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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของ

เฉพาะของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้

ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท 

ส าหรับปส้ิีนสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเปน็

สาระส าคัญหรือไม่  

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ

การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียง

ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของ

กิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่

ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงิน

โดยรวม  

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า 
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ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของ

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2558 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะบริษัทและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส าหรับปี

ส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เร่ืองอื่น ๆ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อาร์เอส 

จ ากัด (มหาชน) ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ก่อนปรับใหม่) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งแสดงความเห็น

และข้อสรุปอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  

 

 

 

สุดวิณ  ปัญญาวงศ์ขันติ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

 

กรุงเทพมหานคร 

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่ ปรับใหม่ ปรับใหม่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 757,111,787    381,535,315    572,146,840    518,611,127    152,912,614    405,983,565    

เงินลงทุนระยะสัน้

- เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดือน 8 4,522,302         4,464,840         4,390,940         -                   -                   -                   

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  (สทุธ)ิ 9 875,711,663    1,100,765,448 1,068,332,496 1,023,419,799 797,712,877    745,037,502    

เงินใหกู้้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (สทุธ)ิ 33 ง) -                   -                   -                   494,274,774    329,700,000    165,988,659    

เงินใหกู้้ยืมระยะสัน้แก่พนกังาน -                   -                   100,071            -                   -                   77,364               

สนิค้าคงเหลือ  (สทุธ)ิ 10 163,095,437    106,766,620    38,910,751       54,667,935       5,583,728         11,499,823       

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 22 40,928,458       25,693,651       4,559,425         -                   -                   -                   

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (สทุธ)ิ 11 97,984,687       6,600,575         14,831,194       96,728,841       2,549,455         5,789,964         

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 1,939,354,334 1,625,826,449 1,703,271,717 2,187,702,476 1,288,458,674 1,334,376,877 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  (สทุธ)ิ 12 -                   -                   -                   481,732,849    624,853,390    371,392,179    

เงินลงทุนในบริษัทร่วม  (สทุธ)ิ 13 5,102,753         5,406,090         5,495,813         -                   -                   -                   

อาคาร และอุปกรณ์  (สทุธ)ิ 14 384,016,267    388,230,557    310,016,492    358,736,941    370,172,650    293,784,657    

เงินมดัจ าอุปกรณ์ระบบสือ่สาร -                   -                   38,000,000       -                   -                   -                   

ใบอนญุาตใหใ้ช้คล่ืนความถ่ีและ

ประกอบกิจการโทรทัศน ์(สทุธ)ิ 15 1,802,058,253 1,937,314,527 -                   -                   -                   -                   

สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน  (สทุธ)ิ 16 323,571,197    372,632,875    745,172,194    109,666,456    128,038,699    173,904,491    

ภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ที่จา่ย (สทุธ)ิ 17 130,537,536    92,453,881       42,583,803       69,548,760       49,902,284       12,907,566       

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สทุธ)ิ 18 228,020,379    122,551,702    57,334,341       108,772,378    88,366,146       45,475,761       

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (สทุธ)ิ 19 31,265,889       37,358,769       47,936,238       28,119,889       32,436,857       40,713,910       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 2,904,572,274 2,955,948,401 1,246,538,881 1,156,577,273 1,293,770,026 938,178,564    

รวมสินทรัพย์ 4,843,926,608 4,581,774,850 2,949,810,598 3,344,279,749 2,582,228,700 2,272,555,441 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่ ปรับใหม่ ปรับใหม่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีส้ินหมุนเวยีน

เจา้หนีก้ารค้าและเจา้หนีอ่ื้น 20 1,419,187,133 840,787,463    828,133,450    1,121,993,242 484,890,524    462,372,698    

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระ

ภายในหนึง่ปี (สทุธ)ิ 21 5,865,272         7,655,315         5,139,978         5,865,272         7,655,315         5,139,978         

ค่าใบอนญุาตใหใ้ช้คล่ืนความถ่ีและ

ประกอบกิจการโทรทัศนค์้างจา่ยที่ถึง

ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (สทุธ)ิ 15 361,674,762    235,348,883    -                   -                   -                   -                   

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -                   -                   286,915,000    -                   -                   -                   

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 33 จ) -                   -                   8,000,000         48,000,000       246,045,000    45,045,000       

ประมาณการค่าเผ่ือการรับคืนสนิค้า 14,365,874       36,734,933       74,467,449       14,365,874       36,734,933       74,294,222       

ภาษีมลูค่าเพ่ิม 22 48,410,441       57,379,026       53,574,450       26,430,661       27,071,760       33,268,413       

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 37,642,175       84,101,631       18,797,000       -                   -                   -                   

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จา่ยค้างจา่ย 11,949,157       23,338,086       15,488,599       6,762,080         5,680,585         7,840,857         

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 186,693            139,136            -                   -                   -                   -                   

รวมหนีส้ินหมุนเวยีน 1,899,281,507 1,285,484,473 1,290,515,926 1,223,417,129 808,078,117    627,961,168    

หนีส้ินไม่หมุนเวยีน

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (สทุธ)ิ 21 7,206,218         5,103,489         12,758,805       7,206,218         5,103,489         12,758,805       

ค่าใบอนญุาตใหใ้ช้คล่ืนความถ่ีและ

ประกอบกิจการโทรทัศนค์้างจา่ย (สทุธ)ิ 15 1,105,918,838 1,467,593,599 -                   -                   -                   -                   

ประมาณการผลขาดทุนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -                   -                   -                   -                   2,949,109         1,421,989         

ประมาณการผลขาดทุนอ่ืน 1,659,333         3,704,832         1,948,971         -                   -                   -                   

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 23 85,545,748       65,351,484       49,767,218       74,813,289       56,707,234       43,509,995       

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (สทุธ)ิ 18 -                   5,191,022         -                   -                   -                   -                   

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 24 17,156,186       6,017,390         9,473,070         11,007,788       916,094            9,330,773         

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวยีน 1,217,486,323 1,552,961,816 73,948,064       93,027,295       65,675,926       67,021,562       

รวมหนีส้ิน 3,116,767,830 2,838,446,289 1,364,463,990 1,316,444,424 873,754,043    694,982,730    

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่ ปรับใหม่ ปรับใหม่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 25.1

   หุน้สามญั 1,026,000,280 หุน้ 

      มลูค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท 1,026,000,280 1,026,000,280 1,026,000,280 1,026,000,280 

   หุน้สามญั 1,013,591,880 หุน้

      มลูค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาท 1,013,591,880 1,013,591,880 

ทุนที่ออกและช าระเต็มมลูค่าแล้ว

   หุน้สามญั 953,866,816 หุน้  

      มลูค่าที่ได้รับช าระแล้วหุน้ละ 1 บาท -                   -                   953,866,816    -                   -                   953,866,816    

   หุน้สามญั 1,022,346,046 หุน้  

      มลูค่าที่ได้รับช าระแล้วหุน้ละ 1 บาท -                   1,022,346,046 -                   -                   1,022,346,046 -                   

   หุน้สามญั 1,009,937,646 หุน้

      มลูค่าที่ได้รับช าระแล้วหุน้ละ 1 บาท 1,009,937,646 -                   -                   1,009,937,646 -                   -                   

สว่นเกินมลูค่าหุน้สามญั 25.1 255,824,816    255,224,632    193,593,325    255,824,816    255,224,632    193,593,325    

หุน้สามญัซื้อคืน 25.2 -                   (74,671,816)     (74,671,816)     -                   (74,671,816)     (74,671,816)     

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                   -                   30,061,063       -                   -                   30,061,063       

สว่นต่างระหว่างราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับมลูค่าสทุธิ

ตามบัญชีของบริษัทย่อย (16,593,840)     (16,593,840)     (16,593,840)     -                   -                   -                   

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฎหมาย 91,780,991       69,910,358       52,994,862       91,780,991       69,910,358       52,994,862       

จดัสรรแล้ว - ส ารองหุน้สามญัซื้อคืน -                   74,671,816       74,671,816       -                   74,671,816       74,671,816       

ยังไมไ่ด้จดัสรร 375,900,765    382,380,696    368,431,859    670,291,872    360,993,621    347,056,645    

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,716,850,378 1,713,267,892 1,582,354,085 2,027,835,325 1,708,474,657 1,577,572,711 

สว่นได้เสยีที่ไมม่อี านาจควบคุม 10,308,400       30,060,669       2,992,523         -                   -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,727,158,778 1,743,328,561 1,585,346,608 2,027,835,325 1,708,474,657 1,577,572,711 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,843,926,608 4,581,774,850 2,949,810,598 3,344,279,749 2,582,228,700 2,272,555,441 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายได้ธรุกิจสื่อ 2,246,138,300   3,356,834,829   882,103,508      883,264,569      

รายได้ธรุกิจจัดจ าหน่ายเพลง 374,962,586      457,816,856      323,351,395      405,395,848      

รายได้ธรุกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม 796,019,155      458,514,472      750,123,332      321,838,996      

รายได้ธรุกิจบริการและอ่ืนๆ 311,586,345      33,285,277       53,262,037       105,535,215      

รายได้จากการขายและบริการ 3,728,706,386   4,306,451,434   2,008,840,272   1,716,034,628   

ต้นทุนขายและบริการ (2,706,851,881)  (2,941,074,003)  (1,468,576,478)  (1,449,738,041)  

ก าไรข้ันตน้ 1,021,854,505   1,365,377,431   540,263,794      266,296,587      

รายได้อ่ืน 27 50,803,881       26,925,280       539,148,230      535,271,473      

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ย 1,072,658,386   1,392,302,711   1,079,412,024   801,568,060      

ค่าใช้จ่ายในการขาย (207,026,213)    (207,553,838)    (70,550,083)      (69,752,854)      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (665,431,005)    (627,868,692)    (549,996,616)    (482,599,422)    

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน -                 -                 (35,076,889)      55,858,982       

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 28 664,290            (3,983,057)        (1,052,334)        (914,882)           

ต้นทุนทางการเงิน 30 (81,084,844)      (77,801,756)      (4,751,313)        (7,175,312)        

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 119,780,614      475,095,368      417,984,789      296,984,572      

(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้ 31 12,329,876       (107,451,734)    19,427,875       43,186,869       

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 132,110,490      367,643,634      437,412,664      340,171,441      

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไมจ่ัดประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้

ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- ก าไรจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ

ผลประโยชน์พนักงาน -                 1,567,124         -                 2,044,733         

- การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกี่ยวกับ

- ก าไรจากการประมาณการตามหลัก

      คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับ

      โครงการผลประโยชน์พนักงาน -                 (313,424)           -                 (408,947)           
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 132,110,490      368,897,334      437,412,664      341,807,227      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับใหม่ ปรับใหม่

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 121,634,482      340,975,070      437,412,664      340,171,441      

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมม่อี านาจควบคุม 10,476,008       26,668,564       -                 -                 

132,110,490      367,643,634      437,412,664      340,171,441      

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 121,634,482      341,819,088      437,412,664      341,807,227      

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไมม่อี านาจควบคุม 10,476,008       27,078,246       -                 -                 

132,110,490      368,897,334      437,412,664      341,807,227      

ก าไรตอ่หุ้นสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 32.1 0.1208              0.3465              0.4345              0.3453              

ก าไรตอ่หุ้นปรับลดสว่นที่เป็น

ของบริษัทใหญ่

ก าไรต่อหุน้ปรับลด (บาท) 32.2 -                 0.3465              -                 0.3453              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ส่วนต่างระหว่าง

ราคาซื้อเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยที่อยู่

ภายใต้การควบคุม

ทุนจดทะเบียน เดียวกันกับมูล ค่า เงินรับ ส ารอง รวมส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ สุทธิตามบัญชีของ ล่ วงหน้า ทุนส ารอง หุ้นสามัญ ยังไม่ได้ ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ ว มูล ค่าหุ้น ซื้อคืน บริษัทย่อย ค่าหุ้น ตามกฎหมาย ซื้อคืน จดัสรร บริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม รวม 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

   - ตามที่เคยรายงานไว้ 953,866,816    193,593,325 (74,671,816) (16,593,840)           30,061,063   52,994,862    74,671,816    353,341,832   1,567,264,058 2,992,523            1,570,256,581 

รายการปรับปรุงย้อนหลัง 6 -                 -              -             -                       -             -              -               15,090,027     15,090,027      -                     15,090,027      

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

   - ตามที่ปรับใหม่ 953,866,816    193,593,325 (74,671,816) (16,593,840)           30,061,063   52,994,862    74,671,816    368,431,859   1,582,354,085 2,992,523            1,585,346,608 

การเปล่ี ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปี

   เพ่ิมทุนจดทะเบียน 68,479,230      61,631,307   -             -                       -             -              -               -               130,110,537    -                     130,110,537    

   เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น -                 -              -             -                       (30,016,063) -              -               -               (30,016,063)     -                     (30,016,063)     

   จ่ายเงินปันผล -                 -              -             -                       -             -              -               (310,954,755) (310,954,755)   (10,100)                (310,964,855)   

   ส ารองตามกฎหมาย -                 -              -             -                       -             16,915,496    -               (16,915,496)   -                 -                     -                 

   ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน - ขาดทุนจากการประมาณการ

      ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

      ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (สทุธจิากภาษี) -                 -              -             -                       -             -              -               844,018          844,018           409,682               1,253,700        

   ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (ปรับใหม)่ -                 -              -             -                       -             -              -               340,975,070   340,975,070    26,668,564          367,643,634    

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 1,022,346,046 255,224,632 (74,671,816) (16,593,840)           -             69,910,358    74,671,816    382,380,696   1,713,312,892 30,060,669          1,743,373,561 

งบการเงินรวม (บาท)

จดัสรรแล้ ว

ก าไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ส่วนต่างระหว่าง

ราคาซื้อเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยที่อยู่

ภายใต้การควบคุม

ทุนจดทะเบียน เดียวกันกับมูล ค่า เงินรับ ส ารอง รวมส่วน

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ สุทธิตามบัญชีของ ล่ วงหน้า ทุนส ารอง หุ้นสามัญ ยังไม่ได้ ของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ ว มูล ค่าหุ้น ซื้อคืน บริษัทย่อย ค่าหุ้น ตามกฎหมาย ซื้อคืน จดัสรร บริษัทใหญ่ อ านาจควบคุม รวม 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

   - ตามที่เคยรายงานไว้ 1,022,346,046 255,224,632 (74,671,816) (16,593,840)           -             69,910,358    74,671,816    397,585,773   1,728,472,969 30,060,669          1,758,533,638 

รายการปรับปรุงย้อนหลัง 6 -                 -              -             -                       -             -              -               (15,205,077)   (15,205,077)     -                     (15,205,077)     

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

   - ตามที่ปรับใหม่ 1,022,346,046 255,224,632 (74,671,816) (16,593,840)           -             69,910,358    74,671,816    382,380,696   1,713,267,892 30,060,669          1,743,328,561 

การเปล่ี ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปี

   จ าหน่ายหุ้นสามัญซือ้คืน 25.1 -                 40,539,101   22,324,499   -                       -             -              -               -               62,863,600      -                     62,863,600      

   ลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุ้นสามัญซือ้คืน 25.1 (12,408,400)     (39,938,917)  52,347,317   -                       -             -              -               -               -                 -                     -                 

   สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุมลดลงจากการลดทุน

      จดทะเบียนของบริษัทย่อย 25.2 -                 -              -             -                       -             -              -               -               -                 (18,750,000)         (18,750,000)     

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

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

   จ่ายเงินปันผล 26 -                 -              -             -                       -             -              -               (180,915,596) (180,915,596)   (11,478,277)         (192,393,873)   

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

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

งบการเงินรวม (บาท)

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ ว

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทุนจดทะเบียน

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามัญ เงินรับล่วงหนา้ ทุนส ารอง ส ารองหุ้นสามัญ ยังไม่ได้

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ซ้ือคืน ค่าหุ้น ตามกฎหมาย ซ้ือคืน จัดสรร รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

   - ตามที่เคยรายงานไว้ 953,866,816        193,593,325      (74,671,816)       30,061,063        52,994,862        74,671,816        334,421,811      1,564,937,877     

รายการปรับปรุงย้อนหลัง 6             -             -             -             -             -             - 12,634,834        12,634,834          

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

   - ตามที่ปรับใหม่ 953,866,816        193,593,325      (74,671,816)       30,061,063        52,994,862        74,671,816        347,056,645      1,577,572,711     

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปี

   เพ่ิมทุนจดทะเบียน 68,479,230           61,631,307                    -             -             -             -             - 130,110,537        

   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้             -             -             - (30,061,063)                   -             -             - (30,061,063)         

   จา่ยเงินปันผล 26             -             -             -             -             -             - (310,954,755)    (310,954,755)       

   ส ารองตามกฎหมาย             -             -             -             - 16,915,496                    - (16,915,496)                     -

   ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน - ขาดทุนจากการประมาณการ

      ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

      ส าหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังาน (สทุธจิากภาษี)             -             -             -             -             -             - 1,635,786          1,635,786             

   ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (ปรับใหม)่             -             -             -             -             -             - 340,171,441      340,171,441        

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 1,022,346,046     255,224,632      (74,671,816)                   - 69,910,358        74,671,816        360,993,621      1,708,474,657     

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ส าหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทุนจดทะเบียน ส ารอง

ที่ออกและ สว่นเกิน หุ้นสามัญ ทุนส ารอง หุ้นสามัญ ยงัไม่ได้

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ซือ้คืน ตามกฎหมาย ซือ้คืน จดัสรร รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

   - ตามที่เคยรายงานไว้ 1,022,346,046       255,224,632          (74,671,816)          69,910,358           74,671,816           346,906,206          1,694,387,242       

รายการปรับปรุงย้อนหลัง 6 -                     -                     -                     -                     -                     14,087,415           14,087,415           

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

   - หลังปรับใหม่ 1,022,346,046       255,224,632          (74,671,816)          69,910,358           74,671,816           360,993,621          1,708,474,657       

การเปล่ียนแปลงในสว่นของผู้ถือหุ้นส าหรับปี

   จ าหน่ายหุน้สามญัซื้อคืน 25.1 -                     40,539,101           22,324,499           -                     -                     -                     62,863,600           

   ลดทุนจดทะเบียนจากการตัดหุน้สามญัซื้อคืน 25.1 (12,408,400)          (39,938,917)          52,347,317           -                     -                     -                     -                     

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

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

   จ่ายเงินปันผล 26 -                     -                     -                     -                     -                     (180,915,596)        (180,915,596)        

   ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                     -                     -                     -                     437,412,664          437,412,664          

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

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สว่นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึง่ของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรบัใหม่ ปรบัใหม่

พ .ศ. 2558 พ .ศ. 2557 พ .ศ. 2558 พ .ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

119,780,614        475,095,368        417,984,789        296,984,572        

รายการปรับปรุง

คา่เสื่อมราคาและคา่ตัดจ าหนา่ย 14, 15, 16, 29 546,666,741        1,078,491,128     88,988,709          356,050,541        

คา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 8 19,175,827          4,294,404            2,661,161            1,916,284            

คา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จา่ย (3,114,451)           2,635,164                      -           -

คา่เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเงินใหกู้ยื้มระยะสั้นบริษัทที่เกีย่วขอ้งกนั (กลับรายการ) 33 ง)           -           - (10,574,774)         (591,341)              

คา่เผ่ือสินคา้ล้าสมัย (กลับรายการ) 9 29,915,367          (7,490,556)           (3,630,215)           (6,061,236)           

ขาดทนุจากการท าลายสินคา้ 3,888,845                      - 3,888,845                      -

กลับรายการประมาณการคา่เผ่ือการรับคนืสินคา้ (22,369,059)         (37,732,516)         (22,369,059)         (37,559,289)         

(กลับรายการ)คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 (4,490,167)           19,719,003          15,802,735          15,647,439          

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน

และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 11, 19 672,755               (302,179)              (138,802)              76,969                 

คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม 13 303,337               89,723                           -           -

(กลับรายการ)คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทย่อย 12           -           - 49,370,541          (58,661,111)         

กลับรายการประมาณการผลขาดทนุของเงินลงทนุในบริษัทย่อย 12           -           - (2,949,109)           1,527,120            

ขาดทนุจากการตัดจ าหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทย่อย           -           -           - 1,199,900            

(กลับรายการ)ขาดทนุจากการประมาณการหนีส้ิน 28 (2,045,499)           1,755,861                      -           -

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหนา่ยที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 28 (744,323)              305,673               509,063                         -

(ก าไร)ขาดทนุจากการตัดจ าหนา่ยที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 28 807,675                         - (27,945)                412,045               

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นกังาน 23 20,194,264          17,151,390          18,106,055          15,521,825          

เงินปนัผลรับ 27           -           - (369,578,855)       (407,907,925)       

ดอกเบี้ยรับ 27 (2,454,665)           (2,957,028)           (19,099,399)         (16,324,064)         

ต้นทนุทางการเงินดอกเบี้ยจา่ย 30 81,084,844          77,801,756          4,751,313            7,175,312            

787,272,105        1,628,857,191     173,695,053        169,407,041        

การเปล่ียนแปลงของเงินทนุหมุนเวยีน

ลูกหน้ีการคา้และลูกหนีอ่ื้น 205,862,089        (36,909,643)         (228,559,402)       (10,436,980)         

สินคา้คงเหลือ (90,133,029)         (60,365,313)         (49,342,837)         11,977,331          

ภาษีมูลคา่เพ่ิม (24,203,392)         (17,329,650)         (641,099)              (6,196,653)           

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (91,212,310)         8,311,899            (94,040,584)         3,163,540            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,189,222            10,857,469          4,316,968            8,277,053            

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 588,819,879        (6,302,983)           646,929,951        3,805,373            

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จา่ยคา้งจา่ย (11,388,929)         7,849,487            1,081,495            (2,160,272)           

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 47,557                 139,136                         -           -

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11,138,796          (3,455,680)           10,091,694          (8,414,679)           

เงินสดไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงานกอ่นดอกเบี้ยรับ

ต้นทนุทางการเงินจา่ย และภาษีเงินไดจ้า่ย (ยกไป) 1,381,391,988     1,531,651,913     463,531,239        169,421,754        

งบการเงินเฉพาะบรษัิท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

งบการเงินรวม

ก าไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษีเงินได้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรบัใหม่ ปรบัใหม่

พ .ศ. 2558 พ .ศ. 2557 พ .ศ. 2558 พ .ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

เงินสดไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงานกอ่นดอกเบี้ยรับ

ต้นทนุทางการเงินจา่ย และภาษีเงินไดจ้า่ย (ยกมา) 1,381,391,988     1,531,651,913     463,531,239        169,421,754        

รับคนืภาษีถูกหกั ณ ที่จา่ย 12,297,788          882,946               12,297,788                    -

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (192,056,271)       (155,875,054)       (32,922,621)         (37,107,181)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 1,201,633,505     1,376,659,805     442,906,406        132,314,573        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 2,470,534            3,139,315            16,236,570          14,668,195          

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกบ่คุคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ 33 ง) (68,500,000)         (91,000,000)         (338,500,000)       (833,120,000)       

รับช าระเงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกบ่คุคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 33 ง) 68,500,000          91,000,000          184,500,000        670,000,000        

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกพ่นกังานลดลง 59,101                 40,970                           - 77,364                 

เงินสดจา่ยเพ่ือซื้อเงินลงทนุในบริษัทย่อย           -           -           - (196,000,000)       

เงินลงทนุช่ัวคราว-เงินฝากประจ าครบก าหนด 12 เดอืน (57,462)                (73,900)                

เงินสดรับจากการลดทนุของบริษัทย่อย           -           - 93,750,000                    -

เงินปนัผลรับ           -           - 379,079,203        365,409,115        

เงินสดจา่ยซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (88,983,784)         (141,258,097)       (70,385,388)         (131,516,931)       

เงินสดรับจากการขายที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 8,693,737            472,516               248,598               112,131               

เงินสดจา่ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (274,408,741)       (550,934,305)       (10,884,255)         (253,340,067)       

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 530,895                         -           -           -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทนุ (351,695,720)       (688,613,501)       254,044,728        (363,710,193)       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรบัใหม่ ปรบัใหม่

พ .ศ. 2558 พ .ศ. 2557 พ .ศ. 2558 พ .ศ. 2557

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จา่ยช าระดอกเบี้ย (13,364,724)          (26,194,544)          (4,939,309)            (5,637,146)            

เงินรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 470,000,000         755,000,000         370,000,000         755,000,000         

จา่ยช าระเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (470,000,000)        (755,000,000)        (370,000,000)        (755,000,000)        

เงินรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน           - 65,000,000                     -           -

จา่ยช าระเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน           - (351,915,000)                  -           -

จา่ยช าระหนีส้ินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (10,216,316)          (6,132,904)            (10,216,316)          (6,132,904)            

เงินสดจา่ยใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืนความถ่ีและประกอบการโทรทศัน์ (302,500,000)        (340,500,000)                  -           -

เงินรับจากเงินกูยื้มระยะสั้นจากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 33 จ)           -           - 127,500,000         719,000,000         

จา่ยช าระเงินกูยื้มระยะสั้นจากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 33 จ)           - (8,000,000)            (325,545,000)        (518,000,000)        

จา่ยเงินปนัผล 26 (180,915,596)        (310,954,755)        (180,915,596)        (310,954,755)        

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุลดลงจากการจา่ยเงินปนัผล (11,478,277)          (10,100)                           -           -

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุลดลงจากการจา่ยเงินลดทนุ 25.3 (18,750,000)                    -           -           -

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ           - 100,049,474                   - 100,049,474         

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยหุน้ซื้อคนื 25.2 62,863,600                     - 62,863,600                     -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงิน (474,361,313)        (878,657,829)        (331,252,621)        (21,675,331)          

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) สุทธิ 375,576,472         (190,611,525)        365,698,513         (253,070,951)        

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดยอดคงเหลือต้นปี 381,535,315         572,146,840         152,912,614         405,983,565         

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

รายการที่มิใช่เงินสด

เจา้หนีค้งคา้งจากการซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 9,038,606             19,458,815           8,817,124             17,887,359           

เจา้หนีค้งคา้งจากการซื้อที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 9,960,000                       - 9,960,000                       -

คา่ใบอนญุาตใหใ้ช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกจิการโทรทศันค์า้งจา่ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม           - 1,702,942,482                -           -

เจา้หนีค้งคา้งจากการโอนย้ายพนกังาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม           -           -           - 279,853                

ลูกหนีค้งคา้งจากการจ าหนา่ยที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม           -           - 5,945,521                       -

ลูกหนีค้งคา้งจากการจ าหนา่ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม           -           - 500,679                          -

ลดทนุหุน้สามัญซื้อคนื 25.2 (52,347,317)                    - (52,347,317)                    -

ส่วนเกนิมูลคา่ทนุสามัญที่ลดลงจากการลดทนุหุน้สามัญซื้อคนื 25.2 39,938,917                     - 39,938,917                     -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบรษัิท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี้
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการอย่างย่อ 

ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน : ในปี 2558 บริษัทฯมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จ านวน 121.6 ล้านบาท ลดลง
สุทธิจากปี 2557 จ านวน 219.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.3 สาเหตุหลักมาจากในปีก่อนบริษัทฯได้ลิขสิทธิ์ในการ
ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 20 ที่ประเทศบราซิล ซึ่งหากไม่นับรวมก าไรในส่วนนี้ จะมีก าไรลดลงเพียง
เล็กน้อย   อย่างไรก็ดี  ธุรกิจส่ือวิทยุ คล่ืน “COOL Fahrenheit 93” ที่มีฐานลูกค้าประจ า และ ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ช่อง 
“สบายดีทีวี” ที่ใช้ต้นทุนในการด าเนินงานไม่มากนัก ยังคงท าก าไรได้ดีต่อเนื่อง   นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ก าไรเพิ่มขึ้นมา
จากธุรกิจจัดหน่ายเพลงที่มีการจัดโครงสร้างบริหารงานภายในใหม่ท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานลดลง และจากธุรกิจ
รับจ้างและผลิตกิจกรรมจากปริมาณกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น  ในขณะที่ ธุรกิจส่ือโทรทัศน์ “ช่อง 8” ดิจิตอลทีวี แม้ว่าจะมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ก็มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงเช่นกันทั้งจากต้นทุนค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืน
ความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  ต้นทุนการรับส่งสัญญาณที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปี 2557 ด าเนินงานไม่
เต็มปี และผลกระทบจากการตัดจ าหน่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
แบบใหม่ ที่ท าให้ต้นทุนในปีแรกๆจะสูงกว่าปีหลังๆ  รวมถึงได้เพิ่มการลงทุนในคอนเทนต์พวกละครและรายการต่างๆ   
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่ฟื้นตัว ภาคเอกชนและผู้บริโภคชะลอการใช้เงิน ท าให้เม็ดเงินโฆษณาที่
ไหลเข้ามาในอุตสาหกรรมไม่เพียงพอต่อการขยายตัว จึงท าให้ผลการด าเนินงานของช่องยังไม่เติบโตมากนัก 

รายได้ : รายได้จากการขายและบริการส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน  3,728.7 ล้านบาท ลดลงสุทธิจาก

ปีก่อน จ านวน 577.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.4 แยกอธิบายตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดังนี ้

รายได้ธุรกิจสื่อ : รายได้จากธุรกิจส่ือประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจส่ือโทรทัศน์และส่ือวิทยุ โดยในปีนี้มีรายได้จากธุรกิจ

ส่ือรวม จ านวน 2,246.1  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 1,110.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.1 

ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ : ประกอบด้วย รายได้จากช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทั่วไปแบบ
ความคมชัดปกติ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ “ช่อง 8”  รายได้จากช่องโทรทัศน์ดาวเทียม ได้แก่ “ช่อง 2” “สบายดีทีวี” 
“You Channel” และ “เพลิน ทีวี” รายได้จากการขายกล่องรับสัญญาณภายใต้ชื่อ “Sun Box”  

ภาพรวมรายได้ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ในปีนี้ลดลงจากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากในปีก่อนหน้าบริษัทได้รับลิขสิทธิ์
ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลครั้งที่ 20 ที่ประเทศบราซิล และลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลลาลีกา
ตลอดทั้งปี  อย่างไรก็ตามหากไม่นับรวมรายได้ในส่วนน้ี รายได้ค่าโฆษณาของสถานีโทรทัศน์ยังคงเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน  ท าให้ภาพรวมรายได้ธุรกิจโทรทัศน์ (ที่ไม่รวมรายได้จากการบริหารสิทธิ์รายการกีฬา)ปีนี้ ยังคงเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้า  

ตลอดทั้งปี 2558 “ช่อง8” ยังคงพัฒนาผังรายการของช่องอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มรายการกีฬาที่ประสบ
ความส าเร็จอย่างสูงทั้งรายการ “8 Max มวยไทย” “เดอะแชมเปี้ยน มวยไทยตัดเชือก” “ศึกมวยโลก ช่อง 8 HBO 
Boxing” และ “UFC มวยกรง 8 เหล่ียม” ในส่วนของละคร มีละครออกอากาศใหม่ทั้งหมด 10 เรื่อง ได้แก่ แหวน
ทองเหลือง แม้เลือกเกิดได้ ลิเกหมัดส่ัง เพลิงพ่าย คุณหญิงนอกท าเนียบ เจ้าสาวเฉพาะกิจ ดอกซ่อนชู้ สุดแต่ใจ
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จะไขว่คว้า มงกุฏริษยา และสุภาพบุรุษซาตาน ละครซีรีย์ส์จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ หลวงพี่ดิจิตอล ลุ้นรักข้ามรั้ว 
และเรื่องเล่าเขย่าขวัญ นอกจากนี้ยังเพิ่มความหลากหลายให้กับรายการวาไรตี้ โดยเพิ่มรายการใหม่อย่าง “เอิ๊ก
โชว์” “จิ๋วซ่า” “ดาวประจ าเมือง” และ “บิ๊กเฮง จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ความนิยมของ “ช่อง8” เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง มีเรทติ้งเป็นอันดับ 4 ของประเทศ จากผลการส ารวจของ AGB Nielsen Media Research 
(Thailand) Ltd. โดยมีจ านวนผู้ชมช่วงปลายปี เพิ่มขึ้นจากต้นปีถึง 87%  ปัจจุบัน “ช่อง 8” ออกอากาศอยู่ที่
หมายเลข 27 ของทุกแพลตฟอร์มทั่วประเทศ 

ในส่วนของ “ช่อง2” ปีนี้มีการปรับคอนเซ็ปต์ของช่องมาเป็น  “ช่อง2 บันเทิงมาเต็ม” โดยเพิ่มสัดส่วนคอนเทนต์
ข่าวบันเทิงเป็น 40% ออกอากาศถ่ายทอดสดใน 4 ช่วงเวลาหลักตลอดทั้งวัน เพื่อเกาะติดทุกสถานการณ์บันเทิง
ของเมืองไทยและต่างประเทศ ด้านวาไรตี้คอนเทนต์ ในปีนี้เพิ่มสีสันของช่องด้วยรายการ “จุดเดือด” และรายการ 
“เปิดโปง” รายการข่าวบันเทิงที่มีเนื้อหาเข้มข้นและเจาะลึก  นอกจากนี้ช่วงปลายปียังได้น าละครที่ได้รับความ
นิยมสูงของอาร์เอสมาออกอากาศเพิ่ม ซึ่งสามารถเรียกความสนใจจากผู้ชมได้เพิ่มมากขึ้น สะท้อนได้จากเรทติ้ง
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน “ช่อง 2” ออกอากาศอยู่ที่หมายเลข 38 ของแพลตฟอร์มดาวเทียมและเคเบิลทั่ว
ประเทศ 

ธุรกิจสื่อวิทยุ : รายได้ธุรกิจส่ือวิทยุมาจากผลการด าเนินงานของ 2 คล่ืน ได้แก่  “COOL Fahrenheit 93” และ 

“สบายดี เรดิโอ 88.5” ภาพรวมรายได้ธุรกิจสื่อวิทยุในปีนี้ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน เนื่องจากในปีก่อนหน้า บริษัท

มีสถานีวิทยุที่ด าเนินธุรกิจอยู่ 3 คล่ืน อย่างไรก็ตามรายได้จากคล่ืน “COOL Fahrenheit 93” ซึ่งเป็นรายได้หลัก

ของสื่อวิทยุยังคงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จากจ านวนกิจกรรมทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกระแสตอบรับสูง

จากการจัดงานในปีก่อนๆ อาทิ “COOL Outing” “COOL Music Alive” “อิ๊งค์ Eat all around” เป็นต้น  โดย

คล่ืน “COOL Fahrenheit 93” ยังคงได้รับความนิยมติดอยู่ในอันดับ 1 ของกลุ่ม Easy Listening และอันดับ 2 

ของประเทศอย่างจากผลการส ารวจของ AGB Nielsen media Research (Thailand) Ltd. 

รายได้ธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลง : รายได้ธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลง ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายแผ่นเพลง รายได้

จากธุรกิจดิจิตอล และรายได้จากการจัดเก็บลิขสิทธิ์  โดยในปีนี้มีรายได้จากธุรกิจจัดจ าหน่ายเพลงจ านวน 375.0 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อนหน้า จ านวน 82.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.1 โดยมีรายได้ผ่านการให้บริการ Music Streaming และ 

YouTube เพิ่มขึ้น แต่ไม่เพียงพอกับการลดลงของรายได้จากช่องทางอื่นๆ 

รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม : รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม ประกอบด้วย รายได้จากการจัดคอนเสิร์ต

และกิจกรรมการตลาด รายได้จากการบริหารศิลปิน และรายได้จากงานรับจ้างผลิต โดยในปีนี้ มีรายได้จากธุรกิจรับจ้าง

และผลิตกิจกรรม จ านวน   796.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 337.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.6 จากจ านวน

กิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น โดยในปีนี้มีกิจกรรมที่จัดตลอดทั้งปี ได้แก่ “สบายดีสัญจรปี 6” “ช่อง 8 พบเพื่อน” กิจกรรมใหญ่ 

อาทิ “Beauty Now & Next” “เที่ยวทั่วไทย ทัวร์ทั่วโลก” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคอนเสิร์ตใหญ่ในช่วงต้นปีอย่างคอนเสิร์ต 

“มหัศจรรย์...ความคิดถึง ดีทูบี อังกอร์ คอนเสิร์ต 2015” ที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก 
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รายได้ธุรกิจบริการและอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางการขายของบริษัท อาทิเช่น 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม การเก็บเงินค่าสิทธิในการรับชมรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ผ่านกล่องรับ

สัญญาณ “Sun Box” เป็นต้น 

ต้นทุนขายและบริการ : ต้นทุนขายและบริการจ านวน  2,706.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จ านวน  234.2 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.0 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนโครงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี 2014 
อย่างไรก็ดี ต้นทุนจากการด าเนินงานของ “ช่อง 8” ดิจิตอลทีวี เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มการออกอากาศละครใหม่  การผลิต
รายการวาไรตี้ใหม่ๆ รวมถึงการลงทุนซื้อลิขสิทธิ์รายการถ่ายทอดสดกีฬา ทั้งนี้เป็นไปเพื่อให้ช่องมีความหลากหลาย 
น่าสนใจ โดยมีเป้าหมายในการดึงภาพรวมผู้ชมรายการเฉล่ียให้สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมโทรทัศน ์ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงตระหนักถึงการบริหารจัดการต้นทุนอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น และต้นทุนทางการเงิน  : ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ

ค่าใช้จ่ายอื่น จ านวน 871.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จ านวน 32.4  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 จากการเพิ่มขึ้น

ของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัทให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากขึ้น  ต้นทุนทางการเงิน 

จ านวน 81.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.2 จากการเปล่ียนแปลงการบันทึกมูลค่า

ใบอนุญาตดิจิตอลทีวี อย่างไรก็ตามดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินลดลงจากโครงการท่ีส้ินสุดแล้ว 

การเปลี่ยนแปลงการแสดงมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทัศน์ 

จากการท่ีสภาวิชาชีพบัญชี ก าหนดให้บริษัทเปล่ียนแปลงการแสดงมูลค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ

โทรทัศน์   เดิมกลุ่มบริษัทแสดงใบอนุญาตฯ ในราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม  

เนื่องจากระยะเวลาการตัดจ าหน่ายใบอนุญาตฯนานเกินกว่าระยะเวลาที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้สินเชื่อตามปกติ กลุ่มบริษัทจึงต้องก าหนดราคาทุนของใบอนุญาต

นั้นให้มีมูลค่าเทียบเท่าเงินสดคิดลดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายช าระเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ณ วันที่รับรู้รายการ และบันทึก

ผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกับจ านวนเงินทั้งหมดที่ต้องจ่ายช าระ เป็นต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของการจ่าย

ช าระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาต  ซึ่งท าให้งบการเงินของบริษัท ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแบ่งเป็น 3 ส่วน 

ดังนี ้  

 ต้นทุนค่าใบอนุญาต บริษัทประมูลใบอนุญาตมาในราคา 2,265 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส าหรับ

ระยะเวลา 15 ปี ด้วยวิธีเดิมจะบันทึกต้นทุนจ านวน 151.0 ล้านบาทต่อปี แต่ในส่วนของวิธีบันทึกแบบใหม่ ส่งผล

ให้ต้นทุนลดลงเหลือปีละ 135.4 ล้านบาทต่อปี 

 ต้นทุนทางการเงิน จากการเปล่ียนแปลงนี้ส่งผลให้มี ดอกเบี้ยตัดจ่ายจากค่าใบอนุญาตดิจิตอลทีวี ส าหรับปี 

2558 เป็นจ านวน 67.2 ล้านบาท  
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 ภาษีเงินได้ จากรายการดังกล่าว ส่งผลให้ภาษีเงินได้ลดลง เป็นจ านวน 10.3 ล้านบาท 

 

อัตราก าไรขั้นต้น อัตราก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) : ในปี 2558 บริษัทฯมีอัตราก าไรขั้นต้น

ร้อยละ 27.4 อัตราก าไรสุทธิร้อยละ 3.2 และอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 7.1 ลดลงจากปี 2557 ที่มีอัตราส่วน

เท่ากับร้อยละ 31.7 ร้อยละ 7.9 และร้อยละ 20.7 ตามล าดับ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการท าธุรกิจส่ือ

โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รวมถึงปีก่อนมีก าไรมาจากการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 

 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 4,843.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 5.7 มีสาเหตุหลักมาจาก

การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 98.4 จากการได้รับเงินล่วงหน้าในธุรกิจรับจ้างและผลิต

กิจกรรม ได้รับเงินสดจากการจ าหน่ายหุ้นซื้อคืน และได้รับช าระเงินจากลูกหนี้  โดยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ) 

ลดลงรอ้ยละ 20.4  นอกจากนี้ ในระหว่างปี ได้ตัดจ าหน่ายค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิตอล จ านวน 135.4 ล้านบาท 

หน้ีสินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 3,116.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 278.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 

สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้รับล่วงหน้าจากธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม ในระหว่างปี ได้จ่ายช าระค่า

ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ 302.5 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 1,716.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.6 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 0.2 โดยในระหว่างปี บริษัทฯได้จ าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจ านวน 62.9 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้

ถือหุ้น จ านวน 180.9 ล้านบาท 

 

กระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 757.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

375.6 ล้านบาท  สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานสุทธิ 1,201.6 ล้านบาท จากเงินรับ

ล่วงหน้าในธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม  และจากการรับช าระหนี้จากลูกหนี้  ในขณะที่มีเงินสดจ่ายไปในกิจกรรมจัดหา

เงินสุทธิ 474.3 ล้านบาท จากการจ่ายช าระค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 

และการจ่ายเงินปันผล สุทธิจากเงินสดรับจากการจ าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน  นอกจากนี้ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

351.7 ล้านบาท จากการจ่ายเงินค่าผลิตละคร  และอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 


