
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และขอ้มูลทางการเงินเฉพาะ
กิจการระหว่างกาลของบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินรวมและ
ขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงิน
และบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเ ช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้ 
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5016 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 



บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 180,234,967        230,823,831        33,975,550          29,268,469          
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 7 513,227,003        622,302,372        547,255,473        461,028,178        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (สุทธิ) 30 ง) -                            - 796,700,000        841,700,000        
สินคา้คงเหลือ  (สุทธิ) 8 280,950,811        315,635,411        6,113,582            2,646,381            
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 21 20,422,576          24,836,068          -                            -
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 9 5,182,444            2,275,876            762,236               620,355               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,000,017,801     1,195,873,558     1,384,806,841     1,335,263,383     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (สุทธิ) 10 -                            - 555,909,254        555,909,254        
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 11 3,988,995            3,988,995            -                            -
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 12 377,462,066        402,467,819        345,563,915        370,491,352        
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ
โทรทศัน์ (สุทธิ) 13 1,497,711,722     1,531,084,848     -                            -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 14 626,320,468        587,247,391        135,404,038        145,938,925        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้เกินปี -                  27,083,333          -                            -
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (สุทธิ) 15 169,530,109        153,554,601        94,788,202          90,014,129          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 16 273,429,547        273,923,902        119,786,757        119,457,000        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 17 30,759,739          33,905,738          30,549,040          30,549,040          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,979,202,646     3,013,256,627     1,282,001,206     1,312,359,700     

รวมสินทรัพย์ 3,979,220,447     4,209,130,185     2,666,808,047     2,647,623,083     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 56 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 18 738,354,466        815,418,868        204,039,217        284,267,502        

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี (สุทธิ) 19 11,825,671          11,681,888          11,825,671          11,681,888          

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์

คา้งจ่ายท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (สุทธิ) 13 178,844,220        176,864,317        -                            -

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 50,000,000          213,000,000        50,000,000          213,000,000        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 จ) -                            - 375,127,125        121,827,125        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 22 60,000,000          40,000,000          -                            -

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 21 32,957,635          29,758,153          32,426,225          20,614,565          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 66,761,316          41,610,288          -                           -

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 9,870,231            10,091,089          4,559,975            5,546,049            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,148,613,539     1,338,424,603     677,978,213        656,937,129        

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 19 14,883,880          17,688,912          14,883,880          17,688,912          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 476,085,000        626,085,000        -                           -

ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการ

โทรทศัน์คา้งจ่าย (สุทธิ) 13 725,320,354        717,671,638        -                           -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 99,334,732          96,134,656          75,009,153          72,801,538          

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 24 10,990,238          11,067,587          778,874               879,874               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,326,614,204     1,468,647,793     90,671,907          91,370,324          

รวมหนีสิ้น 2,475,227,743     2,807,072,396     768,650,120        748,307,453        

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 56 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 1,203,270,516 หุน้ 

      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,203,270,516     1,203,270,516     1,203,270,516     1,203,270,516     

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

   หุน้สามญั 1,010,147,392 หุน้

      มูลค่าท่ีไดรั้บชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 1,010,147,392     1,010,147,392     1,010,147,392     1,010,147,392     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 258,236,895        258,236,895        258,236,895        258,236,895        

หุน้สามญัซ้ือคืน 25.4 (465,274,840)      (465,274,840)      (465,274,840)      (465,274,840)      

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 112,971,941        112,971,941        112,971,941        112,971,941        

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 117,462,073        15,517,712          516,801,699        517,959,402        

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,498,818,301     1,396,873,940     1,898,157,927     1,899,315,630     

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,174,403            5,183,849            -                           -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,503,992,704     1,402,057,789     1,898,157,927     1,899,315,630     

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,979,220,447     4,209,130,185     2,666,808,047     2,647,623,083     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 56 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 583,376,875        206,723,299        642,757               200,678               

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 385,593,118        540,342,851        188,298,103        168,911,970        

รายได้จากการขายและการให้บริการ 968,969,993        747,066,150        188,940,860        169,112,648        

ตน้ทุนขาย (173,890,288)      (62,768,931)        (642,753)             (101,462)             

ตน้ทุนการใหบ้ริการ (411,096,306)      (446,678,198)      (142,516,968)      (158,743,495)      

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (584,986,594)      (509,447,129)      (143,159,721)      (158,844,957)      

กําไรขั้นต้น 383,983,399        237,619,021        45,781,139          10,267,691          

รายไดอ่ื้น 26 7,357,291            13,442,750          94,272,981          81,277,246          

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 391,340,690        251,061,771        140,054,120        91,544,937          

ค่าใชจ่้ายในการขาย (111,746,035)      (96,368,248)        (27,783,593)        (38,623,788)        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (132,383,550)      (115,074,827)      (110,701,982)      (95,657,366)        

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 27 (976,656)             (337,136)             (919,242)             (238,134)             

ตน้ทุนทางการเงิน (18,933,362)        (23,779,677)        (2,136,763)          (5,585,265)          

กาํไรท่ีเกิดจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไข

การชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ช้

คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์   13 -                  45,539,315          -                                -

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงนิได้ 127,301,087        61,041,198          (1,487,460)          (48,559,616)        

ภาษีเงินได้ 28 (25,366,172)        (13,851,371)        329,757               9,474,152            

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 101,934,915        47,189,827          (1,157,703)          (39,085,464)        

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน - -                  -                             -

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับงวด 101,934,915        47,189,827          (1,157,703)          (39,085,464)        

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 56 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 101,944,361        47,007,361          (1,157,703)          (39,085,464)        

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (9,446)                 182,466               -                  -                  

101,934,915        47,189,827          (1,157,703)          (39,085,464)        

การแบ่งปันกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 101,944,361        47,007,361          (1,157,703)          (39,085,464)        

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (9,446)                 182,466               -                  -                  

101,934,915        47,189,827          (1,157,703)          (39,085,464)        

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 29.1 0.1054                 0.0486                 (0.0012)               (0.0404)               

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลด (บาท) 29.2 0.0945                               - (0.0011)                             -

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 56 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ทุนจดทะเบียน รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ ทุนสํารอง สํารอง ยงัไม่ได้ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื้อคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามัญซื้อคืน จัดสรร ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม รวม 
  
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 1,009,937,646   255,824,816      (465,274,840)    100,894,958      465,274,840      (317,336,467)    1,049,320,953   10,202,708          1,059,523,661     

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด         -         -         -         -         - 47,007,361        47,007,361        182,466               47,189,827          

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

ทุนจดทะเบียน รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ ทุนสํารอง สํารอง ยงัไม่ได้ ผู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื้อคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามัญซื้อคืน จัดสรร ของบริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม รวม 
  
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 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     

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด         -         -         -         -         - 101,944,361      101,944,361      (9,446)                  101,934,915        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 1,010,147,392   258,236,895      (465,274,840)    112,971,941      465,274,840      117,462,073      1,498,818,301   5,174,403            1,503,992,704     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 56 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ทุนจดทะเบียน

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ ทุนสํารอง สํารอง ยงัไม่ได้

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื้อคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามัญซื้อคืน จัดสรร รวม

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

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

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

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

ทุนจดทะเบียน

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ ทุนสํารอง สํารอง ยงัไม่ได้

เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ซื้อคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามัญซื้อคืน จัดสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 1,010,147,392     258,236,895      (465,274,840)      112,971,941        465,274,840        517,959,402      1,899,315,630     

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสําหรับงวด

   กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                   -                -                  -                   -                   (1,157,703)        (1,157,703)           

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 1,010,147,392     258,236,895      (465,274,840)      112,971,941        465,274,840        516,801,699      1,898,157,927     

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 56 เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มูลทางการเงินนี้

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

จัดสรรแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
กําไรสะสม
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

127,301,087         61,041,198           (1,487,460)            (48,559,616)          
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 12, 13, 14 143,934,332         141,911,844         39,072,422           32,042,905           
ค่าตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 11,803,333           2,083,334             -                    -                    
(กลบัรายการ)ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 7 (563,861)               (1,698,685)            13,243                  1,200,845             
(กลบัรายการ)ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั 8 (3,407,217)            (14,121,960)          -                    -                    
(กลบัรายการ)ประมาณการค่าเผื่อการรับคืนสินคา้ -                    653,462                -                    -                    
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 3,014,760             3,564,810             3,014,760             3,564,810             
(กลบัรายการ)ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน
และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9, 17 (54,988)                 80,000                  (54,988)                 80,000                  

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและ อุปกรณ์และ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 27 984,516                139,235                974,230                132,534                
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 3,200,076             3,418,258             2,207,615             2,528,842             
ดอกเบ้ียรับ 26 (800)                      (11,502)                 (7,598,726)            (5,633,373)            
ตน้ทุนทางการเงินดอกเบ้ียจ่าย 18,933,362           23,779,677           2,136,763             5,585,265             
ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีเน่ืองจากผลกระทบจากการขยายเวลา
   การชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี
   และประกอบกิจการโทรทศัน์   -                    (45,539,315)          -                    -                    

305,144,600         175,300,356         38,277,859           (9,057,788)            
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 124,919,230         (629,363)               (87,031,530)          282,817,309         
สินคา้คงเหลือ 38,091,817           5,260,023             (3,467,201)            (1,569,063)            
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7,612,974             18,509,642           11,811,660           11,923,493           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,851,580)            (806,234)               (86,893)                 (548,209)               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,145,999             -                    -                    -                    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (74,968,800)          119,214,295         (51,862,726)          67,572,834           
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย (220,858)               3,323,941             (986,074)               (654,314)               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (77,349)                 1,104,863             (101,000)               47,500                  

เงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ียรับ
ตน้ทุนทางการเงินจ่าย และภาษีเงินไดจ่้าย 400,796,033         321,277,523         (93,445,905)          350,531,762         
เงินสดรับคืนภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย -                    5,576,321             -                    -                    
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (15,696,297)          (24,206,376)          (4,774,073)            (14,603,921)          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 385,099,736         302,647,468         (98,219,978)          335,927,841         

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 56 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
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บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 800                       18,513                  8,389,718             4,351,351             
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพิ่มข้ึน -                    -                    (65,000,000)          (360,000,000)        
รับชาํระเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ง) -                    -                    110,000,000         76,000,000           
เงินสดจ่ายซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (8,983,778)            (30,787,322)          (7,450,006)            (29,805,047)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,471,775             139,907                4,484,283             16,362,968           
เงินสดจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (125,797,904)        (74,772,571)          (32,946,192)          (7,293,006)            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (130,309,107)        (105,401,473)        17,477,803           (300,383,734)        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จ่ายชาํระดอกเบ้ีย (9,335,108)            (11,490,004)          (1,806,359)            (5,035,137)            
จ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (3,044,385)            (3,613,761)            (3,044,385)            (3,613,761)            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 100,000,000         653,000,000         100,000,000         568,000,000         
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (263,000,000)        (706,000,000)        (263,000,000)        (598,000,000)        
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (130,000,000)        -                    -                    -                    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 จ) -                    -                    254,000,000         30,000,000           
จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 จ) -                    -                    (700,000)               -                    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (305,379,493)        (68,103,765)          85,449,256           (8,648,898)            

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) (สุทธิ) (50,588,864)          129,142,230         4,707,081             26,895,209           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือตน้งวด 230,823,831         103,761,958         29,268,469           23,739,791           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด 180,234,967         232,904,188         33,975,550           50,635,000           

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

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนและ
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,400,000             -                    -                    -                    

เจา้หน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม จากการซ้ือท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ในระหวา่งงวด 1,597,649             2,615,472             373,034                2,288,920             

เจา้หน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม จากการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ในระหวา่งงวด 79,188,188           1,266,473             25,433,425           1,233,154             

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 56 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ

10
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1 ข้อมูลทั่วไป 
 

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

เลขท่ี 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 

ธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจการ ได้แก่ ธุรกิจบันเทิงเต็มรูปแบบ ซ่ึงประกอบด้วยธุรกิจหลกัได้แก่ ธุรกิจส่ือ ธุรกิจจดัจ าหน่ายเพลง  
ธุรกิจรับจา้งและผลิตกิจกรรม ธุรกิจอ่ืนท่ีสนบัสนุนธุรกิจหลกัของกลุ่ม และธุรกิจขายผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพและความงาม 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี  
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหวา่งกาลท่ีน าเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ขอ้มูล
ทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด) 
ได้น าเสนอในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงินประจ าปีซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับท่ี 1 เร่ือง  
การน าเสนองบการเงิน ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินจดัท าเป็นแบบย่อ บริษทัได้เปิดเผยหมายเหตุประกอบขอ้มูล 
ทางการเงินเพิ่มเติมตามขอ้ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ออกภายใตพ้ระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

ขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ภาษาไทยท่ีจดัท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบายการบญัชีท่ีใช้ในการจดัท า 
งบการเงินส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตดับัญชีโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ 
การแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
 
3.1 มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 

ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงั วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการมีดงัน้ี 
 

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) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในหน้ีสิน
ของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีส าหรับภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
กรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีมีจ านวนต ่ากวา่มูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าต ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน จะถือวา่

มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่า 

ท่ีสูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของก าไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทท่ีก าหนด การพิจารณาการจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะตอ้งน าไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านั้น 

- ในการประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ านวนท่ีใชห้กัภาษีท่ีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราว 
ท่ีใชห้กัภาษีนั้น  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่าการเปิดเผยตามข้อก าหนด 
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบติักบัส่วนได้เสียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย  
ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ไม่มีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญั 
ต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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3 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั (ต่อ) 
 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซ่ึงกลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมา 
ถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ได้ให้ขอ้ก าหนดส าหรับการรับรู้รายได้ โดยให้ใช้มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัน้ีแทนมาตรฐานต่อไปน้ี 
 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
      (ปรับปรุง 2560) 

 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
      (ปรับปรุง 2560) 

 
เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
      (ปรับปรุง 2560) 

 
เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
      (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

 

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการวา่  
• รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดถู้กน ามาใช้แทน

แนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
• กิจการรับรู้รายได้เพื่อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการท่ีสัญญาให้ลูกคา้ในจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทน 

ท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการนั้นๆ  
 

กิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการส าคญัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
• ขั้นตอนแรก: ระบุสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
• ขั้นท่ีสอง: ระบุภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสญัญา 
• ขั้นท่ีสาม: ก าหนดราคาของรายการ 
• ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสญัญา 
• ขั้นท่ีหา้: รับรู้รายไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจการปฏิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 
 

กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดย
รับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบัก าไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัน้ีประกอบกบัการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม กลุ่มบริษทัจะเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติั
ใชค้ร้ังแรกส าหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารก าลงัอยูใ่นระหว่างการ
ประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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4 ประมาณการ 
 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างการ ผูบ้ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและขอ้สมมติท่ีมีผลกระทบต่อการน า
นโยบายการบัญชีมาใช้ และจ านวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจจะแตกต่างจาก 
การประมาณการ 
 

ในการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารจะใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยส าคญัในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ 
และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีส าคญัของความไม่แน่นอนในประมาณการท่ีมีอยู่มาใช้เช่นเดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

5 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดบั 1  ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
• ขอ้มูลระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
• ขอ้มูลระดบั 3 ได้แก่ ข้อมูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลท่ี 

ไม่สามารถสงัเกตได)้  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 
 

6 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  
ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบไวมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้เปรียบเทียบไดก้บัการแสดงรายการท่ีเปล่ียนแปลงไปในงวดปัจจุบนั
เท่าท่ีจ าเป็นดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

  เพิม่ขึน้(ลดลง)  
  จากการ ภายหลงัการ 
 ตามที่เคยรายงานไว้ จัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ 

 บาท บาท บาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    
   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2560    
รายได้    
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 545,269,039 (4,926,188) 540,342,851 
    

ค่าใช้จ่าย    
ค่าใชจ่้ายในการขาย (101,612,327) 5,244,079 (96,368,248) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (114,403,563) (671,264) (115,074,827) 
ภาษีเงินได ้ (14,204,744) 353,373 (13,851,371) 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ)  
 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  436,038,906 560,343,541 126,678,783 109,208,279 

 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  30 ข) -        -        391,268,570 258,906,786 

  436,038,906 560,343,541 517,947,353 368,115,065 
ลูกหน้ีอ่ืน - ผูช้  าระบญัชี  26,001,341 26,065,280 -        -        
 - กิจการอ่ืน  4,725,516 5,075,496 422,508 422,508 
รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน  50,981,090 54,495,039 19,805,043 24,033,236 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ข) -        -        17,130,360 80,371,471 
เงินทดรองจ่าย - พนกังาน   4,696,845 1,758,559 1,411,721 44,433 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ข) -        -        4,281,923 263,679 
ดอกเบ้ียคา้งรับ      
   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ข) 2,489,884 2,489,884 9,050,755 9,841,747 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - กิจการอ่ืน  54,866,795 39,211,808 21,678,208 22,395,194 

  579,800,377 689,439,607 591,727,871 505,487,333 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ      
    - ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  (58,403,275) (59,985,123) (36,495,994) (36,482,840) 
    - ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน  (1,469,898) (414,500) (414,500) (414,500) 
    - รายไดค้า้งรับ - กิจการอ่ืน  (4,210,317) (4,247,728) (4,151,839) (4,151,750) 
    - ดอกเบ้ียคา้งรับ       

   - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ข) (2,489,884) (2,489,884) (3,410,065) (3,410,065) 

  (66,573,374) (67,137,235) (44,472,398) (44,459,155) 
      

  513,227,003 622,302,372 547,255,473 461,028,178 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

กจิการอ่ืน     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 266,105,871 301,704,934 57,691,833 31,969,061 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 88,277,290 188,059,380 16,448,333 36,864,249 
   3 - 6 เดือน 17,112,465 3,085,338 13,279,463 16,211 
   6 - 12 เดือน 2,852,285 6,547,232 27,461 422,926 
   เกินกวา่ 12 เดือน 61,690,995 60,946,657 39,231,693 39,935,832 

 436,038,906 560,343,541 126,678,783 109,208,279 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

กจิการที่เกีย่วข้องกัน     
ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ -        -        194,013,940 123,962,276 
เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหน้ี     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน -        -        77,079,178 82,490,152 
   3 - 6 เดือน -        -        74,012,219 50,422,640 
   6 - 12 เดือน -        -        46,163,233 2,031,718 
   เกินกวา่ 12 เดือน -        -        -        -        

 -        -        391,268,570 258,906,786 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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8 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินคา้ส าเร็จรูปประเภท     
   เพลงในส่ือ ซีดี วซีีดี ดีวดีีและอ่ืน ๆ 599,592 599,592 599,592 599,592 
   ผลิตภณัฑเ์สริมความงาม 271,164,793 298,461,403 -        -        
   สินคา้ของท่ีระลึก 396,930 1,039,683 396,930 1,039,683 

รวมสินคา้ส าเร็จรูป 272,161,315 300,100,678 996,522 1,639,275 
     

งานระหวา่งท า : ภาพยนตร์และอ่ืน ๆ     
   เพลง 215,000 -        215,000 -        
   รายการทีว ี 1,507,771 1,511,022 160,000 130,000 
   คอนเสิร์ตและกิจกรรมอ่ืน ๆ 5,555,979 4,138,027 5,555,978 1,691,024 

รวมงานระหวา่งท า 7,278,750 5,649,049 5,930,978 1,821,024 
     

วตัถุดิบ 1,471,067 1,210,269 -        -        
กล่องรับสญัญาณดาวเทียม 1,768,718 7,832,013 -        -        
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 5,219,598 11,197,182 -        -        
อ่ืน ๆ 572,127 574,201 -        -        

รวม สินคา้คงเหลือ 288,471,575 326,563,392 6,927,500 3,460,299 
หกั  ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั (7,520,764) (10,927,981) (813,918) (813,918) 

สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) 280,950,811 315,635,411 6,113,582 2,646,381 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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9 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินมดัจ า 1,144,013 1,117,814 214,013 217,813 
เงินประกนั 3,004,952 165,389 87,726 87,726 
อ่ืนๆ 1,092,979 1,107,161 519,997 429,304 

 5,241,944 2,390,364 821,736 734,843 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (59,500) (114,488) (59,500) (114,488) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 5,182,444 2,275,876 762,236 620,355 
 

10 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (สุทธิ) 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงบนัทึกโดยวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ 2560 ประกอบดว้ย 
 

   สัดส่วนการถือหุ้น 

    พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
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 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 

บริษทั กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั รับจา้งจดักิจกรรม ประเทศไทย  100  100 
บริษทั เอส - วนั สปอร์ต จ ากดั ใหบ้ริการเช่าสนามฟุตบอล ประเทศไทย  100  100 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงบนัทึกโดยวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย 
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ทุนช าระแล้ว วธีิราคาทุน ค่าเผ่ือการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี เงนิปันผลรับ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษัทย่อยที่ด าเนินธุรกจิ           
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวชิัน่ 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 -        -        
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั  25,000,000 25,000,000 5,199,993 5,199,993 -        -        5,199,993 5,199,993 -        -        
บริษทั จดัเกบ็ลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั 5,000,000 5,000,000 4,999,400 4,999,400 -        -        4,999,400 4,999,400 -        -        
บริษทั บนัเทิง วาไรต้ี จ ากดั 1,000,000 1,000,000 852,193 852,193 -        -        852,193 852,193 -        -        
บริษทั ยา๊ค จ ากดั 2,500,000 2,500,000 2,499,300 2,499,300 -        -        2,499,300 2,499,300 -        -        

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

รวม 613,500,000 613,500,000 593,759,486 593,759,486 (76,078,180) (76,078,180) 517,681,306 517,681,306 -        -        

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงบนัทึกโดยวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ทุนช าระแล้ว วธีิราคาทุน ค่าเผ่ือการด้อยค่า มูลค่าตามบัญชี เงนิปันผลรับ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  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 -        -        
บริษทั เวร่ีเวลล ์จ ากดั* 4,000,000 4,000,000 3,999,300 3,999,300 -        -        3,999,300 3,999,300 -        -        
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) (11,996,774) 7,502,526 7,502,526 -        -        
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 9,375,000 167,812,500 167,812,500 (156,874,257) (156,874,257) 10,938,243 10,938,243 -        -        
บริษทั กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั 37,000,000 37,000,000 32,775,000 32,775,000 (25,996,414) (25,996,414) 6,778,586 6,778,586 -        -        
บริษทั เอส - วนั สปอร์ต จ ากดั** 15,000,000 15,000,000 33,800,530 33,800,530 (33,800,530) (33,800,530) -        -        -        -        

รวม 109,875,000 109,875,000 269,563,518 269,563,518 (231,335,570) (231,335,570) 38,277,948 38,277,948 -        -        
           

รวมทั้งส้ิน 723,375,000 723,375,000 863,323,004 863,323,004 (307,413,750) (307,413,750) 555,909,254 555,909,254 -        -        
 

* เลิกกิจการและอยูใ่นระหวา่งการช าระบญัชี 
** อยูภ่ายใตก้ระบวนการลม้ละลายและไดพ้ิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาด 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) (ต่อ) 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ซ่ึงบนัทึกโดยวธีิราคาทุน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย (ต่อ) 
 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวขา้งตน้ไดร้วมอยูใ่นการจดัท างบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษทัยอ่ย 
โดยบริษทัใหญ่ไม่แตกต่างจากสดัส่วนท่ีถือหุน้สามญั 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 บริษทั 
จึงไม่ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 
บริษทั เอส - วนั สปอร์ต จ ากดั เป็นบริษทัย่อยท่ีอยู่ภายใตก้ระบวนการลม้ละลายและได้ถูกพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาด ดงันั้นขอ้มูล 
ทางการเงินของบริษทัยอ่ยน้ีไม่ไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 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 แอนด ์สปอร์ต แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนจ านวน 37,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 9,375,000 บาท  
โดยลดหุ้นสามญัจ านวน 281,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 28,125,000 บาท และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียน 
ลดทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  

 
11 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) 

 
  ข้อมูลทางการเงนิรวม 

  บาท ร้อยละ 

  ทุนที่ออกและเรียกช าระ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

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

ช่ือบริษัท ธุรกจิหลกั  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
      

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

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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11 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ) (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 เงนิลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย เงนิลงทุนตามวธีิราคาทุน 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

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

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (สุทธิ) 3,988,995 3,988,995 3,988,995 3,988,995 

 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้งวด/ปี 3,988,995 4,103,678 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด/ปี -        13,922 
การค านวณส่วนแบ่งก าไรสูงไป(ต ่าไป)ส าหรับงวด/ปีก่อน -        (128,605) 

ราคาตามบญัชีปลายงวด/ปี 3,988,995 3,988,995 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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12 อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)  
 

อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

  
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ข้อมูลทางการเงนิ 
 เฉพาะกจิการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  บาท  บาท 
   

ราคาทุน 975,356,432 849,381,338 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (572,888,613) (478,889,986) 

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด 402,467,819 370,491,352 
ซ้ือสินทรัพย ์ 8,499,558 6,285,694 
จ าหน่าย - ราคาทุน (6,978,000) (7,138,136) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม 1,544,886 1,679,623 
ค่าเส่ือมราคา (28,072,197) (25,754,618) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด 377,462,066 345,563,915 

   
ราคาทุน 976,877,990 848,528,896 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (599,415,924) (502,964,981) 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 377,462,066 345,563,915 
 

13 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกจิการโทรทัศน์ (สุทธิ) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 แสดงได้
ดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท 
   

มูลค่าเทียบเท่าเงินสด (มูลค่าปัจจุบนั) 2,030,326,376 2,030,326,376 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (532,614,654) (499,241,528) 

 1,497,711,722 1,531,084,848 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

24 

13 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกจิการโทรทัศน์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2557 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (“บริษทั อาร์เอส 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 โดยให้ผู ้ไดรั้บใบอนุญาตรายใดท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารช 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. 
 
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 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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13 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกจิการโทรทัศน์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโดยแยกช าระ ดงัน้ี (ต่อ) 
 

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) วางหนังสือค ้าประกนัการช าระคืนค่าธรรมเนียมส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายช าระให้กบั กสทช. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
หนงัสือค ้าประกนัดงักล่าวมียอดคงเหลือจ านวน 1,028.81 ลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 1,028.81 ลา้นบาท) 

 

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  



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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13 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกจิการโทรทัศน์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีโดยแยกช าระ ดงัน้ี (ต่อ) 
 
4) ตารางแสดงภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายช าระค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี มีดงัน้ี (ต่อ) 

 
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)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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13 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกจิการโทรทัศน์ (สุทธิ) (ต่อ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 (บาท) ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บาท) 

 ภาระผูกพนั ดอกเบีย้ ราคาตาม ภาระผูกพนั ดอกเบีย้ ราคาตาม 
 จะต้องจ่าย ในอนาคต บญัชีสุทธิ จะต้องจ่าย ในอนาคต บญัชีสุทธิ 
       

ราคาตามบญัชีตน้งวด/ปี 987,232,500 (92,696,545) 894,535,955 1,169,000,000 (63,081,162) 1,105,918,838 
ส่วนท่ีเพิ่ม(ส่วนท่ีลด)จากการ       
   ขยายเวลาการช าระ       
   ค่าใบอนุญาต -       -       -       25,732,500 (71,271,815) (45,539,315) 
(จ่ายช าระ)/ตดัจ่าย -       9,628,619 9,628,619 (207,500,000) 41,656,432 (165,843,568) 
ราคาตามบญัชีส้ินงวด/ปี 987,232,500 (83,067,926) 904,164,574 987,232,500 (92,696,545) 894,535,955 
 

ผลจากการปรับเปล่ียนเง่ือนไขการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ไดรั้บรู้เป็นก าไร
จ านวน 45.54 ลา้นบาท ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี
และประกอบกิจการโทรทศัน์ ดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท 

   

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศันท่ี์ตอ้งจ่าย 987,232,500 987,232,500 
หกั  ดอกเบ้ียในอนาคต (83,067,926) (92,696,545) 
 904,164,574 894,535,955 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (178,844,220) (176,864,317) 
 725,320,354 717,671,638 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
ก าหนดช าระภายใน  บาท  บาท 

   

1 ปี 210,612,500 210,612,500 
2 - 5 ปี 776,620,000 776,620,000 
 987,232,500 987,232,500 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
   

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 ข้อมูลทางการเงนิ 
 เฉพาะกจิการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  บาท  บาท 
   

ราคาทุน 2,277,259,396 1,120,249,015 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,340,469,028) (626,311,909) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (349,542,977) (347,998,181) 
ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด 587,247,391 145,938,925 
ซ้ือสินทรัพย ์ 103,648,023 5,797,677 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าลิขสิทธ์ิละคร 20,952,000 -        
จ าหน่าย - ราคาทุน (14,561,140) (14,530,000) 
 - ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 14,537,963 14,530,000 
ค่าตดัจ าหน่าย (82,489,009) (13,317,804) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (3,014,760) (3,014,760) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 626,320,468 135,404,038 
   

ราคาทุน 2,387,298,279 1,111,516,692 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,408,420,074) (625,099,713) 
 ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (352,557,737) (351,012,941) 
ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด 626,320,468 135,404,038 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ค่าลิขสิทธ์ิส าหรับเพลง (สุทธิ) 35,906,571 38,441,315 35,906,571 38,441,331 
ตน้ทุนการผลิตละครและภาพยนตร์ (สุทธิ) 315,629,287 316,477,542 19,545,717 30,004,283 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ (สุทธิ) 105,412,559 101,992,330 77,343,750 74,885,311 
ตน้ทุนระหวา่งท า 136,420,051 113,228,704 2,608,000 2,608,000 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าลิขสิทธ์ิละคร 32,952,000 17,107,500 -        -        
 626,320,468 587,247,391 135,404,038 145,938,925 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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15 ภาษีเงนิได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 170,318,861 154,376,616 94,788,202 90,014,129 
หกั  ค่าเผือ่ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย     
           ท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืน (788,752) (822,015) -         -         

 169,530,109 153,554,601 94,788,202 90,014,129 

 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บเงินคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายทั้งในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ไดรั้บเงินคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายในงบการเงินรวม
เป็นจ านวน 36,250,232 บาท) และบนัทึกรายการค่าเผื่อภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ายท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนในงบการเงินรวมจ านวน 
152,629 บาท และตดัจ าหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ายส าหรับปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2559 ในงบการเงินรวมเป็นจ านวนรวม 
185,892 บาท (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : บนัทึกรายการค่าเผือ่ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนใน
งบการเงินรวม จ านวน 541,720 บาท และตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายส าหรับปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2560 ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวนรวม 7,656,586 บาท และ 148,514 บาท ตามล าดบั) และกลบัรายการค่าเผื่อภาษีเงินไดถู้กหกั ณ 
ท่ีจ่ายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนเป็นจ านวน 185,892 บาท ในงบการเงินรวม (ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : กลบัรายการค่า
เผือ่ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืนในงบการเงินรวม 7,587,168 บาท)  

 
16 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

   
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ข้อมูลทางการเงนิ 
 เฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2561 
  บาท  บาท 

   

ยอดคงเหลือตน้งวด 273,923,902 119,457,000 
เพิ่ม(ลด)ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (หมายเหตุ 28) (494,355) 329,757 

ยอดคงเหลือปลายงวด 273,429,547 119,786,757 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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16 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 273,429,547 273,923,902 119,786,757 119,457,000 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) -         -         -         -         
 273,429,547 273,923,902 119,786,757 119,457,000 
 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   เพิม่(ลด)ใน  เพิม่(ลด)ใน  
  1 มกราคม  งบก าไรขาดทุน  ก าไรขาดทุน  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2561  เบ็ดเสร็จ  เบ็ดเสร็จอ่ืน  พ.ศ. 2561 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 18,390,907 (123,770) -         18,267,137 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 40,760,367 (185,742) -         40,574,625 
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 3,265,596 (1,761,443) -         1,504,153 
ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี     
   และประกอบกิจการโทรทศัน ์ 21,776,644 896,856 -         22,673,500 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,226,931 640,015 -         19,866,946 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 127,529,993 (1,023,445) -         126,506,548 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 41,067,831 -         -         41,067,831 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 3,909,778 512,981 -         4,422,759 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 275,928,047 (1,044,548) -         274,883,499 
     

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ทรัพยสิ์นภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (2,004,145) 550,193 -         (1,453,952) 

   รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,004,145) 550,193 -         (1,453,952) 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 273,923,902 (494,355) -         273,429,547 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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16 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม (ตรวจสอบแล้ว) 

    เพิม่(ลด)ใน  
  1 มกราคม  เพิม่(ลด)ใน  ก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  งบก าไรขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 19,101,865 (710,958) -         18,390,907 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 39,528,915 1,231,452 -         40,760,367 
ประมาณการรับคืนสินคา้ 378,386 (378,386) -         -         
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 12,580,353 (9,314,757) -         3,265,596 
ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีและ     
   ประกอบกิจการโทรทศัน ์ 26,060,818 (4,284,174) -         21,776,644 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,591,859 2,652,427 (3,017,355) 19,226,931 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 143,044,720 (15,514,727) -         127,529,993 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 40,607,981 459,850 -         41,067,831 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 4,401,649 (491,871) -         3,909,778 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 305,296,546 (26,351,144) (3,017,355) 275,928,047 
     

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

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 303,617,658 (26,676,401) (3,017,355) 273,923,902 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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16 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

    เพิม่(ลด)ใน  
  1 มกราคม  เพิม่(ลด)ใน  ก าไรขาดทุน  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2561  งบก าไรขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  พ.ศ. 2561 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 14,270,903 (8,349) -         14,262,554 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,366,609 (520,335) -         846,274 
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 162,784 -         -         162,784 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14,560,308 441,523 -         15,001,831 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 46,122,932 (646,255) -         45,476,677 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 41,067,831 -         -         41,067,831 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 3,909,778 512,980 -         4,422,758 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 121,461,145 (220,436) -         121,240,709 
     

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     
ทรัพยสิ์นภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (2,004,145) 550,193 -         (1,453,952) 

   รวมหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,004,145) 550,193 -         (1,453,952) 
     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 119,457,000 329,757 -         119,786,757 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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16 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ตรวจสอบแล้ว) 

    เพิม่(ลด)ใน  
  1 มกราคม  เพิม่(ลด)ใน  ก าไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2560  งบก าไรขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 14,145,133 125,770 -         14,270,903 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,267,457 (3,900,848) -         1,366,609 
ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั 154,138 8,646 -         162,784 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16,818,456 347,784 (2,605,932) 14,560,308 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 14,859,012 31,263,920 -         46,122,932 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 40,607,981 459,850 -         41,067,831 
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 4,401,649 (491,871) -         3,909,778 

   รวมสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 96,253,826 27,813,251 (2,605,932) 121,461,145 
     

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

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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) 94,574,938 27,487,994 (2,605,932) 119,457,000 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินมดัจ า 3,493,187 3,493,187 3,493,187 3,493,187 
เงินประกนั 31,352,429 39,898,428 31,141,730 31,141,730 
 34,845,616 43,391,615 34,634,917 34,634,917 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินประกนั (4,085,877) (9,485,877) (4,085,877) (4,085,877) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (สุทธิ) 30,759,739 33,905,738 30,549,040 30,549,040 
 

18 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  

  ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน  282,270,951 298,967,549 49,884,103 64,232,672 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ค) -        -       7,542,212 6,316,643 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน  22,119,442 27,358,338 11,564,094 15,460,207 
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ค) 2,072,086 2,143,248 1,709,448 1,771,878 
รายไดรั้บล่วงหนา้      
    - กิจการอ่ืน  101,033,281 81,556,576 16,067,325 9,693,717 
    - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ค) -        -        22,944,691 31,899,802 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย      
   - ค่านายหนา้และค่าใชจ่้าย      
         ส่งเสริมการขายคา้งจ่าย      
         - กิจการอ่ืน  227,758,664 229,614,500 61,583,225 69,296,518 
         - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ค) -        -        1,667,673 2,944,792 
   - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายโครงการ      
         - กิจการอ่ืน  60,096,848 61,394,605 15,475,335 20,345,547 
         - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ค) -        -        4,478,079 6,598,677 
   - ดอกเบ้ียคา้งจ่าย      
         - กิจการอ่ืน  129,404 542,905 4,562 -        
         - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30 ค) -        -        445,941 503,235 
   - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืนๆ      
         - กิจการอ่ืน  42,873,790 113,841,147 10,672,529 55,203,814 
  738,354,466 815,418,868 204,039,217 284,267,502 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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19 หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 28,522,236 31,566,621 28,522,236 31,566,621 
หกั ดอกเบ้ียในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (1,812,685) (2,195,821) (1,812,685) (2,195,821) 

 26,709,551 29,370,800 26,709,551 29,370,800 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (11,825,671) (11,681,888) (11,825,671) (11,681,888) 

 14,883,880 17,688,912 14,883,880 17,688,912 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายส าหรับสญัญาเช่าการเงินขา้งตน้ มีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภายใน 1 ปี 12,871,620 12,871,620 12,871,620 12,871,620 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15,650,616 18,695,001 15,650,616 18,695,001 

 28,522,236 31,566,621 28,522,236 31,566,621 
 

20 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
ประเภทของเงนิกู้ยืมระยะส้ัน  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 50,000,000 213,000,000 50,000,000 213,000,000 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีต่ออายไุดใ้นสกลุเงินบาท มีดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียระหวา่งอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื
ประมาณร้อยละ 3.33 ต่อปี ถึงอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.55 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 3.50 ต่อปี) เงินกูค้งเหลือพร้อม
ดอกเบ้ียมีก าหนดช าระคืนในระหวา่งเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ก าหนดช าระในระหวา่งเดือนในระหวา่ง
เดือนกมุภาพนัธ์ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561) 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

36 

20 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
ตั๋วสัญญาใช้เงนิ  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด/ปี 213,000,000 706,000,000 213,000,000 598,000,000 
เงินกูย้มืเพิ่ม 100,000,000 2,125,000,000 100,000,000 1,870,000,000 
ช าระคืนเงินกูย้มื (263,000,000) (2,618,000,000) (263,000,000) (2,255,000,000) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด/ปี 50,000,000 213,000,000 50,000,000 213,000,000 
 

21 ภาษีมูลค่าเพิม่ 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนดช าระ (56,061,452) (55,474,132) (33,761,072) (23,908,251) 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 35,511,882 25,649,014 1,707,300 1,417,306 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 14,947,873 31,570,170 47,736 1,876,380 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย (6,933,362) (6,667,137)  (420,189) -        

 (12,535,059) (4,922,085) (32,426,225) (20,614,565) 
 

ภาษีมูลค่าเพิ่มแสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (สินทรัพย)์ 20,422,576 24,836,068 -         -         
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (หน้ีสิน) (32,957,635) (29,758,153) (32,426,225) (20,614,565) 

 (12,535,059) (4,922,085) (32,426,225) (20,614,565) 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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22 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 
 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีดงัน้ี  
 
  ข้อมูลทางการเงนิรวม 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
    31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
    พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
    บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี   666,085,000 444,060,000 
กูเ้พิ่มระหวา่งงวด/ปี   -        222,025,000 
จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระหวา่งงวด/ปี   (130,000,000) -        

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี   536,085,000 666,085,000 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนก่อนวนัครบ
ก าหนดเป็นจ านวน 130 ลา้นบาท 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 1.60 พนัลา้นบาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 : จ านวน 1.60 พนัลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ีย MLR ลบดว้ยร้อยละคงท่ีตามสัญญา โดยช าระคืนเงินตน้งวดแรกในวนัครบ
ก าหนดระยะเวลา 25 เดือนนับจากวนัเบิกเงินกู้คร้ังแรกในวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และงวดต่อไป ช าระเป็นรายไตรมาส ทั้งน้ี 
ก าหนดช าระคืนดอกเบ้ียทั้งหมดภายใน 96 เดือน นบัตั้งแต่วนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงนิรวม 

   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
    31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
    พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
    ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    4.25  4.25 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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22 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 
 
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 536,085,000 666,085,000 536,085,000 666,085,000 

 536,085,000 666,085,000 536,085,000 666,085,000 

 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนท่ีหมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบของอตัราคิดลดไม่มีสาระส าคญั  
มูลค่ายติุธรรมค านวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืท่ีอตัราร้อยละ 4.25 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 4.25 ต่อปี) และอยูใ่นขอ้มูลระดบั 2 ของล าดบัขั้นมูลค่ายติุธรรม 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินตน้ของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงินสรุปไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
ถึงก าหนดช าระภายในปีส้ินสุด  บาท  บาท 
   

ครบก าหนดช าระภายในไม่เกิน 1 ปี 60,000,000 40,000,000 
ครบก าหนดช าระเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 476,085,000 626,085,000 

 536,085,000 666,085,000 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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23 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 ข้อมูลทางการเงนิ 
 เฉพาะกจิการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

  บาท  บาท 
   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกมาตน้งวด 96,134,656 72,801,538 

เพิ่มข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด 3,200,076 2,207,615 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานยกไปปลายงวด 99,334,732 75,009,153 

 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

  ข้อมูลทางการเงนิรวม 
 ข้อมูลทางการเงนิ 
 เฉพาะกจิการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
   

อตัราคิดลด  ร้อยละ 1.42 - 4.17  ร้อยละ 1.42 - 4.17 
อตัราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 2.50  ร้อยละ 2.50 
อตัราการเพิ่มของเงินเดือน  ร้อยละ 7.00 - 7.50  ร้อยละ 7.00 - 7.50 
อตัราการตาย  ร้อยละ 1.00  ร้อยละ 1.00 

 
24 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินมดัจ ารับ 66,000 66,000 66,000 66,000 
เงินค ้าประกนัผลงาน 10,886,875 10,964,224 697,874 798,874 
อ่ืน ๆ 37,363 37,363 15,000 15,000 

 10,990,238 11,067,587 778,874 879,874 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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25 ทุนเรือนหุ้น 
 
25.1 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 

 
25.2 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 

 
25.3 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 

 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทั อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2561 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ดงัน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงนิรวม/ 
  ข้อมูลทางการเงนิ 
  เฉพาะกจิการ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 3 (RS-W3)  หน่วย 
  

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 193,332,760 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถูกใช ้ (209,746) 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 193,123,014 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถูกใช ้ -        

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 193,123,014 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

41 

25 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 

25.3 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น (ต่อ) 
 

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
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์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 

 

25.4 หุ้นสามัญซ้ือคืน/ส ารองหุ้นสามัญซ้ือคืน 
 

หุน้สามญัซ้ือคืน 
 

เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 มีมติใหบ้ริษทัด าเนินการซ้ือหุน้คืน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
• วงเงินสูงสุดท่ีใชใ้นการซ้ือหุน้คืนไม่เกิน 470.00 ลา้นบาท 
• จ านวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 50.70 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จ านวนหุ้นท่ีจะซ้ือคืนไม่เกินร้อยละ 5.02  

ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 
• วธีิการในการซ้ือหุน้คืน โดยซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
• ก าหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหุน้คืนภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
• หลกัเกณฑ์ในการก าหนดราคาหุ้นท่ีจะซ้ือคืน โดยให้น าราคาหุ้นเฉล่ียยอ้นหลงั 30 วนัก่อนท่ีบริษทัจะท าการเปิดเผย

ขอ้มูลมาประกอบการพิจารณาก าหนดราคาซ้ือคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉล่ีย 5 วนัท าการซ้ือขายก่อนหน้า
วนัท่ีท าการซ้ือขายในแต่ละคร้ังบวกดว้ยจ านวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉล่ียดงักล่าว 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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25 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 
 
25.4 หุ้นสามัญซ้ือคืน/ส ารองหุ้นสามัญซ้ือคืน (ต่อ) 
 

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 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นทุนซ้ือคืนจ านวน 13,740,600 หุ้นในราคาระหวา่งหุน้ละ 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 
 
วันท่ี  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  1/2561 มีมติอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นท่ี ซ้ือคืน 
จ านวน 43,273,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.28 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด โดยขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมี
ก าหนดระยะเวลาการขายหุน้ท่ีซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 
รายการเคล่ือนไหวของหุ้นสามญัซ้ือคืนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัซ้ือคืนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2561 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นดงัน้ี 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม/ 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

   มูลค่าของ 
    หุ้นสามัญซ้ือคืน 
  จ านวนหุ้น  บาท 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 43,273,300 465,274,840 
ซ้ือคืน -        -        

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 43,273,300 465,274,840 
ซ้ือคืน -        -        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 43,273,300 465,274,840 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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26 รายได้อ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน 45,767 (100,054) (4,043) (104,028) 
รายไดด้อกเบ้ีย 800 11,502 7,598,726 5,633,373 
รายไดค่้าเช่าพื้นท่ี 101,700 99,000 640,350 726,900 
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ -        -        82,771,063 71,799,117 
รายไดจ้ากการละเมิดลิขสิทธ์ิ 149,972 66,598 -        -        
รายไดอ่ื้น 7,059,052 13,365,704 3,266,885 3,221,884 

 7,357,291 13,442,750 94,272,981 81,277,246 

 
27 ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์     
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (984,516) (139,235) (974,230) (132,534) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 54,988 (102,364) 54,988 (80,000) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน (47,128) (95,537) -        (25,600) 

 (976,656) (337,136) (919,242) (238,134) 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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28 ภาษีเงนิได้ 
 

รายการกระทบยอดภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 

  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัส าหรับก าไรทางภาษี     
   ส าหรับงวด (25,799,188) (8,900,383) -        -        
การปรับปรุงภาษีเงินไดปี้ก่อนสูงไป 1,080,000 -        -        -        
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (185,892) -        -        -        
กลบัรายการค่าเผือ่ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย     
   ท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บคืน 185,892 353,373 -        -        
ค่าเผือ่ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีคาดวา่     
   จะไม่ไดรั้บคืน (152,629) -        -        -        
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 16) (494,355) (5,304,361) 329,757 9,474,152 

รวมภาษีเงินได ้ (25,366,172) (13,851,371) 329,757 9,474,152 
 

29 ก าไรต่อหุ้น 
 

29.1 ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก 
ท่ีออกจ าหน่ายในระหวา่งงวด 

 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนาคม วนัที่ 31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
     

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)ท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บาท) 101,944,361 47,007,361 (1,157,703) (39,085,464) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 966,874,092 966,664,346 966,874,092 966,664,346 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.1054  0.0486  (0.0012)  (0.0404) 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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29 ก าไรต่อหุ้น (ต่อ) 
 
29.2 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด 
 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยปรับจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลกลุ่มภายนอกในระหว่างงวด
ปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสามญัทั้งหมด  
กลุ่มบริษทัมี หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดคือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั บริษทัค านวณจ านวนหุน้เทียบเท่าปรับลด
โดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมซ่ึงข้ึนอยู่กบัมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินของราคาตามสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมาพร้อมกบัสิทธิเลือกซ้ือหุ้น 
(ก าหนดจากราคาถัวเฉล่ียของหุ้นสามญัของบริษัทในระหว่างปี) การค านวณน้ีท าข้ึนเพื่อก าหนดจ านวนหุ้นสามัญท่ี 
ตอ้งบวกเพิ่มกับหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในการค านวณก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีการปรับปรุง 
ก าไร(ขาดทุน)แต่อยา่งใด 

 
 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มีนาคม วนัที่ 31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 
ส่วนแบ่งก าไรท่ีเป็นของ     
   บริษทัใหญ่ (บาท) 101,944,361 -        (1,157,703) -        
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
   ท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุน้) 966,874,092 -        966,874,092 -        
การปรับปรุง :     
   การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 111,512,545 -        111,512,545 -        
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั     
   ท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้     
   ปรับลด (หุน้) 1,078,386,637 -        1,078,386,637 -        

ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท)  0.0945 -        (0.0011) -        
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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30 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็น
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 10 และหมายเหตุ 11 
 

รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัท่ีนอกเหนือจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสรุปได ้ดงัน้ี 
 

บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกัน ลกัษณะธุรกจิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั เชษฐโชติศกัด์ิ จ  ากดั ใหบ้ริการเช่าสถานท่ี มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ไอเดีย เพาเวอร์ จ ากดั รับจา้งจดักิจกรรม ถือหุน้ทางออ้ม 
บริษทั เมม็เบอร์ชิป จ ากดั ใหบ้ริการเช่าสถานท่ี มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหาร - บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่ 
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ 
กลุ่มกิจการ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหาร 
หรือไม่) 

 

รายการคา้ท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ก) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกลุ่มกิจการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
และ พ.ศ. 2560 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

     รายได้ธุรกจิ  รายได้ รายได้อ่ืน 

    รายได้จาก  รับจ้าง  ธุรกจิ  รายได้จาก   
  รายได้ รายได้ธุรกจิ  การขาย  และผลติ  บริการ  การบริหาร   
  ธุรกจิส่ือ  เพลง  สินค้า  กจิกรรม  และอ่ืน ๆ  จัดการ ดอกเบีย้รับ  รายได้อ่ืน 
         

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -        -        642,757 -        -        -        -        -        

 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ก) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกลุ่มกิจการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

และ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

     รายได้ธุรกจิ  รายได้ รายได้อ่ืน 

    รายได้จาก  รับจ้าง  ธุรกจิ  รายได้จาก   
  รายได้ รายได้ธุรกจิ  การขาย  และผลติ  บริการ  การบริหาร   
  ธุรกจิส่ือ  เพลง  สินค้า  กจิกรรม  และอ่ืน ๆ  จัดการ ดอกเบีย้รับ  รายได้อ่ืน 
         

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -        -        -        -        -        -        -        -        

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

     รายได้ธุรกจิ  รายได้ รายได้อ่ืน 

    รายได้จาก  รับจ้าง  ธุรกจิ  รายได้จาก   
  รายได้ รายได้ธุรกจิ  การขาย  และผลติ  บริการ  การบริหาร   
  ธุรกจิส่ือ  เพลง  สินค้า  กจิกรรม  และอ่ืน ๆ  จัดการ ดอกเบีย้รับ  รายได้อ่ืน 
         

บริษทัยอ่ย 39,545,208 8,955,111 -        -        4,633,555 82,771,063 7,598,751 3,099,551 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -       -        642,757 -        -        -        -        -        

 39,545,208 8,955,111 642,757 -        4,633,555 82,771,063 7,598,751 3,099,551 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

     รายได้ธุรกจิ  รายได้ รายได้อ่ืน 

    รายได้จาก  รับจ้าง  ธุรกจิ  รายได้จาก   
  รายได้ รายได้ธุรกจิ  การขาย  และผลติ  บริการ  การบริหาร   
  ธุรกจิส่ือ  เพลง  สินค้า  กจิกรรม  และอ่ืน ๆ  จัดการ ดอกเบีย้รับ  รายได้อ่ืน 
         

บริษทัยอ่ย 20,966,121 10,335,626 -        2,719,485 9,447,659 71,799,117 5,628,559 32,224 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -        -        -        -        -        -        -        -        

 20,966,121 10,335,626 -        2,719,485 9,447,659 71,799,117 5,628,559 32,224 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ก) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกลุ่มกิจการกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 (บาท) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 (บาท) 

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

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,507,685 14,152,484 -        38,020,222 9,803,296 18,396,582 -        39,462,604 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 (บาท) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 (บาท) 

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

บริษทัยอ่ย 7,497,205 1,704,514 579,149 32,808,822 13,564,885 699,740 564,904 32,357,604 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,105,500 11,660,452 -        -        7,294,421 15,644,397 -        -        

 11,602,705 13,364,966 579,149 32,808,822 20,859,306 16,344,137 564,904 32,357,604 

 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 
ข) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 (บาท) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บาท) 

    ค่าเผ่ือ      ค่าเผ่ือ   
    หนีส้งสัยจะสูญ      หนีส้งสัยจะสูญ   

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

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

 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 (บาท) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บาท) 

    ค่าเผ่ือ      ค่าเผ่ือ   
    หนีส้งสัยจะสูญ      หนีส้งสัยจะสูญ   

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

บริษทัยอ่ย 391,268,570 9,050,755 (3,410,065) 4,281,923 12,384,486 258,906,786 9,848,757 (3,410,065) 263,679 80,371,471 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ค) ยอดคงเหลือท่ีเกิดจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 (บาท) ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บาท) 

       ค่านายหน้าและ       ค่านายหน้าและ 
       ค่าใช้จ่าย       ค่าใช้จ่าย 
       ส่งเสริม       ส่งเสริม 
    รายได้รับ  ค่าใช้จ่าย  ดอกเบีย้  การขาย    รายได้รับ  ค่าใช้จ่าย  ดอกเบีย้  การขาย 
  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ่ื้น  ล่วงหน้า ค้างจ่ายโครงการ  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ่ื้น  ล่วงหน้า ค้างจ่ายโครงการ  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย 
             

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -        2,072,086 -        -        -        -        -        2,143,248 -        -        -        -        
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

 ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 (บาท) ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บาท) 

       ค่านายหน้าและ       ค่านายหน้าและ 
       ค่าใช้จ่าย       ค่าใช้จ่าย 
       ส่งเสริม       ส่งเสริม 
    รายได้รับ  ค่าใช้จ่าย  ดอกเบีย้  การขาย    รายได้รับ  ค่าใช้จ่าย  ดอกเบีย้  การขาย 
  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ่ื้น  ล่วงหน้า ค้างจ่ายโครงการ  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย  เจ้าหนีก้ารค้า  เจ้าหนีอ่ื้น  ล่วงหน้า ค้างจ่ายโครงการ  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย 
             

บริษทัยอ่ย 7,542,212 279,853 22,944,691 4,478,079 445,941 1,667,673 6,316,643 279,853 31,899,802 6,598,677 503,235 2,944,792 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -        1,429,595 -        -        -        -        -        1,492,025 -        -        -        -        

 7,542,212 1,709,448 22,944,691 4,478,079 445,941 1,667,673 6,316,643 1,771,878 31,899,802 6,598,677 503,235 2,944,792 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

ง) เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 (บาท) 

 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน ค่าเผ่ือเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน (สุทธิ) 

   เพิม่ขึน้  รับช าระคืน    เพิม่ขึน้  ลดลง    เพิม่ขึน้  รับช าระคืน  ลดลง  

  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ 
              

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั              

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

 
 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2561 (บาท) 

 เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน ค่าเผ่ือเงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน (สุทธิ) 

   เพิม่ขึน้  รับช าระคืน    เพิม่ขึน้  ลดลง    เพิม่ขึน้  รับช าระคืน  ลดลง  

  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ 
              

บริษทัยอ่ย              
บริษทั อาร์.เอส.สปอร์ตมาสเตอร์ จ ากดั 2,340,000 -        -        2,340,000 (2,340,000) -        -        (2,340,000) -        -        -        -        -        
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชัน่ จ  ากดั 841,700,000 65,000,000 (110,000,000) 796,700,000 -        -        -        -        841,700,000 65,000,000 (110,000,000) -        796,700,000 
              

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

 864,395,000 65,000,000 (110,000,000) 819,395,000 (22,695,000) -        -        (22,695,000) 841,700,000 65,000,000 (110,000,000) -        796,700,000 
 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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30 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
 

จ) เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 (บาท) 

 เงนิกู้ยืมระยะส้ัน 

  เพิม่ขึน้ จ่ายช าระคืน  

 ยอดยกมา ในระหว่างงวด ในระหว่างงวด ยอดคงเหลือ 
     

บริษทัยอ่ย     
บริษทั คูลลิซ่ึม จ ากดั -        75,000,000 -        75,000,000 
บริษทั อาร์เอส อินเตอร์เนชัน่แนล      
   บรอดคาสต้ิง แอนด ์สปอร์ต      
   แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 11,127,125 -        -        11,127,125 
บริษทั กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั  5,000,000 -        -        5,000,000 
บริษทั บนัเทิง วาไรต้ี จ ากดั 700,000 -        (700,000) -        
บริษทั ไลฟ์สตาร์ จ ากดั  105,000,000 163,000,000 -        268,000,000 

บริษทั จดัเกบ็ลิขสิทธ์ิไทย จ ากดั -        16,000,000 -        16,000,000 

 121,827,125 254,000,000 (700,000) 375,127,125 

 
ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 

 
ผูบ้ริหารส าคญัของบริษัทรวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหารหรือไม่) และคณะผูบ้ริหารระดับสูง 
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือคา้งจ่ายส าหรับผูบ้ริหารส าคญัมีดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 38,020,222 39,462,604 32,808,822 32,357,604 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,234,352 1,003,452 1,047,989 770,643 

 39,254,574 40,466,056 33,856,811 33,128,247 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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31 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ในการวดัผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการพิจารณาจากก าไรขั้นตน้จากรายไดต่้างๆโดยจดัประเภทของรายได้
ออกเป็นรายไดธุ้รกิจส่ือ รายไดธุ้รกิจเพลง รายไดธุ้รกิจรับจา้งและผลิตกิจกรรม รายไดธุ้รกิจพาณิชยแ์ละอ่ืนๆ และรายไดธุ้รกิจบริการ
และอ่ืนๆ ยอดรายไดไ้ดต้ดัรายการระหวา่งกนัออกแลว้ ก าไรขั้นตน้ค านวณจากยอดรายไดห้กัดว้ยตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 

    ธุรกจิ      
    รับจ้างและ  ธุรกจิพาณิชย์  ธุรกจิบริการ    
  ธุรกจิส่ือ  ธุรกจิเพลง  ผลติกจิกรรม  และอ่ืนๆ  และอ่ืนๆ  รวม  รายการตัดบัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

รายได ้         
   รายไดภ้ายนอก 306,718,228 65,584,321 16,456,690 580,210,754 -         968,969,993 -         968,969,993 

   รายไดภ้ายใน 191,442,397 8,955,111 -         -         4,633,555 205,031,063 (205,031,063) -         

รวมรายได ้ 498,160,625 74,539,432 16,456,690 580,210,754 4,633,555 1,174,001,056 (205,031,063) 968,969,993 

ตน้ทุนขายและบริการ 412,142,776 33,864,498 16,685,148 172,767,046 4,633,555 640,093,023 (55,106,429) 584,986,594 

ก าไรขั้นตน้ 86,017,849 40,674,934 (228,458) 407,443,708 -         533,908,033 (149,924,634) 383,983,399 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 

    ธุรกจิ      
    รับจ้างและ  ธุรกจิพาณิชย์  ธุรกจิบริการ    
  ธุรกจิส่ือ  ธุรกจิเพลง  ผลติกจิกรรม  และอ่ืนๆ  และอ่ืนๆ  รวม  รายการตัดบัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

สินทรัพยถ์าวร 234,805,677 1,505,305 425,135 30,116,141 110,609,808 377,462,066 -         377,462,066 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 481,905,839 35,964,758 -        28,498,122 79,951,749 626,320,468 -         626,320,468 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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31 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2560 

    ธุรกจิ       
    รับจ้างและ  ธุรกจิพาณิชย์  ธุรกจิบริการ    
  ธุรกจิส่ือ  ธุรกจิเพลง  ผลติกจิกรรม  และอ่ืนๆ  และอ่ืนๆ  รวม  รายการตัดบัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

รายได ้         
   รายไดภ้ายนอก 439,739,854 67,206,826 40,784,766 199,334,704 -         747,066,150 -         747,066,150 

   รายไดภ้ายใน 65,714,189 11,598,126 2,946,501 -         9,447,659 89,706,475 (89,706,475) -         

รวมรายได ้ 505,454,043 78,804,952 43,731,267 199,334,704 9,447,659 836,772,625 (89,706,475) 747,066,150 

ตน้ทุนขายและบริการ 430,545,167 42,475,477 30,614,452 59,343,030 9,447,659 572,425,785 (62,978,656) 509,447,129 

ก าไรขั้นตน้ 74,908,876 36,329,475 13,116,815 139,991,674 -         264,346,840 (26,727,819) 237,619,021 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตรวจสอบแล้ว 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

    ธุรกจิ       
    รับจ้างและ  ธุรกจิพาณิชย์  ธุรกจิบริการ    
  ธุรกจิส่ือ  ธุรกจิเพลง  ผลติกจิกรรม  และอ่ืนๆ  และอ่ืนๆ  รวม  รายการตัดบัญชี  รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

สินทรัพยถ์าวร 303,675,689 12,360,805 550 18,507,066 115,384,101 446,928,210 -        446,928,210 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,033,922,440 46,873,668 -        17,465,757 80,416,568 2,178,678,433 -        2,178,678,433 

 
32 วงเงินสินเช่ือ 

 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชมี้ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
     

วงเงินสินเช่ือต่างๆ ท่ีไดรั้บ     
   - วงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 2,319 2,026 835 672 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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33 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ และสัญญาที่ส าคญั 
 
33.1 ภาระผูกพนั 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
   ซ้ือทรัพย์สิน 500,000 1,151,100 -        -        

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน     
ภายในระยะเวลาหน่ึงปี 11,562,662 21,654,302 5,348,225 12,682,868 
ระยะเวลามากกวา่หน่ึงปีถึงสามปี -        -        -        -        

รวม 11,562,662 21,654,302 5,348,225 12,682,868 

 
33.2 สัญญาส าคญัที่ท ากบักจิการที่เกีย่วข้องกนัและกจิการอ่ืน 

 

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

 

ข) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสญัญาเช่าเวลาของสถานีวทิยกุระจายเสียงกบัส่วนราชการจ 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  
ท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตและต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการน าส่งเข้ากองทุน 
ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีประกาศโดย กสทช. 

 
ง) บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสัญญาเช่าใชบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

กบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ส าหรับด าเนินกิจการโทรทศัน์ระบบ
ดิจิตอลระยะเวลา 15 ปี โดยมีค่าธรรมเนียมส าหรับการใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา และบริษทัยอ่ยไดว้างหนงัสือ
ค ้าประกนัจากสถาบนัการเงินร้อยละ 5 ของมูลค่าตามสญัญา 



บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรับงวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 

56 

33 ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ และสัญญาที่ส าคญั (ต่อ) 
 

33.3 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนักบัธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิรวม ข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2561  พ.ศ. 2560 

  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
     

ค ้าประกนัใหบ้ริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย     
   และบริษทัอ่ืน  46.23  49.61  4.87  8.26 

 
34 ข้อพพิาททางกฎหมายที่ส าคญั 

 
34.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เน่ืองจาก

การปฏิบัติงานเก่ียวกับการละเมิดลิขสิทธ์ิของบริษัทและอ่ืนๆจ านวนทุนทรัพย ์51.21 ล้านบาท และ 45.58 ล้านบาท 
ตามล าดบั ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาล ดงันั้นผูบ้ริหารจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
34.2 เงินสนบัสนุนการถ่ายทอดฟุตบอลโลก 

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