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5.

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

ทรัพยสินหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย (กลุม อาร เอส) มีมลู คาตามบัญชี ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2545 ดังตอไปนี้
5.1

ที่ดิน
บจ. เค. มาสเตอร มีรายละเอียดที่ดินซึ่งมีภาระจํานองสําหรับเงินกูยืมเพื่อซื้อเครื่องจักรและกอสรางโรงงานแหงใหม

ดังนี้

ที่ตั้ง

ผูถ อื กรรมสิทธิ์

ลักษณะกรรมสิทธิ์/ภาระผูกพัน

9/9 หมูท ่ี1 ตําบลบานฉาง
อําเภอเมือง จ. ปทุมธานี

บจ. เค. มาสเตอร

เจาของ/จํานองกับสถาบันการเงิน

มูลคาตามบัญชี
ป 2545
(ลานบาท)
32.70

สําหรับบริษัทยอยอื่นๆ ไดทําการเชาที่ดินเพื่อใชในการประกอบธุรกิจจากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด และนางสาว
มาลี เชษฐโชติศักดิ์ จัดเปนรายการระหวางกันดังรายละเอียดแสดงในขอ 11.1.2
5.2

อาคารสํานักงาน

สําหรับอาคารสํานักงานเพื่อใชในการประกอบธุรกิจของกลุมอาร เอส นั้น มีบริษัทยอย 8 บริษทั ที่มอี าคารสํานักงาน
เปนของตนเอง ดังรายละเอียดตอไปนี้

ที่ตั้ง
1. อาคารเลขที่ 61
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
2. อาคารเลขที่ 61
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
3. อาคารเลขที่ 21/3
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
4. อาคารเลขที่ 9/9
หมูท ่ี1 ตําบลบานฉาง
อําเภอเมือง จ. ปทุมธานี

บจ. พี.โอ.วี.
(พอยท ออฟ วิว)

เจาของ

มูลคาตามบัญชี
ป 2545
(ลานบาท)
3.10

บจ. เรด ดรามา

เจาของ

3.16

ไมมี

บจ. ฟลมเซิรฟ

เจาของ

1.20

ไมมี

บจ. เค. มาสเตอร

เจาของ

21.71

ไมมี

ผูถ อื กรรมสิทธิ์

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
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ภาระผูกพัน
ไมมี
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ที่ตั้ง
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ผูถ อื กรรมสิทธิ์

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลคาตามบัญชี
ป 2545
(ลานบาท)
1.60

ภาระผูกพัน

5. อาคารเลขที่ 431/1
บจ. อาวอง
เจาของ
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
6. อาคารเลขที่ 431/2
บจ. อะลาดิน เฮาส
เจาของ
1.46
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
7. อาคารเลขที่ 431/3
บจ. นาคาเซีย
เจาของ
1.42
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
8. อาคารเลขที่ 431/4
บจ. อาร.เอส. เทเลวิชน่ั
เจาของ
2.38
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.
หมายเหตุ: อาคารในขอ 4-8 อยูในระหวางการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จในป 2546

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

นอกเหนือจากบริษัทยอยดังแสดงในตารางขางตนแลว บริษัทฯ และบริษทั ยอยอืน่ ๆ ไดทาํ การเชาอาคารสํานักงาน
เพื่อใชในการประกอบธุรกิจจากบริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด ดังรายละเอียดแสดงในขอ 11.1.2 และเชาอาคารสํานักงานจาก
บุคคลอื่นนอกกลุมดังรายละเอียดตอไปนี้
คาเชา คาบริการและคา
สาธารณูปโภค/เดือน (บาท)
26,000

ที่ตั้ง

ผูเ ชา

อายุของสัญญา

1. อาคารเลขที่ 38/7
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม.
2. อาคารเลขที่ 77/22
ซอยสังขะวัฒนะ 1
เขตจตุจักร กทม.
3. อาคารเลขที่ 47/37
ซอยลาดพราว15
เขตจตุจักร กทม.
4. อาคารเลขที่ 38/2
ซอยลาดพราว15
เขตจตุจักร กทม.

บจ. นาคาเซีย

1 พฤษภาคม 45 –
30 เมษายน 46

บจ. อะลาดิน เฮาส

1 พฤษภาคม 45 –
30 เมษายน 46

7,000

บจ. ถายสะดวก

1 ตุลาคม 45 –
31 พฤษภาคม 46

20,000

บจ. โพเอมา

1 พฤศจิกายน 45 –
30 เมษายน 46

20,000

ทั้งนี้ บริษัท นาคาเซีย จํากัด และบริษทั อะลาดิน เฮาส จํากัด ไมไดดําเนินการตอสัญญาเชาอาคารสํานักงานเมือ่
หมดสัญญา
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อุปกรณ
อุปกรณหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังนี้

5.4

บริษทั

อุปกรณและเครื่องจักร

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

บริษัทฯ
บจ. อาร.เอส. สตูดิโอ
บจ. เค. มาสเตอร

อุปกรณหองบันทึกเสียง
อุปกรณบันทึกเทปโทรทัศน
เครื่องจักร

เจาของ
เจาของ
เจาของ

มูลคาตามบัญชี
ป 2545
(ลานบาท)
11.40
48.85
38.79

ภาระผูกพัน
ไมมี
ไมมี
ผอนชําระบางสวน

สัมปทานและสัญญาเชาวิทยุ
บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค ไดทาํ สัญญาเชาสถานีวทิ ยุปต อ ปจากบริษทั ภายนอก ดังนี้

สถานี
1. F.M. 88.5

2. F.M. 98.0

5.5

เจาของสถานี

ผูใ หเชาชวง/ผูเ ชา

วันหมดอายุ

สถานีวิทยุ
ทหารเรือ
กรุงเทพ
กองพลที่ 1
รักษาพระองค

บจ. พี.เจ. เอ็นเตอรเทนเมนท/
บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค

30 มิถนุ ายน 46

คาเชา/เดือน
(ลานบาท)
1.47

บจ. เอ เอส วี/
บจ. สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค

31 ธันวาคม 46

3.37

สัญญาเชาโทรทัศน

ในป 2545 บริษัทฯ ไดเชาเวลากับสถานีไอทีวีเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศนรวม 2 รายการ โดยมีอตั ราคาเชา
เวลารวมจํานวน 2.17 ลานบาท เปนสัญญาเชาเวลาระยะเวลา 3 เดือนและสามารถตออายุไดเมือ่ หมดสัญญาซึง่ เปนนโยบาย
ของสถานีไอทีวี การตออายุสัญญาเชาเวลาดังกลาวนั้นขึ้นอยูกับอายุของ L/G ซึ่งฉบับปจจุบันที่บริษัทฯ นํามาค้าํ ประกันมีผล
บังคับใชตั้งแต 1 กรกฏาคม 2545 – 30 มิถุนายน 2546 ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะตอสัญญาดังกลาวเมือ่ อายุของ L/G
ฉบับปจจุบันสิ้นสุดลง
5.6

ลิขสิทธิ์
มูลคาตามบัญชีของลิขสิทธิ์เนื้อรอง ทํานอง ละคร และภาพยนตร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของกลุมอาร เอส

มีดังนี้
บริษทั
บริษัทฯ
บจ. เค. มาสเตอร
บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย

ประเภทลิขสิทธิ์
มาสเตอรเพลง
มาสเตอรรายการบันเทิง
เนือ้ รองและทํานอง
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มูลคาตามบัญชี ป 2545
(ลานบาท)
25.97
11.80
10.96
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บริษทั
บจ. เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท
บจ. ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท
บจ. ฟลมเซิรฟ
บจ. อาวอง
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ประเภทลิขสิทธิ์
ละคร
ละคร
ภาพยนตร
ภาพยนตร

มูลคาตามบัญชี ป 2545
(ลานบาท)
10.21
7.31
27.10
6.55

หมายเหตุ: นโยบายการตัดจําหนายของลิขสิทธิ์ดังแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และปจจุบนั บริษทั ฯ
มีนโยบายการสอบทานมูลคาลิขสิทธิ์ทุกปโดยทําการทบทวนประโยชนในเชิงเศรษฐกิจที่บริษัทฯ จะไดรบั เพือ่ ให
ลิขสิทธิด์ งั กลาวมีมลู คาในทางบัญชีไมสงู ไปกวามูลคาทีจ่ ะไดรับคืน

5.7

เครื่องหมายการคา

เครื่องหมายการคา “RS” จดทะเบียนเปนลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2538 โดยมีกําหนดอายุ 10 ป
นับจากวันทีจ่ ดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทยอยทุกบริษัท ไดดําเนินการขอยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายบริการแลวในป 2545 ขณะนี้อยู
ในขั้นตอนการพิจารณาของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.8

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย

ปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยในสัดสวนรอยละ 99.99 ดังนัน้ อํานาจในการบริหารงานและการกําหนด
นโยบายที่สําคัญตางๆ จะเปนการกําหนดโดยคณะกรรมการของบริษทั ฯ นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังมีนโยบายในการสงตัวแทนไป
เปนกรรมการบริษัทยอยดวย
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