ่ึงผูบ้ริหารประเมินการดอ้ยค่าประจ าปีของใบอนุญาตให้
ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์แลว้พบว่าไม่
มีการดอ้ยค่า 
 

ข้าพ เจ้าให้ ความใส่ ใจการประ เมินการด้อยค่ าใน
ใบอนุญาตให้ใช้ค ล่ืนความ ถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทัศน์ เน่ืองจากใบอนุญาตมีมูลค่าเป็นจ านวนท่ีมี
สาระส าคญั  และมีขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารใช้
ดุลยพินิจในการประเมินอัตราการเติบโตโดยรวมของ
รายได้และอตัราคิดลด  การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ
ของสมมติฐานเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลให้ประมาณการ
กระแสเงินสดเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นมีสาระส าคญั 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ รวมถึง  
 

• ประเมินและสอบถามผู ้บ ริห ารใน เชิ งทดสอบ เก่ียวกับ 
การประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการรวมถึงขั้นตอน
การจดัท า และทดสอบขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคต 

 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการท่ีท า 
ในปีปัจจุบนักบัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีท าใน 
ปีท่ีแลว้ รวมถึงประเมินเก่ียวกบัการปรับปรุงของประมาณการ 
ท่ีส าคัญ  และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดของ 
กลุ่มกิจการกบัผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงของปีปัจจุบนั 

 

• สอบถามผูบ้ริหารเชิงทดสอบเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัคือ
การเติบโตของรายได้และอัตราคิดลด เพื่อท าความเข้าใจ
แผนการเติบโตในอนาคต พร้อมดว้ยพิจารณาว่ากลุ่มกิจการมี
ความสามารถในการท าให้แผนสัมฤทธ์ิผลภายในระยะเวลาท่ี
สมควร  โดยการเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของรายได้กับ
ภาพรวมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม   

 

• ทดสอบความเหมาะสมของการใช้อัตราคิดลดของต้นทุน
เงินทุนในกลุ่มกิจการโดยเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ียท่ี 
กลุ่มกิจการไดจ่้ายจริง 

 

• ทดสอบการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานเก่ียวกบั
อัตราการเติบโตของรายได้ และอัตราคิดลด เพื่อพิจารณา 
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานเหล่าน้ีซ่ึงอาจส่งผลให้เกิด 
การดอ้ยค่าของใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทศัน์ 

 

จากผลการปฏิบติังานดงักล่าวขา้งตน้  ขา้พเจา้พบว่าสมมติฐาน
ท่ีผู ้บ ริหารใช้ในการประเมินมูลค่าของใบอนุญาตให้ใช ้
คล่ืนความถ่ีประกอบกิจการโทรทศัน์มีความสมเหตุสมผลตาม
หลกัฐานท่ีมีอยูแ่ละไม่จ าเป็นตอ้งบนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนสะสม
ทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการข้อ 17 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
(สุทธิ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีสินทรัพยภ์าษี
เงินได้รอการตัดบัญชีจ านวน 274 ล้านบาท ประกอบด้วย
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจากขาดทุนสะสมทาง
ภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ของบริษัทและบริษัทย่อยจ านวน 127.5 
ลา้นบาท 
 
กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก
ขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ เม่ือผูบ้ริหารพิจารณาว่า
จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะสามารถน า 
ผลขาดทุนสะสมทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได้ ผูบ้ริหารจดัท า
ประมาณการก าไรท่ีต้องเสียภาษีในอนาคต เพื่อพิจารณา
ความสามารถในการใช้ประโยชน์ทางภาษีของภาษีเงินได้ 
รอการตดับญัชีท่ีตั้งจากขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 
ซ่ึงประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้และก าไรเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อประมาณการเหล่าน้ี 
 
ขา้พเจา้ให้ความใส่ใจในเร่ืองสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีท่ีตั้งจากขาดทุนสะสมสุทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้น่ืองจากมูลค่า
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชี มีสาระส าคัญ ต่อ 
งบการเงิน และการค านวณประมาณการก าไรทางภาษี 
ในอนาคตมีความซบัซอ้น และมีการใชข้อ้สมมติฐานท่ีส าคญั
ซ่ึงข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจท่ีส าคญัของผูบ้ริหารในการประเมิน
ความสามารถในการท าก าไรท่ีตอ้งเสียภาษีในอนาคต 

ขา้พเจา้ท าความเขา้ใจรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ี
ส าคญั และได้ทดสอบขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารใช้ในการ
ค านวณก าไรทางภาษีในอนาคตซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนด
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดย 
 

• ประเมินผลขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถน าไปใชไ้ดโ้ดยพิจารณา
จากระยะเวลาส้ินสุดการใชไ้ดต้ามประมวลรัษฎากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงพิจารณาความถูกตอ้งของการค านวณภาษี และประมาณ
การการใชภ้าษีในอนาคต 

 

• ประเมินและสอบถามผูบ้ริหารเชิงทดสอบเก่ียวกบัดุลยพินิจและ
สมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของ
กลุ่มกิจการในช่วงระยะเวลา 5 ปีขา้งหน้า ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ี
กลุ่มกิจการสามารถใชสิ้ทธิประโยชน์จากขาดทุนสะสมทางภาษี 
โดยมีขอ้สมมติฐานดา้นการเติบโตของก าไรในอนาคตอนัเป็นผล
มาจากการเติบโตของรายได้ เปรียบเทียบอตัราการเติบโตของ
รายได้ตามแผนธุรกิจ กับประมาณการทางเศรษฐกิจ และ
อุตสาหกรรม 

 

จากวิ ธีป ฏิบัติงานของข้าพ เจ้าดังกล่าวข้างต้น  ข้าพ เจ้าพบว่า 

ขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณการก าไรท่ีตอ้ง

เสียภาษีในอนาคตอยูใ่นระดบัท่ีสมเหตุสมผล 

  

 



 

4 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การรับรู้จ านวนการตัดจ าหน่ายต้นทุนการผลติละคร 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการข้อ 2.10 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือ
ต้นทุนการผลิตละครสุทธิจ านวน 316 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 54 ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทั้งหมด ตน้ทุน
การผลิตละครแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่าย
สะสม ซ่ึงต้นทุนการผลิตละครตัดจ าหน่ายตามรูปแบบท่ี
คาดการณ์ของการใช้สินทรัพยเ์พื่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคต 
 
ผูบ้ริหารแบ่งสัดส่วนตน้ทุนการผลิตละครออกเป็น 2 ส่วน
กล่าวคือ ส่วนแรกของตน้ทุนการผลิตละคร จะตดัจ าหน่าย
ตามจ านวนตอนในแต่ละคร้ังท่ีคาดการณ์วา่จะออกอากาศทาง
โทรทศัน์ ส่วนท่ีเหลือของตน้ทุนการผลิตละครจะตดัจ าหน่าย
ดว้ยวธีิเส้นตรง  
 
ขา้พเจา้ใหค้วามใส่ใจวธีิการตดัจ าหน่ายตน้ทุนการผลิตละคร 
ในส่วนท่ีตดัจ าหน่ายตามจ านวนตอนในแต่ละคร้ังท่ีคาดการณ์
วา่จะออกอากาศทางโทรทศัน์ เน่ืองจากวิธีตดัจ าหน่ายในส่วนน้ี
เก่ียวขอ้งกบัการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการคาดการณ์
จ านวนตอนท่ีจะออกอากาศในอนาคต และตน้ทุนการผลิต
ละครตามส่วนแบ่งมีจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

ข้าพเจ้าท าความเข้าใจและตรวจสอบวิธีการตัดจ าหน่ายต้นทุน 
การผลิตละครโดย 
 

• ประเมินความเหมาะสมของวิ ธีการคาดการณ์ ท่ี เก่ียวกับ 
การประมาณการจ านวนตอนของการออกอากาศละครแต่ละเร่ือง
โดยเทียบกบัแผนการออกอากาศ   

 

• ประเมินจ านวนตอนท่ีออกอากาศจริงของละครเร่ืองนั้ น  
โดยเปรียบเทียบกบัแผนการออกอากาศละครท่ีน ามาใชค้  านวณ
การตดัจ าหน่ายตน้ทุนการผลิตละคร 

 

• ทดสอบการค านวณ เพื่อประเมินความถูกตอ้งของการค านวณ
การตดัจ าหน่ายตน้ทุนการผลิตละคร 

 

ขา้พเจา้พิจารณาแลว้วา่ดุลยพินิจของผูบ้ริหารนั้นสมเหตุสมผล และ
อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ตามหลกัฐานท่ีมีอยู ่ 
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ข้อมูลอ่ืน 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปีภายหลงัวนัท่ี 
ในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืน
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  

กรรมการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจดัท า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 
ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับ 
การด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็น 
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช ้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ง 
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจาก 
การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรง
ตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า 
จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบติังาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ
ได้ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก 
อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
กฤษณ์  ชัชวาลวงศ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5016 
กรุงเทพมหานคร 
21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 230,823,831     103,761,958     29,268,469       23,739,791       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  (สุทธิ) 8 622,302,372     647,567,198     461,028,178     568,171,986     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (สุทธิ) 34 ง)          -          - 841,700,000     577,700,000     
สินคา้คงเหลือ  (สุทธิ) 9 315,635,411     129,679,765     2,646,381         3,525,818         
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุทธิ) 22 24,836,068       67,630,189                -          -

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 10 2,275,876         1,483,466         620,355            326,904            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,195,873,558  950,122,576     1,335,263,383  1,173,464,499  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเกินปี 8 -                           -          - 291,364,640     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (สุทธิ) 11 -                           - 555,909,254     581,361,593     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม  (สุทธิ) 12 3,988,995         4,103,678                  -          -

อาคาร และอุปกรณ์  (สุทธิ) 13 402,467,819     473,046,349     370,491,352     450,699,505     
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทศัน์ (สุทธิ) 14 1,531,084,848  1,666,431,413           -          -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  (สุทธิ) 15 587,247,391     551,610,176     145,938,925     142,171,290     
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เกินปี 27,083,333       35,416,667                -          -

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (สุทธิ) 16 153,554,601     124,080,113     90,014,129       55,838,141       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 17 273,923,902     303,617,658     119,457,000     94,574,938       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 18 33,905,738       30,859,926       30,549,040       27,713,927       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,013,256,627  3,189,165,980  1,312,359,700  1,643,724,034  

รวมสินทรัพย์ 4,209,130,185  4,139,288,556  2,647,623,083  2,817,188,533  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 20 ถึง 93 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 19 815,418,868     589,116,455     284,267,502     264,066,264     
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี (สุทธิ) 20 11,681,888       11,667,631       11,681,888       11,667,631       

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่ายท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (สุทธิ) 14 176,864,317     378,075,913              -          -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 213,000,000     706,000,000     213,000,000     598,000,000     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 จ) -                           - 121,827,125     140,400,000     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 40,000,000                -          -          -

ประมาณการค่าเผือ่การรับคืนสินคา้ -                  1,891,930                  -          -

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สุทธิ) 22 29,758,153       43,962,189       20,614,565       33,707,868       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 41,610,288       22,905,356                -          -

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 10,091,089       15,149,577       5,546,049         4,989,690         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,338,424,603  1,768,769,051  656,937,129     1,052,831,453  

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 20 17,688,912       24,702,002       17,688,912       24,702,002       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 23 626,085,000     444,060,000              -          -

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทศัน์คา้งจ่าย 14 717,671,638     727,842,925              -          -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 96,134,656       97,959,294       72,801,538       84,092,281       
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 25 11,067,587       16,431,623       879,874            10,832,374       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,468,647,793  1,310,995,844  91,370,324       119,626,657     

รวมหนีสิ้น 2,807,072,396  3,079,764,895  748,307,453     1,172,458,110  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 20 ถึง 93 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน 26.1
   หุน้สามญั 1,203,270,516 หุน้ 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,203,270,516  1,203,270,516  
   หุน้สามญั 1,009,937,646 หุน้
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,009,937,646  1,009,937,646  

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
   หุน้สามญั 1,010,147,392 หุน้
      มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 1,010,147,392  1,010,147,392  
   หุน้สามญั 1,009,937,646 หุน้
      มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 1,009,937,646  1,009,937,646  

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 26.1 258,236,895     255,824,816     258,236,895     255,824,816     
หุน้สามญัซ้ือคืน 26.6 (465,274,840)    (465,274,840)    (465,274,840)    (465,274,840)    
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 112,971,941     100,894,958     112,971,941     100,894,958     
จดัสรรแลว้ - สาํรองหุน้สามญัซ้ือคืน 465,274,840     465,274,840     465,274,840     465,274,840     
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 15,517,712       (317,336,467)    517,959,402     278,073,003     

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,396,873,940  1,049,320,953  1,899,315,630  1,644,730,423  
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,183,849         10,202,708                -          -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,402,057,789  1,059,523,661  1,899,315,630  1,644,730,423  

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 4,209,130,185  4,139,288,556  2,647,623,083  2,817,188,533  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 20 ถึง 93 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,413,406,904    846,939,326       468,940             611,334,628       
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,088,275,276    2,151,676,257    658,870,040      792,298,352       

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 3,501,682,180    2,998,615,583    659,338,980      1,403,632,980    

ตน้ทุนขาย (475,530,387)      (405,269,867)      (238,400)           (310,213,657)      
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,667,942,020)   (1,925,733,697)   (572,332,608)    (805,457,075)      

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (2,143,472,407)   (2,331,003,564)   (572,571,008)    (1,115,670,732)   

กําไรขั้นต้น 1,358,209,773    667,612,019       86,767,972        287,962,248       
รายไดอ่ื้น 28 40,906,581         123,589,627       723,917,238      444,284,393       

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 1,399,116,354    791,201,646       810,685,210      732,246,641       
ค่าใชจ่้ายในการขาย (398,268,164)      (315,635,017)      (134,940,259)    (102,142,791)      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (533,852,730)      (516,763,250)      (438,569,053)    (427,375,121)      
(กลบัรายการ)ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ย          -          - (2,132,441)        11,870,455         

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 29 (1,847,151)          (1,907,295)          (1,388,765)        (2,057,180)          
ตน้ทุนทางการเงิน 31 (90,471,386)        (83,372,848)        (19,454,519)      (16,065,241)        
กาํไรท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไข
การชาํระค่าธรรมเนียมในอนุญาตใหใ้ช้
คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 14 45,539,315                  -          -          -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 420,216,238       (126,476,764)      214,200,173      196,476,763       
(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได้ 32 (87,192,943)        24,235,322         27,339,481        (14,197,440)        

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 333,023,295       (102,241,442)      241,539,654      182,279,323       
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน :          -
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
   ผลประโยชน์พนกังาน 24 15,086,776                  - 13,029,660                 -
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภท
   รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (3,017,355)                   - (2,605,932)                 -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 12,069,421                  - 10,423,728                 -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 345,092,716       (102,241,442)      251,963,382      182,279,323       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 20 ถึง 93 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)
ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 332,861,741       (102,145,200)      241,539,654      182,279,323       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 161,554              (96,242)                        -          -

333,023,295       (102,241,442)      241,539,654      182,279,323       

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ
ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 344,931,162       (102,145,200)      251,963,382      182,279,323       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 161,554              (96,242)                        -          -

345,092,716       (102,241,442)      251,963,382      182,279,323       

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 33.1 0.3443                (0.1043)               0.2499               0.1862                

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาท) 33.2 0.3328                (0.1043)               0.2415               0.1862                

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 20 ถึง 93 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ส่วนต่างระหว่าง
ราคาซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยที่อยู่
ภายใต้การควบคุม

ทุนจดทะเบียน เดยีวกันกับมูลค่า สํารอง รวมส่วน
ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั สุทธิตามบัญชีของ ทุนสํารอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้ ของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื้อคืน บริษัทย่อย ตามกฎหมาย ซื้อคืน จัดสรร ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือต้นปี 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    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี
   หุน้สามญัซื้อคืน 26.6 -                     -                 (465,274,840)    -                          -                -                  -                   (465,274,840)         -                     (465,274,840)     
   สาํรองหุน้สามญัซื้อคืน -                     -                 -                   -                          -                465,274,840    (465,274,840)    -                         -                     -                     
   ส่วนต่างระหวา่งราคาซื้อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
      ที่อยูน่อกการควบคุมกบัมูลค่าสุทธิตามบญัชี
      ของบริษทัยอ่ย -                     -                 -                   16,593,840              -                -                  (16,593,840)      -                         -                     -                     
   จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย -                     -                 -                   -                          9,113,967      -                  (9,113,967)        -                         -                     -                     
   เงินปันผลจ่าย 27 -                     -                 -                   -                          -                -                  (100,109,385)    (100,109,385)         (9,450)                 (100,118,835)     
   กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                     -                 -                   -                          -                -                  (102,145,200)    (102,145,200)         (96,242)               (102,241,442)     

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 20 ถึง 93 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม (บาท)

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

13



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ส่วนต่างระหว่าง
ราคาซื้อเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยที่อยู่
ภายใต้การควบคุม

ทุนจดทะเบียน เดยีวกันกับมูลค่า สํารอง รวมส่วน
ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั สุทธิตามบัญชีของ ทุนสํารอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้ ของผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื้อคืน บริษัทย่อย ตามกฎหมาย ซื้อคืน จัดสรร ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม รวม

ยอดคงเหลือต้นปี 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    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี
   การเพิ่มหุน้สามญั 26.5 209,746              2,412,079       -                   -                          -                -                  -                   2,621,825               -                     2,621,825           
   หุน้สามญัซื้อคืน 26.6 -                     -                 -                   -                          -                -                  -                   -                         -                     -                     
   ส่วนไดเ้สียไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการลดทุน
      จดทะเบียนของบริษทัยอ่ย -                     -                 -                   -                          -                -                  -                   -                         (4,687,500)          (4,687,500)         
   จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย -                     -                 -                   -                          12,076,983    -                  (12,076,983)      -                         -                     -                     
   เงินปันผลจ่าย 27 -                     -                 -                   -                          -                -                  -                   -                         (492,913)             (492,913)            
   กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น - การวดัมูลค่าใหม่ของ
      ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน (สุทธิจากภาษี) -                     -                 -                   -                          -                -                  12,069,421       12,069,421             -                     12,069,421         
   กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                     -                 -                   -                          -                -                  332,861,741     332,861,741           161,554               333,023,295       

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,010,147,392    258,236,895   (465,274,840)    -                          112,971,941  465,274,840    15,517,712       1,396,873,940        5,183,849            1,402,057,789    

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 20 ถึง 93 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

งบการเงินรวม (บาท)
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทุนจดทะเบียน สํารอง
ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ ทุนสํารอง หุ้นสามัญ ยงัไม่ได้

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื้อคืน ตามกฎหมาย ซื้อคืน จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,009,937,646    255,824,816     -                  91,780,991                - 670,291,872     2,027,835,325    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี
   หุน้สามญัซื้อคืน 26.6          -          - (465,274,840)           -          -          - (465,274,840)      
   สาํรองหุน้สามญัซื้อคืน          -          - -                         - 465,274,840     (465,274,840)    -                    
   จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย          -          - -                  9,113,967                  - (9,113,967)        -                    
   เงินปันผลจ่าย 27          -          - -                         -          - (100,109,385)    (100,109,385)      
   กาํไรสุทธิสาํหรับปี          -          - -                         -          - 182,279,323     182,279,323       

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 20 ถึง 93 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ส่วนของเจ้าของ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทุนจดทะเบียน สํารอง
ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ ทุนสํารอง หุ้นสามัญ ยงัไม่ได้

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื้อคืน ตามกฎหมาย ซื้อคืน จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นปี 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    
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับปี
   การเพิ่มหุน้สามญั 26.5 209,746              2,412,079         -                   -                   -                   -                   2,621,825           
   จดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย -                     -                   -                   12,076,983       -                   (12,076,983)      -                     
   กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอื่น - การวดัมูลค่าใหม่ของ
      ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (สุทธิจากภาษี) -                     -                   -                   -                   -                   10,423,728       10,423,728         
   กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                     -                   -                   -                   -                   241,539,654     241,539,654       

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,010,147,392    258,236,895     (465,274,840)    112,971,941     465,274,840     517,959,402     1,899,315,630    

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 20 ถึง 93 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

420,216,238      (126,476,764)     214,200,173      196,476,763      

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13, 14, 15, 30 558,172,985      468,498,619      142,106,043      110,597,903      

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 8 (2,696,990)         4,931,692          548,855             3,015,651          

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย -                    (1,360,952)         -                    -                    

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กลบัรายการ) 34 ง) -                    -                    -                    (9,425,226)         

ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (กลบัรายการ) 9 (47,116,226)       17,555,279        43,228               (3,565,749)         

ขาดทุนจากการทาํลายสินคา้ 314,226             6,959,939          -                    6,959,234          

กลบัรายการประมาณการค่าเผือ่การรับคืนสินคา้ (1,891,930)         (12,473,944)       -                    (14,365,874)       

(กลบัรายการ)ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 13,502,476        15,152,801        13,502,476        15,460,069        

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน

และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 10, 18 80,000               (1,010,122)         80,000               93,536               

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 114,683             999,075             -                    -                    

(กลบัรายการ)ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                              - 2,014,839          (11,773,751)       

กลบัรายการประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                              -           - 12,997,200        

(กาํไร)ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 29 228                    455,998             69                      438,754             

กาํไรจากการจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 28 52,717               (418,842)            (447,793)            (276,618)            

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24 13,262,138        12,413,546        1,738,917          9,278,992          

เงินปันผลรับ 27 -                              - (355,556,461)     (122,813,200)     

ดอกเบ้ียรับ 28 (1,143,323)         (1,741,591)         (31,750,488)       (25,992,049)       

ตน้ทุนทางการเงินดอกเบ้ียจ่าย 31 90,471,386        83,372,848        19,454,519        16,065,241        

ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีเน่ืองจากผลกระทบจากการขยายเวลา

การชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี

ประกอบกิจการโทรทศัน์ (45,539,315)       -                    -                    -                    

997,799,293      466,857,582      5,934,377          183,170,876      

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 20 ถึง 93 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

งบการเงนิรวม

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปล่ียนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 27,954,805        223,219,784      397,480,985      34,853,007        

สินคา้คงเหลือ (139,153,646)     8,900,454          836,209             47,748,632        

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 28,590,085        (31,149,983)       (13,093,303)       7,277,207          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (872,410)            96,947,535        (373,451)            96,848,251        

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้เกินปี 8,333,334          (35,416,667)       -                    -                    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (3,045,812)         969,771             (2,835,113)         (133,888)            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 201,333,527      (879,676,310)     (5,908,811)         (877,491,970)     

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย (5,058,488)         3,200,420          556,359             (1,772,390)         

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (5,364,036)         (2,383,896)         (9,952,500)         (175,414)            

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน

ก่อนภาษีเงินไดจ่้าย 1,110,516,652   (148,531,310)     372,644,752      (509,675,689)     

รับคืนภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 16 36,250,232        61,886,965        -                    37,010,317        

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (107,536,330)     (120,167,366)     (34,324,501)       (23,299,698)       

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 1,039,230,554   (206,811,711)     338,320,251      (495,965,070)     

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 1,150,334          1,734,580          32,229,096        25,010,734        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน 34 ง)           - (30,000,000)       (400,000,000)     (815,500,000)     

รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ง)           - 30,000,000        136,000,000      741,500,000      

เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย           -           - 23,437,500        (100,852,193)     

เงินลงทุนชัว่คราว-เงินฝากประจาํครบกาํหนด 12 เดือน           - 4,522,302          -                    -                    

เงินปันผลรับ -                              - 355,556,461      249,809,030      

เงินสดจ่ายซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (69,183,829)       (139,435,339)     (53,671,322)       (142,928,538)     

เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 1,580,632          6,948,891          5,299,754          13,074,284        

เงินสดจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (301,415,463)     (442,309,349)     (9,848,752)         (60,523,831)       

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7                                  - 13,142,441        262,296             

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (367,868,319)     (568,538,915)     102,145,178      (90,148,218)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 20 ถึง 93 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายชาํระดอกเบ้ีย (46,946,871)       (28,399,595)       (17,665,798)       (14,507,890)       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,125,000,000   3,046,000,000   1,870,000,000   2,573,000,000   

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,618,000,000)  (2,340,000,000)  (2,255,000,000)  (1,975,000,000)  

รับเงินจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 222,025,000      444,060,000      -                    -                    

จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (16,319,903)       (19,265,933)       (16,319,903)       (19,265,933)       

จ่ายชาํระค่าใบอนุญาตสาํหรับสิทธิในการดาํเนินการ

บนคล่ืนความถ่ีสาํหรับกิจการบนโทรทศัน์ระบบดิจิตอล (207,500,000)     (415,000,000)     -                    -                    

รับเงินจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 จ) -                              - 332,000,000      223,500,000      

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 จ) -                              - (350,572,875)     (131,100,000)     

จ่ายเงินปันผล 27 -                    (100,109,385)     -                    (100,109,385)     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการจ่ายเงินปันผล (492,913)            (9,450)                -                    -                    

จ่ายเงินลดทุนส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 26.4 (4,687,500)                   - -                    -                    

เงินสดรับจากการออกหุน้เพิ่มทุน 2,621,825          -                    2,621,825          -                    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้ซ้ือคืน 26.6 -                    (465,274,840)     -                    (465,274,840)     

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (544,300,362)     122,000,797      (434,936,751)     91,241,952        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) สุทธิ 127,061,873      (653,349,829)     5,528,678          (494,871,336)     

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดยอดคงเหลือปลายปี 230,823,831      103,761,958      29,268,469        23,739,791        

รายการท่ีมใิช่เงนิสด

ตดัจาํหน่ายลูกหน้ีอ่ืนและค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีอ่ืน 53,100,066        -                    45,578,383        -                    

ตดัจาํหน่ายภาพยนตร์และค่าเผือ่ดอ้ยค่าภาพยนตร์ 7,692,756          -                    -                    -                    

เจา้หน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จากการซ้ือท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ในระหวา่งปี 2,081,869          28,751,749        1,537,346          27,742,761        

เจา้หน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ในระหวา่งปี 80,386,069        28,928,269        52,581,940        368,080             

เจา้หน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินระหวา่งปี 7,633,953          41,278,000        7,633,953          41,278,000        

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหนา้ 20 ถึง 93 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจ ากัดซ่ึงท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2535  
บริษทัไดแ้ปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัเม่ือวนัท่ี 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 ธุรกิจจดัจ าหน่ายเพลง 
ธุรกิจรับจา้งและผลิตกิจกรรม ธุรกิจอ่ืนท่ีสนบัสนุนธุรกิจหลกัของกลุ่ม และธุรกิจขายผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 

นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญติัการบัญชี  
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และตามขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

ตวัเลขเปรียบเทียบไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนอรายการในงบการเงินงวดปัจจุบนัเท่า 
ท่ีจ  าเป็นตามท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุ 6 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ เร่ืองท่ีอธิบายในนโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป 
 

การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชี 
ท่ีส าคญัและการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั
และตอ้งเปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือ เก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมี
นยัส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุ 4 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง  

 
2.2.1 มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 

มีดงัต่อไปน้ี 
 
กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระส าคญั มีดงัน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การร่วมการงาน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยใหท้างเลือกเพิ่มในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 
(ปรับปรุง 2559) เพิ่มเติมจากเดิมท่ีใหใ้ชว้ิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เม่ือมีการประกาศใช)้ ทั้งน้ีการเลือกใช้
นโยบายบญัชีส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหาก
กิจการเลือกท่ีจะเปล่ียนมาใชว้ธีิส่วนไดเ้สียจะตอ้งท าโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) ให้ทางเลือกเพิ่มส าหรับกิจการท่ีไม่ใช่กิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะ
ด้านการลงทุนท่ีมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน  
โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจ
เฉพาะดา้นการลงทุนนั้น จะมีทางเลือกในการท่ีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมหรือ 
การร่วมคา้นั้ น ๆ ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามท่ีบริษทัร่วมหรือการร่วมค้านั้ นๆ ใช้อยู่ หรือจะถอดการวดัมูลค่า
ยติุธรรมออกและแทนดว้ยการจดัท างบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ท่ีเป็นกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะ
ดา้นการลงทุน  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปล่ียนแปลงโดยใหมี้การสันนิษฐานวา่การตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั้นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานน้ีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หน่ึงขอ้ใด
ต่อไปน้ี คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นัน่คือรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้จ ากดัของ
มูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้่ารายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีไดจ้ากสินทรัพย ์
มีความสมัพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.1 มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 

มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 
 
กลุ่มมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระส าคญั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้ าหนดใหมี้ความชดัเจนมากข้ึนส าหรับ 1) การซ้ือ
ส่วนไดเ้สียในการด าเนินงานร่วมกนัท่ีกิจกรรมของการด าเนินงานร่วมกนันั้นประกอบกนัข้ึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซ้ื้อ 
น าหลกัการบญัชีของการรวมธุรกิจมาถือปฏิบติั และ 2) ในกรณีท่ีผูร่้วมด าเนินงานมีการซ้ือส่วนได้เสียในการ
ด าเนินงานร่วมกันเพิ่มข้ึนนั้น ส่วนได้เสียเดิมท่ีมีอยู่ในการด าเนินงานร่วมกันจะไม่ถูกวดัมูลค่าใหม่ หากร่วม
ด าเนินงานยงัคงมีการควบคุมร่วมอยู ่ 
 
ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาแลว้วา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ 

 
2.2.2 มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ 

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัและ
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ 

รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัและ
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีส าหรับภาษีเงินไดร้อ
ตดับัญชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าต ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช ้
หกัภาษีเกิดข้ึน 

- ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสนันิษฐานวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่าท่ี
สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของก าไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีก าหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อ
ตดับญัชีจะตอ้งน าไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ านวนท่ีใชห้กัภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนวา่การเปิดเผยตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนได้เสียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว ้
เพื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทาง
การเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

(1) บริษทัยอ่ย 
 

บริษทัยอ่ยหมายถึงทุกกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอ านาจในการควบคุม กลุ่มกิจการมีอ านาจการควบคุมเม่ือกลุ่มกิจการ
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุน และมีความสามารถท่ีจะท าให้
เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนนั้นจากการมีอ านาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ย
ไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่น างบการเงินของ
บริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุม 
 

กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัย่อย 
ประกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนใหแ้ละหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระใหแ้ก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือ
และส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหร้วมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์
หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจจะถูก 
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นท่ี 
ถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้
การรวมธุรกิจใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้น
ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ 
และใหบ้นัทึกการจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกวา่มูลค่ายติุธรรมสุทธิ 
ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้
มูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของ 
เจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ นอ้ยกวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยท่ีไดม้า
เน่ืองจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรขาดทุน 
 

กิจการจะตดัรายการบญัชีระหวา่งกนั ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหวา่งกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนั 
เกิดการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ) 

 
(2) รายการและส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 
กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนท่ีเป็นของเจา้ของของกลุ่ม
กิจการ ส าหรับการซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ละมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นท่ีซ้ือมาในบริษทัยอ่ย และก าไรหรือขาดทุนจากการขายส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมจะ
ถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ 
 

(3) การจ าหน่ายบริษทัยอ่ย 
 
เม่ือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ต้องหยุดรวมริษัทย่อยในการจัดท างบการเงินรวม ส่วนได้เสียในกิจการ 
ท่ีเหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน มูลค่า
ยติุธรรมนั้นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเร่ิมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการวดัมูลค่าในเวลาต่อมา
ของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูใ่นรูปของบริษทัร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน ส าหรับทุกจ านวนท่ีเคยรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจการนั้นจะถูกปฏิบัติเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจ าหน่าย
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้นออกไป 
 

(4) บริษทัร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซ่ึงโดยทัว่ไปก็คือการท่ี 
กลุ่มกิจการถือหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้ งหมด เงินลงทุน 
ในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจการรับรู้ 
เงินลงทุนเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงในภายหลงัวนัท่ีไดม้าดว้ย
ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในบริษทัร่วมของ
กลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมท่ีระบุได ้ณ วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน 
 
ถา้ส่วนไดเ้สียของเจา้ของในบริษทัร่วมนั้นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั  กิจการตอ้งจดัประเภทรายการ 
ท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเขา้ก าไรหรือขาดทุนเฉพาะสดัส่วนในส่วนไดเ้สียของเจา้ของท่ีลดลง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

(4) บริษทัร่วม (ต่อ) 
 
ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
และส่วนแบ่งในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ท่ีเกิดข้ึนภายหลังการได้มาจะรวมไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงภายหลงัการได้มาดังกล่าวขา้งต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน  
เม่ือส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษทัร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ 
ในบริษทัร่วมนั้น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในหน้ีของบริษทัร่วม
หรือรับวา่จะจ่ายหน้ีแทนบริษทัร่วม 
 
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกส้ินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมเกิดการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีเกิดข้ึนกลุ่มกิจการจะค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
กบัมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปท่ีส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน 
งบก าไรขาดทุน 
 
รายการก าไรท่ียงัไม่ได้เกิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษทัร่วมจะตดับัญชีเท่าท่ีกลุ่มกิจการมีส่วนได้เสีย 
ในบริษทัร่วมนั้น รายการขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงก็จะตดับญัชีในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่า
สินทรัพยท่ี์โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 
 
บริษทัร่วมจะเปล่ียนนโยบายการบญัชีเท่าท่ีจ าเป็นเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ ก าไรและ
ขาดทุนจากการลดสดัส่วนในบริษทัร่วมจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมี 
การปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่า 
ตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
 
รายช่ือของบริษทัร่วมของกลุ่มกิจการไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.4 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ 

 
(ก) สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงิน 

 
รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจหลกัท่ีบริษทัด าเนินงานอยู่ (สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท  
ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานและสกุลเงินท่ีใชน้ าเสนองบการเงินของบริษทั 
 

(ข) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือ
จ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตรา
ต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ย ในทางตรงขา้มการ
รับรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก าไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมด
ของก าไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 

 
2.5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้ นอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีได้มา และ 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

2.6 ลูกหนีก้ารค้า  
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ีและจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยูห่กัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินงวด ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของ
ลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยถือเป็น
ส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.7 สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของ
สินคา้คงเหลือค านวณโดยวิธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนในการซ้ือประกอบดว้ยราคาซ้ือ และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การซ้ือสินคา้นั้น เช่น ค่าอากรขาเขา้ ค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดเก่ียวขอ้งทั้งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินท่ีไดรั้บคืน ตน้ทุนของ
สินคา้ส าเร็จรูป และงานระหว่างท าภาพยนตร์ ละคร หนงัแผ่น และอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ตน้ทุนการผลิตทางตรง การถ่ายท า 
และค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืน มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ี
จ าเป็นเพื่อใหสิ้นคา้นั้นส าเร็จรูปและเพื่อใหสิ้นคา้นั้นขายไดร้วมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกิจการจะบนัทึกบญัชีค่าเผื่อลด
มูลค่าสินคา้เม่ือพบวา่มีสินคา้เก่า ลา้สมยั เส่ือมคุณภาพเท่าท่ีจ าเป็น  
 

2.8 อาคารและอุปกรณ์  
 

อาคารและอุปกรณ์แสดงรายการดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ตน้ทุนเร่ิมแรกจะ
รวมตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดวา่จะใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการ และตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า
ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืนๆ 
กลุ่มกิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นค านวณด้วยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยแ์ต่ละ 
ชนิด ตามอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์ประมาณไวด้งัต่อไปน้ี 
 

อาคาร 20 ปี ตามอายสุญัญาเช่าท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 8 ปี 7 เดือน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์                     5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานกลุ่มกิจการไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือ และอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
ใหเ้หมาะสม 
 

ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวจะถูกปรับลด
ใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 
 
รายการก าไรและรายการขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยการเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และไดร้วมอยูใ่นรายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืนตามล าดบั 
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2.9 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกจิการโทรทัศน์ 
 
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ ประกอบด้วย ต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาซ่ึง
ใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ 
ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ และหมวดหมู่ทัว่ไป แบบความคมชดัปกติ แสดงดว้ยมูลค่าเทียบเท่าเงินสดโดยวิธีคิดลด
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดตามท่ีธนาคารก าหนดส าหรับสินเช่ือเพื่อการดงักล่าว
หักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกบัจ านวนเงินทั้งหมดท่ีตอ้งจ่าย
ช าระบนัทึกเป็นตน้ทุนทางการเงินตลอดอายกุารจ่ายช าระค่าธรรมเนียมการไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบ
กิจการโทรทัศน์ โดยจะเร่ิมตัดจ าหน่ายเม่ือพร้อมท่ีจะให้บริการ  บริษทัตดัจ าหน่ายใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทศัน์โดยวธีิเส้นตรงตามอายขุองใบอนุญาต 15 ปี 
 

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ตน้ทุนการผลิตละครและรายการ 
 
ตน้ทุนการผลิตละครและรายการ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ซ่ึงกลุ่มกิจการ
ตดัจ าหน่ายตน้ทุนการผลิตละครดว้ยจ านวนคร้ังท่ีออกอากาศ 
 
ลิขสิทธ์ิอ่ืน 
 
ลิขสิทธ์ิอ่ืน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) กลุ่มกิจการตดัจ าหน่ายเป็น
ค่าใชจ่้ายโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ลิขสิทธ์ิมาสเตอร์เทปเพลง 
 
ลิขสิทธ์ิมาสเตอร์เทปเพลงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กลุ่มกิจการจึงไม่มีการตดัจ าหน่ายแต่จะใช้วิธีการ
ทดสอบการดอ้ยค่าแทน 
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2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
ต้นทุนท่ีใช้ในการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการพฒันา 
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มกิจการเป็นผูดู้แล  
จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 
• มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกิจการจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์เพื่อน ามาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้
• ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สร็จสมบูรณ์และน ามาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
• กิจการมีความสามารถท่ีจะน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
• สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
• มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนได้เพียงพอท่ีจะน ามาใช้เพื่อท าให้การ

พฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้
• กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการพฒันา 

ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนกังานท่ีท างานในทีมพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 
 
ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหากก่อนหนา้น้ีรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 
 
ต้นทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและตดัจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอาย ุ
ประมาณการใหป้ระโยชน์ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี 

 
2.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 
สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัดเช่น ค่าความนิยม ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็น
ประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชี
อาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช ้
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพย ์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิน 
ความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2.12 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 
 
สญัญาเช่าการเงิน 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสิน
และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพนั 
ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
ตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าทางการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า
หรืออายขุองสญัญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่  
 
สญัญาเช่าด าเนินงาน 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะทยอยบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 

 
2.13 เงนิกู้ยืม  

 
เงินกูย้มืรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้มืวดัมูลค่า 
ในเวลาต่อมาดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทน (หกัดว้ยตน้ทุนการจดัท า
รายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมูลค่าท่ีจ่ายคืนเพื่อช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดช่วงเวลาการกูย้มื 
 
ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดเ้งินกูม้าจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดจ้ะใชว้งเงินกู้
บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได ้
ท่ีจะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้ งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าส าหรับการให้บริการสภาพคล่อง 
และจะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวียนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2.14 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีน้ีภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ 
เจา้ของตามล าดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมี
ผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทั และบริษทัยอ่ยตอ้งด าเนินงานอยูแ่ละเกิดรายไดเ้พื่อเสียภาษี 
ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน ากฎหมายภาษี ไปปฏิบติั
ข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภาษีแก่หน่วยงาน
จดัเกบ็ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวธีิหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคาตามบญัชี
ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรกต็ามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรกของรายการ
สินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
ก าไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ท่ีมี 
ผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าว
จะน าไปใช้เม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งได้ใช้ประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีได้มี 
การจ่ายช าระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน า
จ านวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของ 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ย และส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีเวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะ
เวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนได้
ภายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้อง 
งวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
กลุ่มกิจการได้ก าหนดโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กลุ่มกิจการมีทั้งโครงการสมทบเงินและ
โครงการผลประโยชน์ 
 
ส าหรับโครงการสมทบเงินกลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจ านวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพนัทาง
กฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายให้พนักงาน
ทั้งหมดส าหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบนั กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
ซ่ึงบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และขอ้ก าหนดของ พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
กลุ่มกิจการไม่มีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายเงินเพิ่มอีกเม่ือไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนักงานเม่ือถึงก าหนดช าระ ส าหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรือ 
หกัออกเม่ือครบก าหนดจ่าย 
 
ส าหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบ าเหน็จบ านาญท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ 
ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจ านวนปีท่ีใหบ้ริการ และ ค่าตอบแทน 
 
หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานหกัดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนัน้ีค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ
ทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงิน 
ท่ีจะจ่ายภาระผูกพนั และวนัครบก าหนดของพนัธบัตรรัฐบาลใกล้เคียงกับระยะเวลาท่ีต้องช าระภาระผูกพนักองทุน 
บ าเหน็จบ านาญ  
 
ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการ
เปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของเจา้ของผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่การเปล่ียนแปลงโครงการผลประโยชน์นั้นจะมีเง่ือนไข 
ซ่ึงผกูกบัระยะเวลาท่ีพนกังานยงัคงตอ้งใหบ้ริการตามท่ีก าหนด (ระยะเวลาการใหสิ้ทธิ) ซ่ึงในกรณีนั้นตน้ทุนการใหบ้ริการ
ในอดีตจะถูกตดัจ าหน่ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ 
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2.16 สินทรัพย์ทางการเงนิและหนีสิ้นทางการเงนิ 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีส าคญัซ่ึงได้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หน้ีสิน
ทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

บริษทัมีการท าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อช่วยป้องกันบริษัทจากความเคล่ือนไหวของอัตรา
แลกเปล่ียนด้วยการก าหนดอตัราท่ีจะใช้ในการจ่ายหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษทัไม่รับรู้สัญญาแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในงบการเงินในวนัเร่ิมแรกและจะรับรู้เม่ือครบก าหนดตามสัญญา 
 

2.17 ประมาณการหนีสิ้น - ทั่วไป 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงซ่ึงจดัท าไวอ้นัเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการช าระภาระผูกพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มกิจการ 
ตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไปและสามารถประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
 

ในกรณีท่ีมีภาระผกูพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่าย
ช าระภาระผูกพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทุกประเภท แมว้่าความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อช าระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า 
 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดวา่จะตอ้งน ามาจ่ายช าระภาระผกูพนั 
โดยใช้อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียง
เฉพาะของหน้ีสินท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็น
ดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.18 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนไม่ได ้(ถา้มี) ท่ีกิจการสามารถก าหนดการจ่ายเงินปันผลไดอ้ยา่งอิสระจะจดัประเภทไว้
เป็นส่วนของผูถื้อหุน้ หุน้ประเภทอ่ืนซ่ึงรวมถึงหุน้บุริมสิทธ์ิชนิดบงัคบัไถ่ถอนจะจดัประเภทไวเ้ป็นหน้ีสิน 
 

ตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่หรือการออกสิทธิในการซ้ือหุ้นซ่ึงสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของเจา้ของ 
โดยน าไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักล่าว 
 

กรณีท่ีบริษทัใดก็ตามในกลุ่มกิจการซ้ือคืนหุน้สามญัของบริษทักลบัคืน (หุน้ทุนซ้ือคืน) ส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายไปรวมถึงตน้ทุน
เพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง (สุทธิจากภาษีเงินได้ จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซ้ือคืนและแสดงเป็นรายการหกัจากยอดรวมของส่วน
ของกผูถื้อหุน้ของบริษทัจนกวา่หุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าวจะถูกยกเลิกไปหรือจ าหน่ายออกไปใหม่ เม่ือมีการจ าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืน
ออกไปใหม่ ส่ิงตอบแทนใดๆ ท่ีไดรั้บจากการขายหรือน าหุน้ทุนซ้ือคืนออกจ าหน่ายใหม่สุทธิจากตน้ทุนเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงสุทธิจากภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง จะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจา้ของ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.19 การรับรู้รายได้ 
 

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ รายได้
จะแสดงด้วยจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายและการให้บริการภายใน 
กลุ่มกิจการส าหรับงบการเงินรวม 
 

2.19.1 รายไดจ้ากการขายสินคา้ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ 
 

2.19.2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
 

ก) รายไดจ้ากการบริการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์จะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ทางส่ือโทรทศัน์ 
ส่ือวทิย ุส่ือในธุรกิจโมเดิร์นเทรด และส่ืออ่ืน ๆ 

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

2.19.3 รายไดค่้าลิขสิทธ์ิ 
 

ก) รายไดจ้ากค่าลิขสิทธ์ิเพลงรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบหรือรับรู้รายไดต้ามวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญา 
ข) รายไดจ้ากการขายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบ 
 

2.19.4 รายไดด้อกเบ้ีย 
 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุ
และพิจารณาจากจ านวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีส าหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มกิจการ 
 

2.19.5 เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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2.20 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายและค่าธรรมเนียมจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน และจากบริษทัยอ่ย 
และดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 
 

2.21 การจ่ายเงนิปันผล 
 

เงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรอบระยะเวลาบญัชี  
ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้และกรรมการของกลุ่มกิจการท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลตามล าดบั 
 

2.22 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 

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

3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ 
 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียงจาก 
อตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสด
อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
แผนการจัดการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลด
ผลกระทบท่ีท าใหเ้สียหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 
 

การจดัการความเส่ียงด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินของกลุ่มกิจการ เป็นไปตามนโยบายท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั 
ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทางการเงินดว้ยการร่วมมือกนัท างานอยา่ง
ใกลชิ้ดกบัหน่วยปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจดัการความเส่ียงจะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อ
จดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงนโยบายส าหรับความเส่ียงท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการให้สินเช่ือ การใชต้ราสารทั้งท่ีเป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่
อนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 
 

3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มกิจการมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัมีรายการบางรายการเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงในอนาคตท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน  
 

อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษทัไม่มีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
คงเหลือ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงนิ (ต่อ) 
 

3.1.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงความผนัผวนดงักล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัในอนาคต ซ่ึงเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบับญัชีเงินฝากธนาคารและ 
เงินกูย้มืจากธนาคารอยา่งไรก็ตาม กลุ่มกิจการไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเส่ียงจากการผนัผวนของ
อตัราดอกเบ้ียแต่อยา่งใด เน่ืองจากฝ่ายบริหารมีความเห็นวา่กลุ่มกิจการไม่มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีจะกระทบ
ต่อกลุ่มกิจการอยา่งเป็นสาระส าคญั 
 

3.1.3 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 
กลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวัอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ กลุ่มกิจการมีนโยบายท่ีเหมาะสม 
เพื่อท าให้เช่ือมัน่ได้ว่าได้ขายสินคา้และให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีมีประวติัสินเช่ืออยู่ในระดับท่ีเหมาะสม คู่สัญญา 
ในอนุพนัธ์ทางการเงินและรายการเงินสดไดเ้ลือกท่ีจะท ารายการกบัสถาบนัการเงินท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือสูง 
กลุ่มกิจการมีนโยบายจ ากดัวงเงินธุรกรรมสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอยา่งเหมาะสม 

 
3.1.4 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

 
จ านวนเงินสดท่ีมีอยา่งเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีตลาดรองรับยอ่มแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของ
สภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการท่ีมีวงเงินอ านวยความ
สะดวกในการกูย้มืท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อยา่งเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใช้
ความยืดหยุน่ในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหามาไดเ้น่ืองจากลกัษณะ
ธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้

 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 
• ขอ้มูลระดบั 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
• ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 

(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
• ขอ้มูลระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลท่ี

ไม่สามารถสงัเกตได)้  
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 
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4 ประมาณการทางบัญชีที่ส าคญั ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ือง และอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชีและใชข้อ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่ตรง
กบัผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด 
การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 
 
(ก) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวบางรายการซ่ึงมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะใชสิ้ทธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยการประมาณการของผูบ้ริหาร ซ่ึงมีขอ้สมมติฐานจากการคาดการณ์ผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 
และปรับปรุงดว้ยปัจจยัความผนัผวนภายนอกอยา่งอ่ืนท่ีคาดว่าจะกระทบต่อประมาณผลก าไรท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รวมทั้ง 
การพิจารณาการใชผ้ลขาดทุนทางภาษีในอดีต ซ่ึงผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาดว้ยหลกัความระมดัระวงัรอบคอบ 

 
(ข) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัท่ีใชใ้นการค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
โดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 
กลุ่มกิจการไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการก าหนดมูลค่าปัจจุบนัของ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม 
กลุ่มกิจการพิจารณาใช้ อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุและมีอายคุรบก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืนๆส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มูลเพิ่มเติม
เปิดเผยในหมายเหตุ 24 
 

(ค) ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า
ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคต
จากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดนั้นๆ 
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5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
ของกลุ่มกิจการ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุน 
ท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 
 

6 การจัดประเภทรายการใหม่  
 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีน ามาแสดง
เปรียบเทียบไวมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้เปรียบเทียบไดก้บัการแสดงรายการท่ีเปล่ียนแปลงไปในปีปัจจุบนัเท่าท่ีจ าเป็น
ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

   เพิม่ขึน้(ลดลง)  
   จากการ  ภายหลงัการ 
  ตามที่เคยรายงานไว้  จัดประเภทใหม่  จัดประเภทใหม่ 

  บาท  บาท  บาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี    
   ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
รายได้    
รายไดจ้ากการขาย 838,344,671 8,594,655 846,939,326 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 2,286,574,490 (134,898,233) 2,151,676,257 
    
ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนขาย (399,755,366) (5,514,501) (405,269,867) 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (1,931,248,198) 5,514,501 (1,925,733,697) 
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6 การจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีน ามาแสดง
เปรียบเทียบไวมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้เปรียบเทียบไดก้บัการแสดงรายการท่ีเปล่ียนแปลงไปในปีปัจจุบนัเท่าท่ีจ าเป็น
ดงัน้ี (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   เพิม่ขึน้(ลดลง)  
   จากการ  ภายหลงัการ 
  ตามที่เคยรายงานไว้  จัดประเภทใหม่  จัดประเภทใหม่ 

  บาท  บาท  บาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี    
   ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
รายได้    
รายไดจ้ากการขาย 602,604,617 8,730,011 611,334,628 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 823,641,491 (31,343,139) 792,298,352 
    

ค่าใช้จ่าย    
ตน้ทุนขาย (304,699,156) (5,514,501) (310,213,657) 
ตน้ทุนการใหบ้ริการ (810,971,576) 5,514,501 (805,457,075) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (124,755,919) 22,613,128 (102,142,791) 

 

7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินสดในมือ 4,497,180 10,952,337 1,904,646 7,869,942 
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย ์ 222,543,132 87,138,053 27,348,409 15,066,493 
 - ประเภทกระแสรายวนั 3,770,696 5,658,917 15,414 803,356 
 - ประเภทฝากประจ า     

 (ระยะเวลา 3 เดือน) 12,823 12,651 -        -        

 230,823,831 103,761,958 29,268,469 23,739,791 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.63 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : 
ร้อยละ 0.10 ถึงร้อยละ 0.62 ต่อปี)  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า (ระยะเวลา 3 เดือน) มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.25 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : 
ร้อยละ 1.37 ต่อปี) 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ)  
 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  560,343,541 559,605,691 109,208,279 108,681,736 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  34 ข) -        -        258,906,786 710,225,807 
หกั ลูกหน้ีการคา้      

    - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเกินปี  -        -        -        (291,364,640) 

  560,343,541 559,605,691 368,115,065 527,542,903 
ลูกหน้ีอ่ืน - ผูช้  าระบญัชี  26,065,280 -        -        -        
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน  5,075,496 53,290,331 422,508 45,613,153 
รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน  54,495,039 74,824,468 24,033,236 26,946,240 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ข) -        -        80,371,471 15,810,896 
เงินทดรองจ่าย - พนกังาน   1,758,559 8,440,880 44,433 820,933 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ข) -        -        263,679 180,713 
ดอกเบ้ียคา้งรับ      
 - กิจการอ่ืน  -        7,011 -        3,400 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  34 ข) 2,489,884 2,489,884 9,841,747 10,316,955 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการอ่ืน  39,211,808 71,843,224 22,395,194 30,425,476 

  689,439,607 770,501,489 505,487,333 657,660,669 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      
 - ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  (59,985,123) (63,415,499) (36,482,840) (36,688,994) 
 - ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน  (414,500) (53,100,066) (414,500) (45,578,383) 
 - รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน  (4,247,728) (3,928,842) (4,151,750) (3,928,842) 
 - ดอกเบ้ียคา้งรับ       

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ข) (2,489,884) (2,489,884) (3,410,065) (3,292,464) 

  (67,137,235) (122,934,291) (44,459,155) (89,488,683) 
      

  622,302,372 647,567,198 461,028,178 568,171,986 
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8 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

กจิการอ่ืน     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 301,704,934 265,999,298 31,969,061 37,350,759 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 188,059,380 205,946,763 36,864,249 23,884,375 
   3 - 6 เดือน 3,085,338 13,466,298 16,211 2,585,351 
   6 - 12 เดือน 6,547,232 3,485,347 422,926 458,199 
   เกินกวา่ 12 เดือน 60,946,657 70,707,985 39,935,832 44,403,052 

 560,343,541 559,605,691 109,208,279 108,681,736 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

กจิการที่เกีย่วข้องกัน     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ -        -        123,962,276 100,800,170 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน -        -        82,490,152 96,764,008 
   3 - 6 เดือน -        -        50,422,640 94,215,062 
   6 - 12 เดือน -        -        2,031,718 127,081,927 
   เกินกวา่ 12 เดือน -        -        -        291,364,640 

 -        -        258,906,786 710,225,807 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ในงบเฉพาะกิจการมียอดลูกหน้ีบริษทัยอ่ยคา้งนานเกินกวา่ 12 เดือน จ านวน 291,364,640 บาท ซ่ึง
เป็นยอดคา้งช าระจากบริษทั อาร์ เอส เทเลวิชัน่ จ  ากดั ทั้งจ านวน ผูบ้ริหารพิจารณาว่า แมว้่าบริษทัยอ่ยน้ีเป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจหลกั 
และสามารถสร้างกระแสเงินสดรับใหแ้ก่กลุ่มกิจการ แต่ในช่วงระยะแรกน้ี บริษทัยอ่ยตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวยีนจ านวนมาก ผูบ้ริหาร
จึงได้ประเมินความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทัย่อยน้ี รวมทั้งพิจารณาแผนการจ่ายช าระเงินคืนท่ีได้รับจากบริษทัย่อย 
ผูบ้ริหารมีความมัน่ใจในสามารถช าระคืนในท่ีสุด แต่อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารพิจารณาว่าควรจดัรายการคา้งช าระของลูกหน้ีบริษทัยอ่ยน้ี
เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนและยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ จนกวา่จะมีการผดินดัช าระตามแผน 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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9 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินคา้ส าเร็จรูปประเภท เพลงในส่ือ      
   ซีดี วซีีดี ดีวดีี และ อ่ืน ๆ 599,592 622,273 599,592 622,273 
   ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 298,461,403 108,872,773 -        -        

   สินคา้ของท่ีระลึก 1,039,683 1,288,288 1,039,683 1,288,288 

รวมสินคา้ส าเร็จรูป 300,100,678 110,783,334 1,639,275 1,910,561 
     

งานระหวา่งท า :      
   เพลง -        1,516,529 -        1,516,529 
   รายการทีว ี 1,511,022 6,352,480 130,000 -        

   คอนเสิร์ตและกิจกรรมอ่ืนๆ 1,739,024 1,004,404 1,691,024 869,418 

รวมงานระหวา่งท า 3,250,046 8,873,413 1,821,024 2,385,947 
     

วตัถุดิบ 1,210,269 -        -        -        
กล่องรับสญัญาณดาวเทียม 7,832,013 64,614,658 -        -        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 11,197,182 1,829,625 -        -        

อ่ืน ๆ 2,973,204 1,622,942 -        -        

รวม สินคา้คงเหลือ 326,563,392 187,723,972 3,460,299 4,296,508 

หกั  ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (10,927,981) (58,044,207) (813,918) (770,690) 

สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) 315,635,411 129,679,765 2,646,381 3,525,818 

 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายและรวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการในงบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการเป็นจ านวน 519,527,598 บาท และ 271,286 บาท (พ.ศ. 2559 : 384,178,271 บาท และ 310,237,425 บาท) ตามล าดบั  
 
บริษทักลบัรายการค่าเผื่อสินคา้คงเหลือท่ีเคยรับรู้ในงบการเงินรวมเป็นจ านวน 47,159,453 บาท และตั้งเพิ่มค่าเผื่อสินคา้คงเหลือใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 43,228 บาท (พ.ศ. 2559 : ตั้ งเพิ่มในงบการเงินรวมเป็นจ านวน 17,555,279 บาท และกลบั
รายการในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 3,565,749 บาท) จ านวนค่าเผื่อท่ีตั้งเพิ่มและกลบัรายการไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนขายใน
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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10 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินมดัจ า 1,117,814 600,000 217,813 -        
เงินประกนั 165,389 260,698 87,726 -        
อ่ืน ๆ 1,107,161 657,256 429,304 361,392 

 2,390,364 1,517,954 734,843 361,392 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (114,488) (34,488) (114,488) (34,488) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 2,275,876 1,483,466 620,355 326,904 

 
11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) 

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงบนัทึกโดยวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 
 
   สัดส่วนการถือหุ้น 

    พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ จดทะเบียนใน  ร้อยละ  ร้อยละ 

     

บริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกจิ     
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ  ากดั ใหบ้ริการส่ือโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเทศไทย  100  100 
บริษทั ไลฟ์สตาร์ จ  ากดั ใหบ้ริการส่ือโฆษณา รับจา้งจดักิจกรรม    
    ทางการตลาดและจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์    
    เสริมความงาม ประเทศไทย  100  100 
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  ใหบ้ริการส่ือวิทย ุ ประเทศไทย  100  100 
บริษทั จดัเกบ็ลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั จดัเกบ็ค่าลิขสิทธ์ ประเทศไทย  100  100 
บริษทั บนัเทิง วาไรต้ี จ  ากดั ใหบ้ริการส่ือโทรทศัน์ในระบบดาวเทียม  ประเทศไทย  100  100 
    ส่ือโฆษณา และผลิตรายการโทรทศัน์    
บริษทั ยา๊ค จ ากดั ผลิตรายการโทรทศัน์ ประเทศไทย  100  100 
บริษทั กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั      
   (เดิมช่ือ : บริษทั ดี มีเดีย แอนด ์โปรดกัชัน่ จ  ากดั) รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษทั อาร์ อลัไลแอนซ์ จ ากดั รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
     

บริษัทย่อยที่หยุดด าเนินธุรกจิ     
บริษทั บลูแฟร์ร่ี จ  ากดั รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษทั เวร่ีเวลล ์จ  ากดั  รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จ  ากดั รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษทั อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จ  ากดั รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  65  65 
บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จ  ากดั รับจา้งผลิตรายการโทรทศัน์และกิจกรรม ประเทศไทย  76  76 
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล  
   บรอดคาสต้ิง แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 

ใหบ้ริการและรับจา้งจดักิจกรรม 
   ดา้นการกีฬา ประเทศไทย  83  83 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ทุนช าระแล้ว วธีิราคาทุน ค่าเผ่ือการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี เงนิปันผลรับ (หมายเหตุ 28) 

  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 

บริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกจิ           
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ  ากดั 300,000,000 300,000,000 300,209,300 300,209,300 -        -        300,209,300 300,209,300 -        -        
บริษทั ไลฟ์สตาร์ จ  ากดั  200,000,000 200,000,000 199,999,300 199,999,300 -        -        199,999,300 199,999,300 107,599,623 36,999,870 
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  25,000,000 25,000,000 5,199,993 5,199,993 -        -        5,199,993 5,199,993 199,309,419 69,198,062 
บริษทั จดัเกบ็ลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั 5,000,000 5,000,000 4,999,400 4,999,400 -        -        4,999,400 4,999,400 21,829,880 8,294,005 
บริษทั บนัเทิง วาไรต้ี จ  ากดั 1,000,000 1,000,000 852,193 852,193 -        -        852,193 852,193 4,853,903 -        
บริษทั ยา๊ค จ ากดั 2,500,000 2,500,000 2,499,300 2,499,300 -        -        2,499,300 2,499,300 18,979,684 7,495,401 
บริษทั กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั            
   (เดิมช่ือ บริษทั ดี มีเดีย แอนด ์โปรดกัชัน่ จ  ากดั) 37,000,000 37,000,000 32,775,000 32,775,000 (25,996,414) (26,289,091) 6,778,586 6,485,909 -        -        

บริษทั อาร์ อลัไลแอนซ์ จ ากดั  80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 (76,078,180) (76,069,917) 3,921,820 3,930,083 -        -        

รวม 650,500,000 650,500,000 626,534,486 626,534,486 (102,074,594) (102,359,008) 524,459,892 524,175,478 352,572,509 121,987,338 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ทุนช าระแล้ว วธีิราคาทุน ค่าเผ่ือการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี เงนิปันผลรับ (หมายเหตุ 28) 

  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 
           

บริษัทย่อยที่หยุดด าเนินธุรกจิ           
บริษทั บลูแฟร์ร่ี จ  ากดั* 5,000,000 5,000,000 4,009,993 4,009,993 -        -        4,009,993 4,009,993 -        193,973 
บริษทั เวร่ีเวลล ์จ  ากดั* 4,000,000 4,000,000 3,999,300 3,999,300 -        -        3,999,300 3,999,300 589,897 631,889 
บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จ  ากดั* 5,000,000 5,000,000 4,999,300 4,999,300 -        -        4,999,300 4,999,300 -        -        
บริษทั อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จ  ากดั* 30,000,000 30,000,000 19,499,300 19,499,300 (11,996,774) (12,004,681) 7,502,526 7,494,619 -        -        
บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จ  ากดั 4,500,000 4,500,000 2,667,595 2,667,595 (2,667,595) (2,667,595) -        -        -        -        
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล            

   บรอดคาสต้ิง แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 9,375,000 37,500,000 167,812,500 191,250,000 (156,874,257) (154,567,097) 10,938,243 36,682,903 2,394,055 -        

รวม 57,875,000 86,000,000 202,987,988 226,425,488 (171,538,626) (169,239,373) 31,449,362 57,186,115 2,983,952 825,862 
           

รวมทั้งส้ิน 708,375,000 736,500,000 829,522,474 852,959,974 (273,613,220) (271,598,381) 555,909,254 581,361,593 355,556,461 122,813,200 

 
*  เลกิกจิการและอยู่ในระหว่างการช าระบญัชี 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีราคาทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย (ต่อ) 
 
บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดท างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อย 
โดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนท่ีถือหุน้สามญั บริษทัใหญ่ไม่ไดถื้อหุน้บุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยท่ีรวมอยูใ่นกิจการ 
 
- บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสต้ิง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จ ากัด  บริษัท อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จ ากัด   

บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จ ากดั เป็นบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมไม่เป็นสาระส าคญั ดงันั้น บริษทัจึง
ไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 
- เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บลูแฟร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เวร่ีเวลล์ จ  ากดั และบริษทั  

อะลาดิน เฮา้ส์ จ  ากดั ไดมี้มติอนุมติัใหเ้ลิกบริษทั โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป และบริษทัทั้ง 3 แห่ง 
ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

- เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุ้นของบริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสต้ิง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมน้ท์ จ ากดั  
มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 37,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 9,375,000 บาท  
โดยลดหุน้สามญัจ านวน 281,250 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 28,125,000 บาท และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนลดทุน
กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  

- เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษัทท าสัญญาซ้ือขายหุ้นกับบริษัท นาโนไลฟ์ จ ากัด เพ่ือซ้ือหุ้นสามัญทั้ งหมดของบริษัท 
เป็นจ านวนทั้งหมด 100,000 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 107,208 บาท บริษทัไดรั้บการโอนหุ้นและบนัทึกในทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทั 
นาโนไลฟ์ จ ากดั วนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2559 และบริษทั นาโนไลฟ์ จ ากดั ไดท้ าการเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั บนัเทิง วาไรต้ี จ ากดั  
เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

- เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษทั บนัเทิง วาไรต้ี จ ากดั เรียกเก็บช าระค่าหุน้เพ่ิมหุน้ละ 7.45 บาท เป็นจ านวนเงิน 745,000 บาท 
ส าหรับหุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

- บริษทัย่อยท่ีหยุดด าเนินการแลว้ ไดมี้การด าเนินการจดทะเบียนขอยกเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยโ์ดยบริษทั อาวอง จ ากดั  
จดทะเบียนขอยกเลิกเม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ส่วนบริษทั บางกอก ออร์กาไนเซอร์ จ ากดั บริษทั อาร์ สยาม จ ากดั และ
บริษทั อาร์ เอส ฟิล์ม แอนด์ ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั จดทะเบียนขอยกเลิกเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ดงันั้น นับตั้งแต่วนัท่ี 
จดทะเบียนยกเลิกกิจการขอ้มูลทางการเงินของบริษทัยอ่ยทั้ง 4 แห่งน้ีไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

- บริษทั เอส - วนั สปอร์ต จ ากดั เป็นบริษทัย่อยท่ีอยู่ภายใตก้ระบวนการลม้ละลายและไดถู้กพิทักษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด ดงันั้นขอ้มูล 
ทางการเงินของบริษทัยอ่ยน้ีไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) 
 
  งบการเงนิรวม 

  บาท ร้อยละ 

  ทุนที่ออกและเรียกช าระ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

   พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
ช่ือบริษัท ธุรกจิหลกั  บาท  บาท  บาท  บาท 

      

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

 
 งบการเงนิรวม 

 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินลงทุนในบริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จ ากดั 3,988,995 4,103,678 6,303,621 6,303,621 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -        -        (2,314,626) (2,199,943) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 3,988,995 4,103,678 3,988,995 4,103,678 

 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
   งบการเงนิรวม 

    พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

    บาท  บาท 
     

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี   4,103,678 5,102,753 
การค านวณส่วนแบ่งก าไรส าหรับปี   13,922 74,227 
การค านวณส่วนแบ่งก าไรสูงไป(ต ่าไป)ส าหรับปีก่อน   (128,605) (1,073,302) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี   3,988,995 4,103,678 

 
มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนการลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ค  านวณข้ึนจาก 
งบการเงินซ่ึงจดัท าโดยฝ่ายบริหารของบริษทันั้น และไม่ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ฝ่ายบริหารของบริษทัเช่ือว่ามูลค่า
ของสินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนการลงทุนไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญ หากได้ค  านวณจากงบการเงินซ่ีงได้รับ 
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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12 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) (ต่อ) 
 
ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปส าหรับบริษัทร่วม 
 
ขอ้มูลทางการเงินส าหรับบริษทั บริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จ ากดั ซ่ึงปฏิบติัตามวธีิส่วนไดเ้สีย แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป 

 บริษัท ไอเดยี เพาเวอร์ จ ากดั 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บาท  บาท 
   

สินทรัพยห์มุนเวยีน 15,782,167 15,777,710 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 187,731 711,596 
 15,969,898 16,489,306 
   

หน้ีสินหมุนเวยีน 13,922 74,598 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน -       -       
 13,922 74,598 
   

สินทรัพยสุ์ทธิ 15,955,976 16,414,708 
 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป 

 บริษัท ไอเดยี เพาเวอร์ จ ากดั 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  บาท  บาท 
   

รายได ้ 90,301 690,512 
ค่าใชจ่้าย (20,693) (319,007) 
ก าไรก่อนภาษี 69,608 371,505 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (13,922) (74,598) 
ก าไรสุทธิ 55,686 296,907 
   

ส่วนไดเ้สียตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 13,922 74,227 
 

 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 
 งบการเงนิรวม (บาท) 

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

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

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

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

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

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

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



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 งบการเงนิรวม (บาท) 

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

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560       
ราคาทุน 34,189,065 413,058,761 483,579,834 67,181,399 160,394 998,169,453 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (33,251,677) (163,864,516) (304,314,484) (23,692,427) -        (525,123,104) 

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี  937,388 249,194,245 179,265,350 43,488,972 160,394 473,046,349 
ซ้ือสินทรัพย ์ -        7,256,014 23,197,044 17,459,405 2,235,439 50,147,902 
รับโอนจากงานระหวา่งก่อสร้าง -        -        2,395,833 -        (2,395,833) -        
จ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน -        (12,267,084) (15,845,042) (3,210,000) -        (31,322,126) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม -        12,206,324 14,849,579 2,632,896 -        29,688,799 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน (31,549,959) -        (1,173,796) (8,915,042) -        (41,638,797) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม 31,549,866 -        1,173,708 8,915,033 -        41,638,607 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 30) (799,252) (45,000,632) (64,611,016) (8,682,015) -        (119,092,915) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 138,043 211,388,867 139,251,660 51,689,249 -        402,467,819 
       

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       
ราคาทุน 2,639,106 408,047,691 492,153,873 72,515,762 -        975,356,432 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,501,063) (196,658,824) (352,902,213) (20,826,513) -        (572,888,613) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 138,043 211,388,867 139,251,660 51,689,249 -        402,467,819 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

52 

13 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 
   เคร่ืองตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  
 อาคารและส่วน  ติดตั้งและ  และอุปกรณ์  
 ปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์ อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559       
ราคาทุน 25,503,343 129,808,764 423,027,969 47,557,771 86,602,858 712,500,705 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (23,631,509) (74,962,341) (233,453,807) (21,716,107) -        (353,763,764) 

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี - ตามท่ีปรับใหม่ 1,871,834 54,846,423 189,574,162 25,841,664 86,602,858 358,736,941 
ซ้ือสินทรัพย ์ 936,134 35,729,931 31,400,050 31,670,239 103,395,821 203,132,175 
รับโอนจากงานระหวา่งก่อสร้าง -        181,301,135 8,537,150 -        (189,838,285) -        
จ าหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน -        (337,301) (21,151,281) (15,672,294) -        (37,160,876) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม -        333,747 14,568,736 9,460,727 -        24,363,210 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน -        (43,000) (1,227,272) (1,414,659) -        (2,684,931) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม -        43,000 1,214,344 990,261 -        2,247,605 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 30) (2,112,343) (25,603,731) (60,114,227) (10,104,318) -        (97,934,619) 

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

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

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



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 
   เคร่ืองตกแต่ง  งานระหว่างก่อสร้าง  
 อาคารและส่วน  ติดตั้งและ  และอุปกรณ์  
 ปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์ อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560       
ราคาทุน 26,439,477 346,459,529 440,586,617 62,141,057 160,394 875,787,074 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (25,743,852) (100,189,325) (277,784,955) (21,369,437) -        (425,087,569) 

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี - ตามท่ีปรับใหม่ 695,625 246,270,204 162,801,662 40,771,620 160,394 450,699,505 
ซ้ือสินทรัพย ์ -        6,940,530 10,699,924 17,459,406 -        35,099,860 
รับโอนจากงานระหวา่งก่อสร้าง -        -        160,394 -        (160,394) -        
จ าหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน -        (5,995,481) (18,411,612) (3,210,000) -        (27,617,093) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม -        5,937,144 14,197,076 2,632,896 -        22,767,116 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน (24,194,271) -        (779,190) (8,915,042) -        (33,888,503) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม 24,194,228 -        779,173 8,915,033 -        33,888,434 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 30) (695,580) (43,492,227) (58,596,520) (7,673,640) -        (110,457,967) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 2 209,660,170 110,850,907 49,980,273 -        370,491,352 
       

ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       
ราคาทุน 2,245,206 347,404,578 432,256,133 67,475,421 -        849,381,338 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,245,204) (137,744,408) (321,405,226) (17,495,148) -        (478,889,986) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 2 209,660,170 110,850,907 49,980,273 -        370,491,352 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจ  านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวนเงินทั้งส้ิน  
227,306,608 บาท และ 208,948,434 บาท (พ.ศ. 2559 : 209,801,826 บาท และ 177,518,206 บาท) ตามล าดบั 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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13 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีบริษทัและบริษทัย่อยเป็นผูเ้ช่า ซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบด้วย รถยนต์ มีมูลค่า 
ตามบญัชีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 53,181,399 60,153,041 53,181,399 60,153,041 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (11,216,510) (12,877,093) (11,216,510) (12,877,093) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 41,964,889 47,275,948 41,964,889 47,275,948 
 

14 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกจิการโทรทัศน์ (สุทธิ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ 
พ.ศ. 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
 งบการเงนิรวม 

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

มูลค่าเทียบเท่าเงินสด (มูลค่าปัจจุบนั) 2,030,326,376 2,030,326,376 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (499,241,528) (363,894,963) 

 1,531,084,848 1,666,431,413 
 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จ ากัด”) ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 
และประกอบกิจการโทรทศัน์เพื่อใหบ้ริการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติในหมวดหมู่ทัว่ไป 
แบบความคมชดัปกติ ในราคาประมูล 2,265 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส าหรับระยะเวลา 15 ปี (เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษายน 
พ.ศ. 2557 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2572)  
 

เม่ือวนัท่ี 20 ธันวาคม 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกค าสั่งท่ี 76/2559 ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) เร่ือง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตรายใดท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือตั้งแต่งวดท่ีส่ีเป็นตน้ไป ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดเร่ิมแรก แจง้เป็นหนังสือไปยงั 
กสทช. ล่วงหนา้ก่อนวนัครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ ในกรณีท่ี กสทช. พิจารณาแลว้เห็น
เป็นการสมควร ก็ให้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตรายนั้นช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเหลือทั้งหมดตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นค าสัง่น้ีซ่ึงก าหนดใหข้ยายการช าระค่าธรรมเนียมใบอนญาตในส่วนท่ีเหลือ  
 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้รับหนังสืออนุญาตให้ขยายการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี 
จาก กสทช. 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกจิการโทรทัศน์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโดยแยกช าระ ดงัน้ี 
 
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นต ่าจ  านวน 380 ลา้นบาท แบ่งช าระ 4 งวด ภายใน 3 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 23 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2560) นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามเง่ือนไขเดิมท่ี กสทช. ก าหนด  
 
ตามเง่ือนไขใหม่ ซ่ึงเป็นไปตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 76/2559 ก าหนดการช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี ส่วนของราคาขั้นต ่าท่ีเหลืออีก 38 ลา้นบาทโดยแบ่งช าระออกเป็น 2 งวด ดงัน้ี 
 
งวดท่ี 1 ใหช้ าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นต ่า จ  านวน 19 ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
งวดท่ี 2 ให้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นต ่า จ  านวน 19 ลา้นบาท ภายใน 30 วนันับตั้งแต่วนัครบก าหนด

ช าระใหม่ พร้อมดอกเบ้ียของเงินท่ีตอ้งช าระ นบัตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระเดิม (23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) จนถึง
วนัท่ีช าระเสร็จ 

 
2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นต ่าจ  านวน 1,885 ล้านบาท แบ่งช าระ 6 งวด ภายใน 5 ปี (ส้ินสุดวนัท่ี 

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามเง่ือนไขเดิมท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ก าหนด  
 
ตามเง่ือนไขใหม่ ซ่ึงเป็นไปตามค าสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 76/2559 ก าหนดการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ในส่วนท่ีเกินกวา่ราคาขั้นต ่าในส่วนท่ีเหลือ 1,131 ลา้นบาท ใหแ้บ่งช าระออกเป็น 6 งวดดงัน้ี 
 
งวดท่ี 1 ให้ช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นต ่าจ  านวน 188.5 ลา้นบาท ภายใน 30 วนั นับตั้งแต่ 

ครบก าหนด 
งวดท่ี 2 ถึงงวดท่ี 6 ให้ช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนท่ีเกินกว่าราคาขั้นต ่าจ  านวน 188.5 ลา้นบาท ภายใน 30 วนั 

นบัตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระใหม่พร้อมดอกเบ้ียนบัตั้งแต่วนัท่ีครบก าหนดเดิมจนถึงวนัท่ีช าระเสร็จทั้งน้ีดอกเบ้ีย 
ให้ช าระในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบ้ียนโยบายตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกาศก าหนดใหว้นัท่ีช าระ (ปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียเท่ากบัร้อยละ 1.5) 

 
3) วางหนงัสือค ้าประกนัการช าระคืนค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายช าระให้กบั กสทช. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

หนงัสือค ้าประกนัดงักล่าวมียอดคงเหลือจ านวน 1,028.81 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 : 1,250.83 ลา้นบาท) 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกจิการโทรทัศน์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโดยแยกช าระ ดงัน้ี (ต่อ) 
 

4) ตารางแสดงภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายช าระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี มีดงัน้ี 
 

ตามเง่ือนไขเดิม 
 

 ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตใน 

 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

 
รวมค่าธรรมเนียม 

 

 ส่วนของราคาขั้นต ่า ในส่วนที่เกนิขั้นต ่า ใบอนุญาต  

งวดการจ่ายช าระ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท วนัที่ครบก าหนดช าระ 
     

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  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  
 

ตามเง่ือนไขใหม่ 
 

 
 
 
 

งวดการ 

 
ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตใน 
ส่วนของราคา 

ขั้นต ่า 

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 
ในส่วนที ่
เกนิขั้นต ่า 

 
 
 

รวมค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต 

ดอกเบีย้ของ 
เงนิที่ต้องช าระ 
จากการขยาย 
เวลาการช าระ
ค่าธรรมเนียม 

 
 
 

วนัที่ครบก าหนดช าระ 
ภายหลงัการขยายเวลา 

จ่ายช าระ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท การช าระค่าธรรมเนียม 
      

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) 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกจิการโทรทัศน์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บาท) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 

 ภาระผูกพนั ดอกเบีย้ ราคาตาม ภาระผูกพนั ดอกเบีย้ ราคาตาม 

 จะต้องจ่าย ในอนาคต บญัชีสุทธิ จะต้องจ่าย ในอนาคต บญัชีสุทธิ 
       

ราคาตามบญัชีตน้ปี 1,169,000,000 (63,081,162) 1,105,918,838 1,584,000,000 (116,406,400) 1,467,593,600 
ส่วนท่ีเพิ่ม(ส่วนท่ีลด)จากการ       
   ขยายเวลาการช าระ       
   ค่าใบอนุญาต 25,732,500 (71,271,815) (45,539,315) -        -        -        
(จ่ายช าระ)/ตดัจ่าย (207,500,000) 41,656,432 (165,843,568) (415,000,000) 53,325,238 (361,674,762) 

ราคาตามบญัชีส้ินปี 987,232,500 (92,696,545) 894,535,955 1,169,000,000 (63,081,162) 1,105,918,838 
 

ผลจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ไดรั้บรู้เป็นก าไร
จ านวน 45.54 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบ
กิจการโทรทศัน์ ดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม 

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

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศันท่ี์ตอ้งจ่าย 987,232,500 1,169,000,000 
หกั  ดอกเบ้ียในอนาคต (92,696,545) (63,081,162) 

 894,535,955 1,105,918,838 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (176,864,317) (378,075,913) 

 717,671,638 727,842,925 
 

ณ วนัท่ี และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
ก าหนดช าระภายใน  บาท  บาท 

   

1 ปี 210,612,500 415,000,000 
2 - 5 ปี 776,620,000 754,000,000 

 987,232,500 1,169,000,000 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท) 

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

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559           
ราคาทุน 295,821,750 1,045,856,452 102,189,180 18,827,184 1,462,694,566 295,821,790 624,028,723 92,759,077 160,000 1,012,769,590 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (82,703,674) (672,515,495) (55,323,744) -        (810,542,913) (82,703,674) (451,074,954) (50,288,870) -        (584,067,498) 
 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (152,793,280) (174,242,368) (1,544,808) -        (328,580,456) (152,793,280) (166,242,356) -        -        (319,035,636) 

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559           
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี  60,324,796 199,098,589 45,320,628 18,827,184 323,571,197 60,324,836 6,711,413 42,470,207 160,000 109,666,456 
ซ้ือสินทรัพย ์ 4,501,408 -        40,917,373 426,234,425 471,653,206 4,501,408 -        39,198,503 17,192,000 60,891,911 
โอนงานระหวา่งติดตั้ง -        317,690,622 -        (317,690,622) -        -        160,000 -        (160,000) -        
จ าหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน -        -        -        -        -        -        (160,000) (117,040) -        (277,040) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายสะสม -        -        -        -        -        -        -        14,744 -        14,744 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน -        -        (635,721) -        (635,721) -        -        (12,221) -        (12,221) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายสะสม -        -        634,278 -        634,278 -        -        10,793 -        10,793 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 30) (60,000) (218,370,927) (10,029,056) -        (228,459,983) (60,000) (3,132,579) (9,470,705) -        (12,663,284) 
ค่าเผื่อดอ้ยค่า (15,460,045) 307,244 -        -        (15,152,801) (15,460,069) -        -        -        (15,460,069) 

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

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

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



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) (ต่อ) 
 งบการเงนิรวม (บาท) งบการเงนิเฉพาะกิจการ (บาท) 

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

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560           
ราคาทุน 300,323,158 1,363,547,074 142,470,832 127,370,987 1,933,712,051 300,323,198 624,028,723 131,828,319 17,192,000 1,073,372,240 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (82,763,674) (890,886,422) (64,718,522) -        (1,038,368,618) (82,763,674) (454,207,533) (59,734,038) -        (596,705,245) 
 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (168,253,325) (173,935,124) (1,544,808) -        (343,733,257) (168,253,349) (166,242,356) -        -        (334,495,705) 

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560           
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี  49,306,159 298,725,528 76,207,502 127,370,987 551,610,176 49,306,175 3,578,834 72,094,281 17,192,000 142,171,290 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2,637,632 138,894,772 7,201,834 204,139,025 352,873,263 2,637,632 46,570,000 4,493,380 8,361,600 62,062,612 
โอนงานระหวา่งติดตั้ง -        169,038,208 32,135,600 (201,173,808) -        -        -        22,945,600 (22,945,600) -        
จ าหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน -        -        (24,129) -        (24,129) -        -        (15,185,837) -        (15,185,837) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายสะสม -        -        24,100 -        24,100 -        -        2,041,412 -        2,041,412 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์ - ราคาทุน -        (7,692,756) (1,609,033) -        (9,301,789) -        -        -        -        -        
 - ค่าตดัจ าหน่ายสะสม -        -        1,608,995 -        1,608,995 -        -        -        -        -        
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 30) -        (290,180,966) (13,552,539) -        (303,733,505) -        (20,144,551) (11,503,525) -        (31,648,076) 
ค่าเผื่อดอ้ยค่า (13,502,476) 7,692,756 -        -        (5,809,720) (13,502,476) -        -        -        (13,502,476) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 38,441,315 316,477,542 101,992,330 130,336,204 587,247,391 38,441,331 30,004,283 74,885,311 2,608,000 145,938,925 
           

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560           
ราคาทุน 302,960,790 1,663,787,298 180,175,104 130,336,204 2,277,259,396 302,960,830 670,598,723 144,081,462 2,608,000 1,120,249,015 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (82,763,674) (1,181,067,388) (76,637,966) -        (1,340,469,028) (82,763,674) (474,352,084) (69,196,151) -        (626,311,909) 
 ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (181,755,801) (166,242,368) (1,544,808) -        (349,542,977) (181,755,825) (166,242,356) -        -        (347,998,181) 

ราคาตามบญัชีสุทธิ 38,441,315 316,477,542 101,992,330 130,336,204 587,247,391 38,441,331 30,004,283 74,885,311 2,608,000 145,938,925 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยข์องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงหกัค่าตดัจ าหน่ายทั้งจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มีจ านวนทั้งส้ิน 119,531,268 บาท และ 110,831,268 บาท (พ.ศ. 2559 : 79,360,064 บาท และ 78,955,164 บาท) ตามล าดบั 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 ภาษีเงนิได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (สุทธิ) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 154,376,616 131,947,576 90,014,129 55,838,141 
หกั  ค่าเผือ่ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย     
          ท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืน (822,015) (7,867,463) -         -         

 153,554,601 124,080,113 90,014,129 55,838,141 
 

ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัได้รับเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ายคืนในงบการเงินรวมเป็นจ านวน 36,250,232 บาท (พ.ศ. 2559 : ใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 61,886,965 บาท และ 37,010,317 บาท ตามล าดบั) และบนัทึกรายการค่าเผื่อ
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนในงบการเงินรวม จ านวน 541,720 บาท และตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย
ส าหรับปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2560 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนรวม 7,656,586 บาท และ 148,514 บาท 
ตามล าดบั (พ.ศ. 2559 : ในงบการเงินรวม 1,114,864 บาท) และกลบัรายการค่าเผื่อภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนเป็น
จ านวน 7,587,168 บาท ในงบการเงินรวม (พ.ศ. 2559 : ในงบการเงินรวม 1,114,864 บาท) (หมายเหตุ 32) 
 

17 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน 80,242,743 98,614,369 19,568,645 15,091,755 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 195,685,304 206,682,177 101,892,500 81,162,071 

 275,928,047 305,296,546 121,461,145 96,253,826 
     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะจ่ายช าระภายใน 12 เดือน (461,459) 898,031 (461,459) 898,031 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
   ท่ีจะจ่ายช าระเกินกวา่ 12 เดือน (1,542,686) (2,576,919) (1,542,686) (2,576,919) 

 (2,004,145) (1,678,888) (2,004,145) (1,678,888) 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 273,923,902 303,617,658 119,457,000 94,574,938 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

61 

17 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 303,617,658 228,020,379 94,574,938 108,772,378 
เพิ่มในงบก าไรขาดทุน (26,676,401) 75,597,279 27,487,994 (14,197,440) 
เพิ่ม(ลด)ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (3,017,355) -         (2,605,932) -         

ยอดคงเหลือปลายปี 273,923,902 303,617,658 119,457,000 94,574,938 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 273,923,902 303,617,658 119,457,000 94,574,938 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) -         -         -         -         

 273,923,902 303,617,658 119,457,000 94,574,938 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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17 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

    เพิม่ใน     ลดใน  
  1 มกราคม  เพิม่(ลด)ใน  ก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม  1 มกราคม  เพิม่(ลด)ใน  ก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  งบก าไรขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560  งบก าไรขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  พ.ศ. 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี         
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 19,101,865 (710,958) -         18,390,907 14,145,133 125,770 -         14,270,903 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 39,528,915 1,231,452 -         40,760,367 5,267,457 (3,900,848) -         1,366,609 
ประมาณการรับคืนสินคา้ 378,386 (378,386) -         -         -         -         -         -         
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 12,580,353 (9,314,757) -         3,265,596 154,138 8,646 -         162,784 
ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 26,060,818 (4,284,174) -         21,776,644 -         -         -         -         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,591,859 2,652,427 (3,017,355) 19,226,931 16,818,456 347,784 (2,605,932) 14,560,308 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 143,044,720 (15,514,727) -         127,529,993 14,859,012 31,263,920 -         46,122,932 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 40,607,981 459,850 -         41,067,831 40,607,981 459,850 -         41,067,831 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 4,401,649 (491,871) -         3,909,778 4,401,649 (491,871) -         3,909,778 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 305,296,546 (26,351,142) (3,017,355) 275,928,047 96,253,826 27,813,251 (2,605,932) 121,461,145 
         

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี         
ทรัพยสิ์นภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,678,888) (325,257) -         (2,004,145) (1,678,888) (325,257) -         (2,004,145) 

   รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,678,888) (325,257) -         (2,004,145) (1,678,888) (325,257) -         (2,004,145) 
         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 303,617,658 (26,676,401) (3,017,355) 273,923,902 94,574,938 27,487,994 (2,605,932) 119,457,000 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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17 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   เพิม่(ลด)ใน    เพิม่(ลด)ใน  
  1 มกราคม  งบก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม  1 มกราคม  งบก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  เบด็เสร็จ  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2559  เบด็เสร็จ  พ.ศ. 2559 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี       
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 13,282,224 5,819,641 19,101,865 8,396,278 5,748,855 14,145,133 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 39,592,323 (63,408) 39,528,915 13,079,936 (7,812,479) 5,267,457 
ประมาณการรับคืนสินคา้ 2,873,175 (2,494,789) 378,386 2,873,175 (2,873,175) -         
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 9,069,298 3,511,055 12,580,353 867,288 (713,150) 154,138 
ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ 18,470,404 7,590,414 26,060,818 -         -         -         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17,109,150 2,482,709 19,591,859 14,962,658 1,855,798 16,818,456 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 83,513,917 59,530,803 143,044,720 24,483,155 (9,624,143) 14,859,012 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 42,394,997 (1,787,016) 40,607,981 42,394,997 (1,787,016) 40,607,981 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 2,336,066 2,065,583 4,401,649 2,336,066 2,065,583 4,401,649 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 228,641,554 76,654,992 305,295,546 109,393,553 (13,139,727) 96,253,826 
       

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

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

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



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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18 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

เงินมดัจ า 3,493,187 557,673 3,493,187 557,673 
เงินประกนั 39,898,428 39,788,130 31,141,730 31,242,131 

 43,391,615 40,345,803 34,634,917 31,799,804 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินประกนั (9,485,877) (9,485,877) (4,085,877) (4,085,877) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 33,905,738 30,859,926 30,549,040 27,713,927 
 

19 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  300,449,352 130,421,797 64,232,672 40,453,007 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ค) -       -        6,316,643 25,247,407 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน  25,831,135 35,312,967 15,460,207 28,804,620 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ค) 2,143,248 3,720,985 1,771,878 3,651,447 
รายไดรั้บล่วงหนา้      
   - กิจการอ่ืน  81,556,576 132,067,313 9,693,717 31,812,878 
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ค) -        -        31,899,802 40,504,358 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย      
   - ค่านายหนา้และค่าใชจ่้าย      
         ส่งเสริมการขายคา้งจ่าย      
         - กิจการอ่ืน  229,614,500 202,490,061 69,296,518 59,624,854 
         - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ค) -        -        2,944,792 997,996 
   - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายโครงการ      
         - กิจการอ่ืน  72,283,068 62,034,949 20,345,547 28,537,698 
         - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ค) -        -        6,598,677 -        
   - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย      
         - กิจการอ่ืน  542,905 361,939 -        -        
         - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34 ค) -        -        503,235 401,631 
   - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืนๆ      
         - กิจการอ่ืน  102,998,084 22,706,444 55,203,814 4,030,369 

  815,418,868 589,116,455 284,267,502 264,066,264 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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20 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ (สุทธิ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 31,566,621 38,965,125 31,566,621 38,965,125 
หกั ดอกเบ้ียในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (2,195,821) (2,595,492) (2,195,821) (2,595,492) 

 29,370,800 36,369,633 29,370,800 36,369,633 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (11,681,888) (11,667,631) (11,681,888) (11,667,631) 

 17,688,912 24,702,002 17,688,912 24,702,002 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายส าหรับสญัญาเช่าการเงินขา้งตน้ มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ภายใน 1 ปี 12,871,620 13,025,844 12,871,620 13,025,844 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 18,695,001 25,939,281 18,695,001 25,939,281 

 31,566,621 38,965,125 31,566,621 38,965,125 

 
21 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 213,000,000 706,000,000 213,000,000 598,000,000 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีต่ออายไุดใ้นสกุลเงินบาท มีดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียระหวา่งอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื
ประมาณร้อยละ 3.5 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 3.10 ต่อปี ถึงร้อยละ 3.60 ต่อปี) เงินกู้คงเหลือพร้อมดอกเบ้ียมีก าหนดช าระคืน 
ในระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 (พ.ศ. 2559 : ก าหนดช าระในระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนมีนาคม  
พ.ศ. 2560) 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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21 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 706,000,000 -         598,000,000 -         
เงินกูย้มืเพิ่ม 2,125,000,000 3,046,000,000 1,870,000,000 2,573,000,000 
ช าระคืนเงินกูย้มื (2,618,000,000) (2,340,000,000) (2,255,000,000) (1,975,000,000) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี 213,000,000 706,000,000 213,000,000 598,000,000 

 
22 ภาษีมูลค่าเพิม่ (สุทธิ) 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนดช าระ (55,474,132) (88,179,440) (23,908,251) (52,906,013) 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 25,649,014 60,418,191 1,417,306 3,065,294 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 31,570,170 51,429,249 1,876,380 16,132,851 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย (6,667,137)  -        -        -        

 (4,922,085) 23,668,000 (20,614,565) (33,707,868) 

 
ภาษีมูลค่าเพิ่มแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สินทรัพย)์ 24,836,068 67,630,189 -         -         
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (หน้ีสิน) (29,758,153) (43,962,189) (20,614,565) (33,707,868) 

 (4,922,085) 23,668,000 (20,614,565) (33,707,868) 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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23 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี  
 
 งบการเงนิรวม 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท 

   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 444,060,000 -         
กูเ้พิ่มระหวา่งปี 222,025,000 444,060,000 
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระหวา่งปี -         -         

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  666,085,000 444,060,000 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 1.60 พนัลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 
จ านวน 1.60 พนัลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบด้วยร้อยละคงท่ีตามสัญญา โดยช าระคืนเงินตน้งวดแรกในวนัครบก าหนด
ระยะเวลา 25 เดือนนบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรกในวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และงวดต่อไป ช าระเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี ก าหนด
ช าระคืนดอกเบ้ียทั้งหมดภายใน 96 เดือน นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

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

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  4.25  4.25 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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23 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

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

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 666,085,000 444,060,000 666,085,000 444,060,000 

 666,085,000 444,060,000 666,085,000 444,060,000 

 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนท่ีหมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระส าคญั 
มูลค่ายุติธรรมค านวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมท่ีอตัราร้อยละ 4.25 ต่อปี (พ.ศ. 2559 :  
ร้อยละ 4.25 ต่อปี) และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของล าดบัขั้นมูลค่ายติุธรรม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
สรุปไดด้งัน้ี  
 
 งบการเงนิรวม 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
ถึงก าหนดช าระภายในปีส้ินสุด  บาท  บาท 

   

ครบก าหนดช าระภายในไม่เกิน 1 ปี 40,000,000 -         
ครบก าหนดช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 626,085,000 444,060,000 

 666,085,000 444,060,000 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

งบแสดงฐานะการเงิน     
   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 96,134,656 97,959,294 72,801,538 84,092,281 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

ยอดตน้ปี 97,959,294 85,545,748 84,092,281 74,813,289 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 10,080,582 9,626,100 (635,893) 7,036,956 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,181,556 2,787,446 2,374,810 2,242,036 
ก าไรจากการประมาณการ     
   ตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั (15,086,776) -         (13,029,660) -         

ยอดปลายปี  96,134,656 97,959,294 72,801,538 84,092,281 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 
   

อตัราคิดลด  ร้อยละ 3.50  ร้อยละ 3.50 
อตัราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 3.00  ร้อยละ 3.00 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือน  ร้อยละ 7.00 - 7.50  ร้อยละ 7.00 - 7.50 
อตัราการตาย  ร้อยละ 1.00  ร้อยละ 1.00 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 ข้อสมมติฐาน  บาท  บาท  บาท  บาท 

      อตัราคิดลด  เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 (10,062,514) (10,198,869) (6,910,711) (8,691,390) 
อตัราคิดลด  ลดลงร้อยละ 1 11,738,964 11,858,406 7,983,440 10,085,983 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือน  เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 11,119,026 13,250,483 7,558,633 11,297,659 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือน  ลดลงร้อยละ 1 (9,768,443) (11,489,778) (6,703,751) (9,815,474) 
อตัราการลาออก  เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 (11,016,761) (14,065,131) (7,071,202) (11,889,888) 
อตัราการลาออก  ลดลงร้อยละ 20 13,653,042 17,729,684 8,576,985 14,921,219 
อตัราการตาย  เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 276,355 -        169,840 -        
อตัราการตาย  ลดลงร้อยละ 1 (304,910) -        (186,174) -        
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
ของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
 

25 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

เงินมดัจ ารับ -        -        66,000 66,000 
เงินค ้าประกนัผลงาน 11,030,224 16,431,623 798,874 10,766,374 
อ่ืน ๆ 37,363 -        15,000 -        

 11,067,587 16,431,623 879,874 10,832,374 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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26 ทุนเรือนหุ้น 
 

26.1 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 จ านวนหุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ส่วนเกนิมุลค่าหุ้น 
 หุ้น บาท บาท 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,009,937,646 1,009,937,646 255,824,816 
การออกหุน้ -        -        -        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 1,009,937,646 1,009,937,646 255,824,816 
การออกหุน้ 209,746 209,746 2,412,079 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 1,010,147,392 1,010,147,392 258,236,895 
 

26.2 การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจากทุนของบริษทัจดทะเบียนเดิม 
1,009,937,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,203,270,516 บาทโดยออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 193,332,870 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 193,332,870 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั 
รุ่นท่ี 3 (RS-W3) จ านวน 193,332,870 หุน้ และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2560 
 

เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีผูแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 209,746 หน่วย เพื่อซ้ือหุน้สามญั
จ านวน 209,746 หุ้น ราคาใช้สิทธิหน่วยละ 12.5 บาท รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 2,621,825 บาท ซ่ึงบริษทัได้รับช าระแล้ว 
เตม็จ านวน และบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

 

26.3 การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุน้ของบริษทั อาร์.เอส. เทเลวิชัน่ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
ไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจากหุ้นสามญัจ านวน 2,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นหุ้นสามญั
จ านวน 3,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เม่ือวนัท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทัได้รับค่าหุ้นส าหรับ 
หุน้สามญัท่ีเพิ่มจ านวน 1,000,000 หุน้ โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ในราคาหุน้ละ 100 บาท โดยมีมูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้
ตามมูลค่าท่ีตราไว ้100,000,000 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

26.4 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 
 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสต้ิง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษทัย่อยจาก 37,500,000 บาทเป็น 
9,375,000 บาท โดยลดหุ้นสามญัจ านวน 281,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 28,125,000 บาท บริษทัได ้
จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยจ่ายเงินคืนให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม
เป็นจ านวนเงิน 4,687,500 บาท 
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26 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 
26.5 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 

 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ส าหรับส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 3 (RS-W3) งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2559 

  หน่วย  หน่วย 
   

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 193,332,760 -        

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถูกใช ้ (209,746) -        

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  193,123,014 -        

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2560 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติให้บริษทัด าเนินการออกและจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 3 (RS-W3) จ านวน 193,332,870 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีมีรายช่ือ
ปรากฎในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2560 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพยั ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ในอัตราส่วนการถือ 
หุน้สามญัเดิม 5 หุน้ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณ
ตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ใหต้ดัเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน จ านวนหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิมีจ านวน 
193,332,870 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ทั้ งน้ีใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้มีจ านวน 
193,332,760 สิทธิ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นได ้1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.50 บาท โดยก าหนด 
การใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือ วนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงค์จะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือ 
หุน้สามญัของบริษทั ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง 
(“ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ”) เวน้แต่การแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
คร้ังสุดท้าย ก าหนดให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วนัก่อนก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 
(“ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย”)  
 
เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีผูแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 209,746 หน่วย เพื่อซ้ือหุน้สามญั
จ านวน 209,746 หุ้น ราคาใช้สิทธิหน่วยละ 12.5 บาท รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 2,621,825 บาท ซ่ึงบริษทัได้รับช าระแล้ว 
เตม็จ านวน 
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26 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 

26.6 หุ้นสามัญซ้ือคืน/ส ารองหุ้นสามัญซ้ือคืน 
 

เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 มีมติใหบ้ริษทัด าเนินการซ้ือหุน้คืน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
• วงเงินสูงสุดท่ีใชใ้นการซ้ือหุน้คืนไม่เกิน 470.00 ลา้นบาท 
• จ านวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 50.70 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จ านวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนไม่เกินร้อยละ 5.02 ของ

หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
• วธีิการในการซ้ือหุน้คืนโดยซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• ก าหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุน้คืนภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
• หลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาหุ้นท่ีจะซ้ือคืน โดยให้น าราคาหุ้นเฉล่ียยอ้นหลงั 30 วนัก่อนท่ีบริษทัจะท าการเปิดเผย

ขอ้มูลมาประกอบการพิจารณาก าหนดราคาซ้ือคืน ราคาซ้ือคืนจะไม่เกินกวา่ราคาปิดของหุ้นเฉล่ีย 5 วนัท าการซ้ือขาย
ก่อนหนา้วนัท่ีท าการซ้ือขายในแต่ละคร้ังบวกดว้ยจ านวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉล่ียดงักล่าว  

 

ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 4,840,300 หุน้ ในราคาระหวา่งหุ้นละ 9.10 บาท ถึง 9.70 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงิน 45,850,070 บาท 
 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 9,637,600 หุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 10.10 บาท ถึง 10.60 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงิน 99,155,940 บาท 
 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 บริษทัไดซ้ื้อหุน้ทุนซ้ือคืนจ านวน 13,740,600 หุน้ ในราคาระหวา่งหุน้ละ 10.10 บาทถึง 12.10 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงิน 151,530,140 บาท 

 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ซ้ือหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 15,054,800 หุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 10.40 บาท 
ถึง 11.70 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 168,738,690 บาท 

 

รายการเคล่ือนไหวของหุ้นสามญัซ้ือคืนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัซ้ือคืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
และ พ.ศ. 2559 เป็นดงัน้ี 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   มูลค่าของ  ส่วนเกนิมูลค่า 
    หุ้นสามัญซ้ือคืน  หุ้นสามัญซ้ือคืน 
  จ านวนหุ้น  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 -       -       -       

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 43,273,300 465,274,840 (600,184) 
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27 การจ่ายเงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 100,109,385 บาท ทั้งน้ีเงินปันผลดงักล่าว
จ่ายช าระในวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 

28 รายได้อ่ืน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

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

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน 8,873 2,038,922 (93,719) 1,866,035 
ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายอาคารและ      
   อุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (52,717) 418,842 447,793 276,618 
รายไดด้อกเบ้ีย 1,143,323 1,741,591 31,750,488 25,992,049 
รายไดเ้งินปันผล (หมายเหตุ 12) -        -        355,556,461 122,813,200 
รายไดค่้าเช่า 258,100 407,634 2,819,900 8,117,654 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ -        -        310,747,910 225,861,968 
รายไดจ้ากการละเมิดลิขสิทธ์ิ 348,411 391,308 -        -        
รายไดอ่ื้น 39,200,591 118,591,330 22,688,405 59,356,869 

 40,906,581 123,589,627 723,917,238 444,284,393 
 

รายไดจ้ากการละเมิดลิขสิทธ์ิ เป็นรายไดท่ี้เกิดจากการเรียกเกบ็ค่าละเมิดลิขสิทธ์ิกีฬาจากบริษทัแห่งหน่ึง 
 

29 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

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

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอาคาร และอุปกรณ์      
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (228) (455,998) (69) (438,754) 
กลบัรายการการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (217,046) 524,183 (80,000) 216,940 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน -        (999,076) -        -        
ก าไร(ขาดทุน)จากการปิดกิจการในบริษทัยอ่ย -        1,268,868 -        (103,747) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ (1,629,877) (2,245,272) (1,308,696) (1,731,619) 

 (1,847,151) (1,907,295) (1,388,765) (2,057,180) 
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30 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ถูกจดัประเภทตามลกัษณะดงัต่อไปน้ี ซ่ึงแสดงรวมไว้
ในก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

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

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป     
   และงานระหวา่งท า (140,776,586) 15,860,392 836,209 54,707,866 
ตน้ทุนบริการและวตัถุดิบใชไ้ป 2,043,030,944 2,126,282,856 734,816,866 760,655,617 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 462,027,784 688,790,268 203,764,746 469,640,036 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 13) 119,092,915 104,411,795 110,457,967 97,934,619 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 14 และ 15) 439,808,070 364,086,823 31,648,076 12,663,284 
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 106,979,124 109,421,784 77,877,458 93,900,822 
ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขายและโฆษณา 153,293,767 108,781,805 61,025,397 14,790,006 
(กลบัรายการ)ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ 13,583,697 16,902,815 13,625,704 15,656,163 
ขาดทุนจากการท าลายสินคา้     
   และค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (46,123,603) 23,525,589 -        2,405,077 

 
31 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

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

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (47,127,837) (28,761,534) (15,847,474) (13,676,726) 
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ     
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 34 ก)) -        -        (1,919,928) (1,102,439) 
ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,687,117) (1,286,076) (1,687,117) (1,286,076) 
ดอกเบ้ียจ่ายจากค่าใบอนุญาตใหใ้ช ้     
   คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ (41,656,432) (53,325,238) -        -        

 (90,471,386) (83,372,848) (19,454,519) (16,065,241) 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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32 ภาษีเงนิได้ 
 

รายการกระทบยอดภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

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

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัส าหรับก าไรทางภาษี     
   ส าหรับปี (59,756,889) (51,361,957) -        -        
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายท่ีคาดวา่     
   จะไม่ไดรั้บคืน (7,805,101) (1,114,864) (148,513) -        
ค่าเผือ่ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย     
   ท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืน (541,720) -        -        -        
กลบัรายการค่าเผือ่ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย     
   ท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืน 7,587,168 1,114,864 -        -        
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 17) (26,676,401) 75,597,279 27,487,994 (14,197,440) 

รวม(ค่าใชจ่้าย)รายไดภ้าษีเงินได ้ (87,192,943) 24,235,322 27,339,481 (14,197,440) 
 

รายการกระทบยอดภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

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

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีทางบญัชี 420,216,238 (126,476,764) 214,200,173 196,476,763 
     

ภาษีค  านวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 (84,043,248) 25,295,353 (42,840,035) (39,295,353) 
ผลกระทบ:     
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี (5,788,123) (9,167,357) (3,645,685) (6,234,948) 
ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัเพิ่มได ้ 3,885,976 2,441,020 2,705,438 359,044 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพย ์ 55,188 (664,828) (140,475) (698,146) 
ค่าเผือ่เงินลงทุนและเงินใหกู้ย้มืในบริษทัยอ่ย 33,946 6,340,571 56,883 7,109,323 
ค่าเผือ่ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีคาดวา่     
   จะไม่ไดรั้บคืน (759,654) -        (148,513) -        
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี - เงินปันผลรับ -        -        71,111,292 24,562,640 
การปรับปรุงภาษีเงินไดปี้ก่อนต ่าไป (577,028) (9,437) 240,576 -        

ภาษีเงินได ้ (87,192,943) 24,235,322 27,339,481 (14,197,440) 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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33 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
 

33.1 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
 

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

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

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

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บาท) 332,861,741 (102,145,200) 241,539,654 182,279,323 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 966,695,952 978,992,072 966,695,952 978,992,072 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.3443  (0.1043)  0.2499  0.1862 
 

33.2 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยปรับจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลกลุ่มภายนอกในระหวา่งปีปรับปรุง
ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติวา่หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด กลุ่มบริษทัมี 
หุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดคือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั บริษทัค านวณจ านวนหุ้นเทียบเท่าปรับลดโดยพิจารณา
จากมูลค่ายติุธรรมซ่ึงข้ึนอยูก่บัมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของราคาตามสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมาพร้อมกบัสิทธิเลือกซ้ือหุน้ (ก าหนดจากราคา
ถวัเฉล่ียของหุน้สามญัของบริษทัในระหวา่งปี) การค านวณน้ีท าข้ึนเพือ่ก าหนดจ านวนหุน้สามญัท่ีตอ้งบวกเพิ่มกบัหุน้สามญัท่ีถือ
โดยบุคคลภายนอกในการค านวณก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุงก าไร(ขาดทุน)แต่อยา่งใด 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

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

ส่วนแบ่งก าไรท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บาท) 332,861,741 (102,145,200) 241,539,654 182,279,323 
     

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
   ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุน้) 966,695,952 978,992,072 966,695,952 978,992,072 
การปรับปรุง :     

   การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 33,579,802 -        33,579,802 -        

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
   ท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้     

   ปรับลด (หุน้) 1,000,275,754 978,992,072 1,000,275,754 978,992,072 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท)  0.3328 (0.1043)  0.2415  0.1862 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

78 

34 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่จะเป็น
โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทั ท่ีท าหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเป็น
บริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึง บริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีส าคญัเปิดเผยในหมายเหตุ 11 และ หมายเหตุ 12 
 
รายการกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัท่ีนอกเหนือจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสรุปได ้ดงัน้ี 
 
บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั ลกัษณะธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั เชษฐโชติศกัด์ิ จ  ากดั ใหบ้ริการเช่าสถานท่ี มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จ ากดั รับจา้งจดักิจกรรม ถือหุน้ทางออ้มโดยมีกรรมการบริษทัยอ่ยร่วมกนั 
บริษทั เมม็เบอร์ชิพ จ ากดั ใหบ้ริการเช่าสถานท่ี มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหาร - บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มกิจการ (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับ
บริหารหรือไม่) 

 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการคา้ท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 
ก) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกลุ่มกิจการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บาท) 

   รายได้ธุรกจิ  รายได้ธุรกจิ  รายได้ธุรกจิ รายได้อ่ืน 

  รายได้  จัดจ าหน่าย  รับจ้างและ  และบริการ  รายได้จากการ   
  ธุรกจิส่ือ  เพลง  ผลติกจิกรรม  อ่ืนๆ  บริหารจัดการ  ดอกเบีย้รับ  รายได้อ่ืน 
        

บริษัทย่อย        
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั 49,568,104 630,250 13,075,865 10,557,778 198,466,895 31,458,356 152,095 
บริษทั ไลฟ์สตาร์ จ  ากดั 57,135,422 622,000 -        -        59,171,222 -        6,932,131 
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  -        -        -        -        48,045,817 -        18,668 
บริษทั จดัเกบ็ลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั -        41,331,814 -        -        5,063,976 -        369,835 
บริษทั บนัเทิง วาไรต้ี จ  ากดั 6,845,000 210,000 -        -        -        -        -        

บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จ  ากดั -        -        -        -        -       93,600 -        

รวม 113,548,526 42,794,064 13,075,865 10,557,778 310,747,910 31,551,956 7,472,729 

 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
รายการคา้ท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
ก) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกลุ่มกิจการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 

   รายได้ธุรกจิ  รายได้ธุรกจิ  รายได้ธุรกจิ รายได้อ่ืน 

  รายได้  จัดจ าหน่าย  รับจ้างและ  และบริการ  รายได้จากการ   
  ธุรกจิส่ือ  เพลง  ผลติกจิกรรม  อ่ืนๆ  บริหารจัดการ  ดอกเบีย้รับ  รายได้อ่ืน 
        

บริษัทย่อย        
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั 49,775,048 4,372,500 23,276,673 26,322,283 127,534,943 24,251,169 2,840,964 
บริษทั ไลฟ์สตาร์ จ  ากดั 23,530,921 (67) 2,525,073 -        60,000,000 -        7,632,499 
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  -        -        2,744,449 -        24,003,900 -        559,386 
บริษทั จดัเกบ็ลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั 7,850 45,448,946 -        -        10,325,100 -        11,349 
บริษทั อาร์ อลัไลแอนซ์ จ ากดั -        -        -        -        -        137,705 -        
บริษทั ยา๊ค จ ากดั 32,787,517 -        -        -        3,606,050 577,049 -        
บริษทั บนัเทิง วาไรต้ี จ  ากดั 3,529,950 -        -        -        391,975 -        -        

บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จ  ากดั -        -        -        -        -        93,600 -        

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

 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ก) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกลุ่มกิจการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บาท) ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 

 ต้นทุนขายและ ค่าใช้จ่ายในการขาย ต้นทุนขายและ ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 บริการ และบริหาร บริการ และบริหาร 
     

บริษทั เชษฐโชติศกัด์ิ จ  ากดั 20,063,406 50,109,021 28,095,327 44,555,259 
บริษทั เมม็เบอร์ซิพ จ ากดั 9,649,674 3,222,000 4,364,070 6,337,838 

คณะบุคคลเชษฐ ์ -        264,000 -        -        

รวม 29,713,080 53,595,021 32,459,397 50,893,097 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บาท) ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 

 ต้นทุนขายและ ค่าใช้จ่ายในการขาย ต้นทุนขายและ ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 บริการ และบริหาร บริการ และบริหาร 
     

บริษทั เชษฐโชติศกัด์ิ จ  ากดั 20,063,406 39,748,273 27,157,673 35,105,543 
บริษทั เมม็เบอร์ซิพ จ ากดั -        3,222,000 2,131,800 6,337,838 

คณะบุคคลเชษฐ ์ -        264,000 -        -        

รวม 20,063,406 43,234,273 29,289,473 41,443,381 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ก) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกลุ่มกิจการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บาท) ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 

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

บริษัทย่อย         
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวชิัน่ จ ากดั 13,120,205 2,914,618 -        -        24,823,386 1,259,100 -        -        
บริษทั ไลฟ์สตาร์ จ  ากดั  5,071,656 121,860 450,171 -        3,928,834 74,327 4,098 -        

บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  -        20,000 895,750 -        548,842 100,000 348,402 -        
บริษทั จดัเกบ็ลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั -        -        27,158 -        -        -        -        -        
บริษทั ยา๊ค จ  ากดั -        -        -        -        20,886,100 -        -        -        
บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จ  ากดั -        -        57,067 -        -        -        68,899 -        
บริษทั เวร่ี เวลล ์จ  ากดั  -        -        56,717 -        -        -        75,714 -        
บริษทั บลูแฟร์ร่ี จ  ากดั -        -        57,067 -        -        -        57,703 -        
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสต้ิง แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั -        -        286,943 -        -        -        436,933 -        
บริษทั อาร์เอส อินสโตร์  มีเดีย จ  ากดั -        -        -        -        -        -        60,485 -        
บริษทั บนัเทิง วาไรต้ี จ  ากดั -        -        19,826 -        2,263,500 -        1,639 -        

บริษทั กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั (เดิมช่ือ : บริษทั ดี มีเดีย แอนด ์โปรดกัชัน่ จ  ากดั) -        -        69,229 -        -        -        48,566 -        

รวม 18,191,861 3,056,478 1,919,928 -        52,450,662 1,433,427 1,102,439 -        
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ข) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 

 งบการเงนิรวม 

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

     ค่าเผ่ือ      ค่าเผ่ือ  
     หนีส้งสัยจะสูญ      หนีส้งสัยจะสูญ  

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

บริษัทที่เกีย่วข้องกัน           

บริษทั เอส - วนั สปอร์ต จ ากดั -        -        2,489,884 (2,489,884) -        -        -        2,489,884 (2,489,884) -        

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

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ข) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากการลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

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

     ค่าเผ่ือ      ค่าเผ่ือ  
     หนีส้งสัยจะสูญ      หนีส้งสัยจะสูญ  

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

บริษัทย่อย           
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั 225,637,832 74,500,284 5,644,241 -        -        602,095,439 15,476,333 6,213,049 -        -        
บริษทั ไลฟ์สตาร์ จ  ากดั 20,274,261 5,871,187 -        -        -        83,608,315 334,563 -        -        -        
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  4,287,766 -        -        -        -        4,490,158 -        -        -        -        
บริษทั จดัเกบ็ลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั 1,158,077 -        -        -        -        1,847,735 -        -        -        -        
บริษทั อาร์ อลัไลแอนซ์ จ ากดั -        -        -        -        1,121 -        -        -        -        2,665 
บริษทั ยา๊ค จ ากดั -        -        -        -        -        17,437,915 -        -        -        - 
บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จ  ากดั -        -        -        -        4,655 -        -        -        -        2,315 
บริษทั เวร่ี เวลล ์จ  ากดั -        -        -        -        6,763 -        -        -        -        4,067 
บริษทั บลูแฟร์ร่ี จ  ากดั -        -        -        -        3,555 -        -        -        -        1,750 
บริษทั กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั  -        -        -        -        6,929 -        -        -        -        5,200 
   (เดิมช่ือ : บริษทั ดี มีเดีย แอนด ์โปรดกัชัน่ จ  ากดั)           
บริษทั บนัเทิง วาไรต้ี จ  ากดั 7,548,850 -        -        -        -        746,245 -        -        -        -        

บริษทั อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ จ  ากดั -        -        1,707,622 (920,181) 240,656 -        -        1,614,022 (802,580) 164,716 

รวม 258,906,786 80,371,471 9,841,747 (3,410,065) 263,679 710,225,807 15,810,896 10,316,955 (3,292,464) 180,713 
 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 
 

 งบการเงนิรวม 

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

      ค่าใช้จ่าย       ค่าใช้จ่าย  
      ค้างจ่ายนายหน้า       ค้างจ่ายนายหน้า  
    รายได้รับ  ดอกเบีย้  และค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่าย    รายได้รับ  ดอกเบีย้  และค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่าย 
  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ่ื้น  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ส่งเสริมการขาย  ค้างจ่ายโครงการ  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ่ื้น  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ส่งเสริมการขาย  ค้างจ่ายโครงการ 
             

บริษทั เชษฐโชติศกัด์ิ จ  ากดั  -       1,777,030 -       -       -       -       -       1,654,580 -       -       -       -       

บริษทั เมม็เบอร์ชิพ จ ากดั -       366,218 -       -       -       -       -       2,066,405 -       -       -       -       

รวม -       2,143,248 -       -       -       -       -       3,720,985 -       -       -       -       

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

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

      ค่าใช้จ่าย       ค่าใช้จ่าย  
      ค้างจ่ายนายหน้า       ค้างจ่ายนายหน้า  
    รายได้รับ  ดอกเบีย้  และค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่าย    รายได้รับ  ดอกเบีย้  และค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่าย 
  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ่ื้น  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ส่งเสริมการขาย  ค้างจ่ายโครงการ  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ่ื้น  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ส่งเสริมการขาย  ค้างจ่ายโครงการ 
             

บริษทั เชษฐโชติศกัด์ิ จ  ากดั  -       1,432,105 -       -       -       -       -       1,305,189 -       -       -       -       

บริษทั เมม็เบอร์ชิพ จ ากดั -       59,920 -       -       -       -       -       2,066,405 -       -       -       -       

รวม -       1,492,025 -       -       -       -       -       3,371,594 -       -       -       -       



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

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

      ค่าใช้จ่าย       ค่าใช้จ่าย  
      ค้างจ่ายนายหน้า       ค้างจ่ายนายหน้า  
    รายได้รับ  ดอกเบีย้  และค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่าย    รายได้รับ  ดอกเบีย้  และค่าใช้จ่าย  ค่าใช้จ่าย 
  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ่ื้น  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ส่งเสริมการขาย  ค้างจ่ายโครงการ  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ่ื้น  ล่วงหน้า  ค้างจ่าย  ส่งเสริมการขาย  ค้างจ่ายโครงการ 

บริษัทย่อย              
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ ากดั 5,812,816 279,853 -        -        2,944,792 6,598,677 8,836,542 279,853 -        -        997,996 -        
บริษทั ไลฟ์สตาร์ จ  ากดั  343,327 -        -        317,638 -        -        -        -        56,000 -        -        -        
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  -        -        -        130,993 -        -        94,615 -        -        215,615 -        -        
บริษทั จดัเกบ็ลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั -        -           31,899,802    19,452 -        -        12,500 -        40,448,358 -        -        -        
บริษทั ยา๊ค จ ากดั 160,500 -        -        -        -        -        15,360,010 -        -        -        -        -        
บริษทั บนัเทิง วาไรต้ี จ  ากดั -        -        -        1,462 -        -        943,740 -        -        1,639 -        -        
บริษทั กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั              
   (เดิมช่ือ : บริษทั ดี มีเดีย แอนด ์             
   โปรดกัชัน่ จ  ากดั) -        -        -        10,445 -        -        -        -        -        18,852 -        -        
บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จ  ากดั -        -        -        -        -        -        -        -        -        16,967 -        -        
บริษทั เวร่ี เวลล ์จ  ากดั -        -        -        -        -        -        -        -        -        18,476 -        -        
บริษทั บลูแฟร์ร่ี จ  ากดั -        -        -        -        -        -        -        -        -        16,967 -        -        
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล              
   บรอดคาสต้ิง แอนด ์สปอร์ต             

   แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั -        -        -        23,245 -        -        -        -        -        113,115 -        -        

รวม 6,316,643 279,853 31,899,802     503,235  2,944,792  6,598,677 25,247,407 279,853 40,504,358 401,631 997,996 -        
             

รวมทั้งส้ิน 6,316,643 1,771,878 31,899,802        503,235 2,944,792 6,598,677 25,247,407 3,651,447 40,504,358 401,631 997,996 -        



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ง) เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (สุทธิ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บาท) 

 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน (สุทธิ) 

   เพิม่ขึน้  รับช าระคืน    เพิม่ขึน้  ลดลง    เพิม่ขึน้  รับช าระคืน  ลดลง  
  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

              
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั              

บริษทั เอส-วนั สปอร์ต จ ากดั 20,355,000 -        -        20,355,000 (20,355,000) -        -        (20,355,000) -        -        -        -        -        
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บาท) 

 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน (สุทธิ) 

   เพิม่ขึน้  รับช าระคืน    เพิม่ขึน้  ลดลง    เพิม่ขึน้  รับช าระคืน  ลดลง  
  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

              
บริษทัย่อย              
บริษทั อาร์.เอส.สปอร์ตมาสเตอร์ จ ากดั 2,340,000 -        -        2,340,000 (2,340,000) -        -        (2,340,000) -        -        -        -        -        
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ  ากดั 577,700,000 400,000,000 (136,000,000) 841,700,000 -        -        -        -        577,700,000 400,000,000 (136,000,000) -        841,700,000 
              
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั              

บริษทั เอส-วนั สปอร์ต จ ากดั 20,355,000 -        -        20,355,000 (20,355,000) -        -        (20,355,000) -        -        -        -        -        

รวม 600,395,000 400,000,000 (136,000,000) 864,395,000 (22,695,000) -        -        (22,695,000) 577,700,000 400,000,000 (136,000,000) -        841,700,000 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ง) เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (สุทธิ) (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 

 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน (สุทธิ) 

   เพิม่ขึน้  รับช าระคืน    เพิม่ขึน้  ลดลง    เพิม่ขึน้  รับช าระคืน  ลดลง  
  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

บริษทัร่วมทางอ้อม              

บริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จ ากดั -        30,000,000 (30,000,000) -        -        -        -        -        -        30,000,000 (30,000,000) -        -        

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 

 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน (สุทธิ) 

   เพิม่ขึน้  รับช าระคืน    เพิม่ขึน้  ลดลง    เพิม่ขึน้  รับช าระคืน  ลดลง  
  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ในระหว่างปี  ยอดคงเหลือ 

บริษทัย่อย              
บริษทั อาร์ อลัไลแอนซ์ จ ากดั -        30,000,000 (30,000,000) -        -        -        -        -        -        30,000,000 (30,000,000) -        -        
บริษทั ยา๊ค จ ากดั 24,000,000 4,500,000 (28,500,000) -        (9,425,226) -        9,425,226 -        14,574,774 4,500,000 (28,500,000) 9,425,226 -        
บริษทั อาร์.เอส.สปอร์ตมาสเตอร์ จ ากดั 2,340,000 -        -        2,340,000 (2,340,000) -        -        (2,340,000) -        -        -        -        -        
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ  ากดั 479,700,000 781,000,000 (683,000,000) 577,700,000 -        -        -        -        479,700,000 781,000,000 (683,000,000) -        577,700,000 

บริษทั เอส-วนั สปอร์ต จ ากดั 20,355,000 -        -        20,355,000 (20,355,000) -        -        (20,355,000) -        -        -        -        -        

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

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
จ) เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บาท) ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (บาท) 

 เงนิกู้ยืมระยะส้ัน เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 

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

บริษัทย่อย         
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  89,000,000 110,000,000 (199,000,000) -        -        189,000,000 (100,000,000) 89,000,000 
บริษทั อาร์เอส อินสโตร์ มีเดีย จ  ากดั -        -        -        -        10,000,000 1,000,000 (11,000,000) -        
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล บรอดคาสต้ิง แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จ  ากดั 30,000,000 -        (18,872,875) 11,127,125 26,000,000 4,000,000 -        30,000,000 
บริษทั อะลาดิน เฮา้ส์ จ  ากดั 4,500,000 -        (4,500,000) -        4,500,000 -        -        4,500,000 
บริษทั เวร่ีเวลล ์จ ากดั  4,900,000 -        (4,900,000) -        5,000,000 -        (100,000) 4,900,000 
บริษทั บลูแฟร์ร่ี จ ากดั 4,500,000 -        (4,500,000) -        2,500,000 2,000,000 -        4,500,000 
บริษทั กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั (เดิมช่ือ : บริษทั ดี มีเดีย แอนด ์โปรดกัชัน่ จ  ากดั) 5,000,000 -        -        5,000,000 -        5,000,000 -        5,000,000 
บริษทั บนัเทิง วาไรต้ี จ  ากดั 2,500,000 -        (1,800,000) 700,000 -        2,500,000 -        2,500,000 
บริษทั ไลฟ์สตาร์ จ  ากดั -        210,000,000 (105,000,000) 105,000,000 -        20,000,000 (20,000,000) -        

บริษทั จดัเกบ็ลิขสิทธ์ิไทย -        12,000,000 (12,000,000) -        -        -        -        -        

 140,400,000 332,000,000 (350,572,875) 121,827,125 48,000,000 223,500,000 (131,100,000) 140,400,000 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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34 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ฉ) ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 
 

ผูบ้ริหารส าคญัของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่) และคณะผูบ้ริหารระดับสูง 
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือคา้งจ่ายส าหรับผูบ้ริหารส าคญัมีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 147,392,995 160,488,746 121,625,995 137,786,906 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 2,594,072 4,013,808 2,168,502 3,082,573 

 149,987,067 164,502,554 123,794,497 140,869,479 
 

35 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ในการวดัผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการพิจารณาจากก าไรขั้นตน้จากรายไดต่้างๆโดยจดัประเภทของรายได้
ออกเป็นรายไดธุ้รกิจส่ือ รายไดธุ้รกิจเพลง รายไดธุ้รกิจรับจา้งและผลิตกิจกรรม รายไดธุ้รกิจสุขภาพและความงาม และรายไดธุ้รกิจบริการ
และอ่ืนๆ ยอดรายไดไ้ดต้ดัรายการระหวา่งกนัออกแลว้ ก าไรขั้นตน้ค านวนจากยอดรายไดห้กัดว้ยตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 
 

 งบการเงนิรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

    ธุรกจิ      
    รับจ้างและ  ธุรกจิสุขภาพ  ธุรกจิบริการ    
  ธุรกจิส่ือ  ธุรกจิเพลง  ผลติกจิกรรม  และความงาม  และอ่ืนๆ  รวม รายการตดับัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
    

 
    

รายได ้         
   รายไดภ้ายนอก 1,703,504,304 254,507,293 154,574,852 1,389,095,731 -        3,501,682,180 -        3,501,682,180 

   รายไดภ้ายใน 331,590,060 47,244,064 33,854,761 86,149 29,069,081 441,844,115 (441,844,115) -        

รวมรายได ้ 2,035,094,364 301,751,357 188,429,613 1,389,181,880 29,069,081 3,943,526,295 (441,844,115) 3,501,682,180 

ตน้ทุนขายและบริการ 1,663,502,473 149,959,409 127,904,512 467,109,190 28,494,755 2,436,970,339 (293,497,933) 2,143,472,407 

ก าไรขั้นตน้ 371,591,891 151,791,948 60,525,101 922,072,690 574,326 1,506,555,956 (148,346,182) 1,358,209,773 

 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

    ธุรกจิ      
    รับจ้างและ  ธุรกจิสุขภาพ  ธุรกจิบริการ    
  ธุรกจิส่ือ  ธุรกจิเพลง  ผลติกจิกรรม  และความงาม  และอ่ืนๆ  รวม รายการตดับัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

สินทรัพยถ์าวร 252,009,348 1,723,913 494,380 28,247,828 119,992,350 402,467,818 -        402,467,819 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,974,991,853 38,501,636 -        27,345,440 77,493,310 2,118,332,239 -        2,118,332,239 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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35 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

 งบการเงนิรวม 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

    ธุรกจิ      
    รับจ้างและ  ธุรกจิสุขภาพ  ธุรกจิบริการ    
  ธุรกจิส่ือ  ธุรกจิเพลง  ผลติกจิกรรม  และความงาม  และอ่ืนๆ  รวม รายการตดับัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

รายได ้         
   รายไดภ้ายนอก 1,694,805,815 320,008,083 748,726,646 227,740,685 7,334,354 2,998,615,583 -        2,998,615,583 

   รายไดภ้ายใน 289,254,492 48,480,393 108,226,233 -        74,254,040 520,215,158 (520,215,158) -        

รวมรายได ้ 1,984,060,307 368,488,476 856,952,879 227,740,685 81,588,394 3,518,830,741 (520,215,158) 2,998,615,583 

ตน้ทุนขายและบริการ 1,857,220,683 190,480,535 497,758,329 58,856,375 79,974,585 2,684,290,507 (353,286,943) 2,331,003,564 

ก าไรขั้นตน้ 126,839,624 178,007,941 359,194,550 168,884,310 1,613,809 834,540,234 (166,928,215) 667,612,019 

         
 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

    ธุรกจิ      
    รับจ้างและ  ธุรกจิสุขภาพ  ธุรกจิบริการ    
  ธุรกจิส่ือ  ธุรกจิเพลง  ผลติกจิกรรม  และความงาม  และอ่ืนๆ  รวม รายการตดับัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

สินทรัพยถ์าวร 319,479,861 12,694,528 692 16,278,441 124,592,826 473,046,348 -        473,046,348 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,074,848,449 49,368,622 -        4,538,237 89,286,281 2,218,041,589 -        2,218,041,589 

 
36 วงเงินสินเช่ือ 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชมี้ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
     

วงเงินสินเช่ือต่างๆ ท่ีไดรั้บ     
   - วงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 2,026 5,090 672 2,207 
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37 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ และสัญญาที่ส าคญั 
 
37.1 ภาระผูกพนั 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
ซ้ือทรัพยสิ์น 1,151,100 -        -        -        
     

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน     
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 21,654,302 53,863,531 12,682,868 46,887,951 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงสามปี -        29,380,931 -        26,274,731 

รวม 21,654,302 83,244,462 12,682,868 73,162,682 

 
37.2 สัญญาส าคญัที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกันและกจิการอ่ืน 

 

ก) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาจ านวน 1 สัญญา เพื่อใช้บริการเก่ียวกบัการรับส่งสัญญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม  
โดยมีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2566 โดยบริษทัตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมส าหรับการใชบ้ริการและ 
จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการใช้บริการดังกล่าวตามท่ีระบุในสัญญา ทั้งน้ี บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ  
ท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

ข) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเช่าเวลาของสถานีวิทยกุระจายเสียงกบัส่วนราชการจ านวน 1 สัญญา ก าหนดระยะเวลา 
2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  

 

ค) บริษทัและบริษทัยอ่ยสามแห่งไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ  
ท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตและตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการน าส่งเขา้กองทุนตาม
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีประกาศโดย กสทช. 

 
ง) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเช่าใชบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

กบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ส าหรับด าเนินกิจการโทรทศัน์ระบบ
ดิจิตอลระยะเวลา 15 ปี โดยมีค่าธรรมเนียมส าหรับการใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และบริษทัยอ่ยไดว้างหนงัสือ
ค ้าประกนัจากสถาบนัการเงินร้อยละ 5 ของมูลค่าตามสญัญา 
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37 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ และสัญญาที่ส าคญั (ต่อ) 
 
37.3 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

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

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

ค ้าประกนัใหบ้ริษทัใหญ่บริษทัยอ่ยและ     
   บริษทัอ่ืน  8.02  4.93  0.01  0.26 

 
38 ข้อพพิาททางกฎหมายที่ส าคญั 

 
38.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เน่ืองจากการปฏิบติังาน

เก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิและอ่ืนๆของบริษทัจ านวนทุนทรัพย ์45.58 ลา้นบาท และ 38.32 ลา้นบาท ตามล าดบั ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งการพิจารณาของศาล ดงันั้นผูบ้ริหารจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
38.2 เงินสนบัสนุนการถ่ายทอดฟุตบอลโลกปี พ.ศ. 2557 
 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษทัยอ่ยและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) ไดต้กลงร่วมกนัใหบ้ริษทัยอ่ยถ่ายทอดการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2014 ทุกการแข่งขนัผา่นบริการโทรทศัน์ท่ีเป็นการทัว่ไป 
(Free TV) โดยกสทช.จะใหเ้งินสนบัสนุน 
 

ปัจจุบันบริษทัย่อยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อเรียกเงินสนับสนุน 57.14 ล้านบาท จากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซ่ึง ณ ปัจจุบนัคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลปกครองสูงสุด 
 

39 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิ 
 
วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561 มีมติอนุมติัการจ าหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนจ านวน 43,273,300 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 4.28 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด โดยขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีก าหนดระยะเวลาการขายหุ้นท่ี
ซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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