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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น  จํากดั  
       (เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดง      
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม  และงบกระแสเงินสดรวม  สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ                
บริษัท อาร.เอส.โปรโมช่ัน จํากัด และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท อาร.เอส.โปรโมช่ัน จํากัด        
ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินของ
บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัด  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2544 ท่ีนํามาเปรียบเทียบตรวจสอบโดย          
ผูสอบบัญชอ่ืีน ซ่ึงไดแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข ตามรายงานลงวันท่ี 25 มีนาคม 2545 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซึ่งกําหนดให
ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ               
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคญัหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาว        
ใหขอสรุปท่ีเปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545                 
ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อาร.เอส.โปรโมช่ัน จํากัดและ
บริษัทยอยและแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันท่ี 31  ธันวาคม  2545 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
เฉพาะของบริษัท อาร.เอส.โปรโมช่ัน จํากัดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 

 (นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ) 
 ผูสอบบัญชรัีบอนุญาต เลขทะเบียน 3731 

บริษัท เคพีเอ็มจ ีออดิท (ประเทศไทย) จํากดั 
กรุงเทพฯ 14 กุมภาพันธ 2546 



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2545 2545 2544
บาท บาท บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
   เงินสดและเงินฝากธนาคาร 320,939,618 13,174,868 7,576,253
   ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 3 และ 5) - 232,952,695 130,654,299
   ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ - อื่น ๆ สุทธ ิ(หมายเหตุ 4 และ 5) 282,228,850 52,782,896 19,110,003
   เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 3) - 177,340,139 -
   สินคาคงเหลือ (หมายเหตุ 3, 4 และ 6) 315,225,071 124,155,142 32,044,342
   ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ 26,755,083 6,814,613 2,536,226
   คาใชจายจายลวงหนา 27,787,279 9,689,283 1,092,400
   เงินทดรองจาย 17,207,841 2,407,384 7,793,924
   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (หมายเหตุ 3) 40,937,720 14,650,235 6,908,137
            รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,031,081,462 633,967,255 207,715,584
สินทรัพยไมหมุนเวียน
  เงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 3,4 และ 7) - 322,275,836 -
  ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ - สุทธ ิ(หมายเหตุ 4 และ 8) 228,511,078 39,146,826 1,270,233
  สินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุ 3, 4 และ9) 99,937,569 25,979,392 1,466,249
  คาความนิยม  (หมายเหตุ 3,4 และ 7) (34,169,962)       - -
  ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 18,368,828 5,492,272 30,216,496
  สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 10,051,308 165,476 209,514
            รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 322,698,821 393,059,802 33,162,492

            รวมสินทรัพย 1,353,780,283 1,027,027,057 240,878,076

บริษัท อาร. เอส. โปรโมช่ัน จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท อาร.เอส.โปรโมช่ัน 1992 จํากัด) และบริษัทยอย
งบดุล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2545 และ 2544

        ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2545 2545 2544
บาท บาท บาท

หนีสิ้นหมุนเวียน
   เงินกูยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 10) 230,000,000 150,000,000 -
   เจาหนีก้ารคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 3) - 75,522,438 25,377,057 
   เจาหนีก้ารคา - อื่น ๆ 164,842,576 19,851,671 31,207,914 
   สวนของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
      ภายในหนึ่งป (หมายเหตุ 11) 11,538,926 - -
   รายไดรับลวงหนา 22,625,314 9,601,208 12,035,519 
   ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 30,463,250 18,732,204 9,454,069 
  ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 64,400,577 24,425,006 -
  คาใชจายคางจาย 87,325,899 53,644,410 16,071,421 
   หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 35,035,484 11,179,937 2,368,722 
            รวมหน้ีสินหมุนเวียน 646,232,026 362,956,874 96,514,702 
หนีสิ้นไมหมุนเวียน
  เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน - สุทธจิากสวนท่ีครบกําหนด
   ชําระภายในหนึ่งป  (หมายเหตุ 11) 43,461,074  -  -
  หนีสิ้นไมหมุนเวียนอ่ืน 251,357 234,357  -
            รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 43,712,431 234,357  -
            รวมหน้ีสิน 689,944,457 363,191,231 96,514,702 
สวนของผูถือหุน
   ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 14)
     ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 5,600,000 หุนและ 1,000,000 หุนสําหรับป 2545 
           และ 2544 ตามลําดับ มูลคาหุนละ 100 บาท 560,000,000 560,000,000 100,000,000 
     ทุนที่ออก หุนสามัญ 5,600,000 หุนและ 1,000,000 หุนสําหรับป 2545
           และ 2544 ตามลําดับ ชําระเต็มมูลคาแลว 560,000,000 560,000,000 100,000,000 
   กําไรสะสม
      ท่ียังไมไดจัดสรร 103,835,826 103,835,826 44,363,374 
   รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 663,835,826 663,835,826 144,363,374 
            รวมสวนของผูถือหุน 663,835,826 663,835,826 144,363,374 
            รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,353,780,283 1,027,027,057 240,878,076 

บริษัท อาร. เอส. โปรโมช่ัน จํากัด (เดิมช่ือ บริษัท อาร.เอส.โปรโมช่ัน 1992 จํากัด) และบริษัทยอย
งบดุล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2545 และ 2544

        ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2545 2545 2544
บาท บาท บาท

รายได (หมายเหตุ 3 และ 4)
   รายไดจากการขายสินคา-สุทธิ 232,015,121 2,113,341 119,682 
   รายไดคาลิขสิทธ์ิ 455,932,932 710,682,570 187,286,771 
   รายไดจากการรับจางผลิต 143,921,335 60,227,723 181,091,209 
   รายไดภาพยนตร 20,852,207 - -
   รายไดจัดคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด 114,891,623 114,891,623 64,218,026 
   รายไดจากการขายโฆษณา 169,137,797 91,298,036 90,870,772 
   รายไดคาบริการ 38,049,056 51,800,000 48,700,000 
  รายไดอ่ืน 19,825,251 16,829,762 13,928,449 
  คาความนิยมในบริษัทยอย (หมายเหตุ 4) 23,104,426 - -
            รวมรายได 1,217,729,748 1,047,843,055 586,214,909 
ตนทุนและคาใชจาย (หมายเหตุ 3 และ 4)
   ตนทุนขายและผลิต 867,694,460 812,915,004 476,805,944 
   คาใชจายในการขายและบริหาร 190,360,881 111,259,839 80,236,537 
  สวนแบงขาดทุนในบริษัทยอย - สุทธ ิ(หมายเหตุ 4 และ 7) - 12,826,937 -
            รวมตนทุนและคาใชจาย 1,058,055,341 937,001,780 557,042,481 
กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได 159,674,407 110,841,275 29,172,428 
   ดอกเบ้ียจาย (หมายเหตุ 3) 4,371,972 2,997,220 264,184 
   ภาษีเงินได 95,829,982 48,371,602 9,231,889 
กําไรสุทธิสําหรับป 59,472,453 59,472,453 19,676,355 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (หมายเหตุ 4) 25 25 20 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544

บริษัท อาร. เอส. โปรโมช่ัน จํากัด (เดิมบริษัท อาร.เอส.โปรโมช่ัน 1992 จํากัด) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

        ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท อาร. เอส. โปรโมชั่น จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท อาร. เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
งบการเงินรวม
กําไรสะสม

หุนสามัญที่ออก สวนเกิน จัดสรรแลว - สวนของผูถือหุน
และชําระแลว มูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร สวนนอย รวม

ยอดคงเหลือตนป 2545 100,000,000 - - 44,363,373 - 144,363,373
เพิ่มทุนระหวางป 460,000,000 - - - - 460,000,000
กําไรสุทธิสําหรับป - - - 59,472,453 - 59,472,453
ยอดคงเหลือปลายป 2545 560,000,000 - - 103,835,826 - 663,835,826

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
กําไรสะสม

หุนสามัญที่ออก สวนเกิน จัดสรรแลว -
และชําระแลว มูลคาหุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม

ยอดคงเหลือตนป 2544 100,000,000 - - 24,687,018 124,687,018
กําไรสุทธิสําหรับป - - - 19,676,355 19,676,355
ยอดคงเหลือปลายป 2544 100,000,000 - - 44,363,373 144,363,373
เพิ่มทุนระหวางป 460,000,000 - - - 460,000,000
กําไรสุทธิสําหรับป - 59,472,453 59,472,453
ยอดคงเหลือปลายป 2545 560,000,000 - - 103,835,826 663,835,826

        ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2545 2545 2544
บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
   กําไรสทุธิ 59,472,453 59,472,453 19,676,355 
   ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
      จากกิจกรรมดําเนินงาน
      คาเสือ่มราคาและคาใชจายตัดบญัชี 21,672,653 7,353,220 1,021,425 
      คาเผื่อหนี้สูญและภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตัดจาย 27,331,330 24,734,451 400,000 
      สวนไดเสียในขาดทุนของบริษัทยอย -                      12,826,937 -                      
      คาความนิยมในบริษัทยอย (23,104,426) -                      -                      
      ขาดทนุจากการสํารองสินคาเสือ่มสภาพ 45,579,959 637,365 -                      
      กําไรจากการขายอุปกรณ (143,229) (140,117) -                      
      ขาดทนุจากการตัดจําหนายอุปกรณ 65,921 40,337 -                      
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
     ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 130,874,661 104,924,646 21,097,780 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
      ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ (59,976,194) (135,971,289) (28,678,257)
      สินคาคงเหลือ (174,045,651) (92,748,165) (6,446,112)
      สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 13,548,236 (15,230,829) (11,076,302)
      สินทรัพยไมมีตัวตน (75,869,457) (26,348,053) -                      
      สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (8,048,440) 33,811 (4,772,852)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
     เจาหน้ีการคา 71,263,463 38,789,137 30,718,825 
     หนี้สินหมุนเวียนอื่น 38,162,542 77,653,034 (14,329,950)
     หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 84,773 234,357 (31,500)
            เงินสดสุทธใิชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (64,006,067) (48,663,351) (13,518,368)

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2545 และ 2544

บริษัท อาร. เอส. โปรโมชั่น จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น 1992 จํากัด) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

        ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2545 2545 2544
บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น (196,046,664) (177,340,139) -                      
   เงินลงทุนในบริษัทยอย (335,102,773) (335,102,773) -                      
   ซื้อสินทรัพยถาวร (91,947,855) (43,694,717) (1,260,564)
   เงินสดรับจากการขายสนิทรพัย 1,956,601 399,595 -                      
           เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (621,140,691) (555,738,034) (1,260,564)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 230,000,000 150,000,000 -                      
   จายคืนเงินกูยืมจากกรรมการ -                      -                      (11,300,000)
   รับเงินกูยืมระยะยาวอื่น 55,000,000 -                      -                      
   เงินสดรับจากการเพิม่ทุน 559,000,000 460,000,000 -                      
            เงินสดสุทธิไดมา(ใชไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 844,000,000 610,000,000 (11,300,000)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง) 158,853,242 5,598,615 (26,078,932)
เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดตนป (หมายเหตุ 4) 162,086,376 7,576,253 33,655,185 
เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดสิ้นป (หมายเหตุ 4) 320,939,618 13,174,868 7,576,253 
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
   เงินสดจายระหวางป
         ดอกเบีย้จาย 8,354,881 2,997,220 264,184 
         ภาษีเงินได 46,169,357 23,946,597 2,533,490 

บริษัท อาร. เอส. โปรโมชั่น จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น 1992 จํากัด) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2545 และ 2544

        ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
7
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บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมช่ัน 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

หมายเหตุ 1 - ขอมูลทั่วไป สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและหลักในการนําเสนองบการเงิน 

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับบริษัท 
บริษัท อาร.เอส.โปรโมช่ัน จํากัด เดิมช่ือ บริษัท อาร.เอส.โปรโมช่ัน 1992 จํากัด จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด                     
ในประเทศไทย เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2535  และไดทําการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2546 
ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยในเครือ(กลุมบริษัท) ประกอบธุรกิจบันเทิงเต็มรูปแบบ ซ่ึงประกอบดวยธุรกิจหลัก            
ไดแก ธุรกิจเพลง, ธุรกิจสื่อโทรทัศน, สื่อวิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ, ธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน นอกจากน้ี        
มีธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลักของกลุม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 บริษัทมีพนักงานจํานวน 331 คน และ 546 คนตามลําดับ คาใชจายเกี่ยวกับ
พนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 มีจํานวน 88.10 ลานบาท และ 120.95 ลานบาท             
ตามลําดับ  

บริษัทต้ังอยูเลขท่ี 419/1 ซอยลาดพราว 15 ถนนลาดพราว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิและเกณฑในการนําเสนองบการเงิน 
งบการเงินของบริษัท อาร.เอส.โปรโมช่ัน จํากัด  และบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนตามประกาศกรมทะเบียนการคา               
ลงวันท่ี 14 กันยายน 2544 ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป             
ท่ีใชในประเทศไทย 

งบการเงินของบริษัท ไดทําข้ึนเปนภาษาไทยตามระเบียบและขอบังคับของกฎหมายไทย และไดแปลเปนภาษาอังกฤษ
เพือ่ความสะดวกของผูอานงบการเงิน 
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บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมช่ัน 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

หมายเหตุ 2 - หลักการจัดทํางบการเงินรวม 

ต้ังแตวันท่ี 12 กันยายน 2545 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทยอยตาง ๆ รวมเปนจํานวน 335.10 ลานบาท จากการเพิ่มทุน
และปรับเปล่ียนโครงสรางการถือหุนของผูถือหุนเดิม เปนผลใหงบกําไรขาดทุนรวมท่ีจัดทําข้ึนนําผลประกอบการของ
บริษัทยอยต้ังแตวันท่ี 12 กันยายนถงึ 31 ธันวาคม 2545 มาใชในการจัดทํางบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 22 บริษัท ซ่ึงบริษัทถือหุนโดยทางตรงในอัตรารอยละ 
100 ดังตอไปนี ้
  บริษัท  สัดสวนการถือหุนรอยละ 

1. บริษัท ชาโดว เอน็เตอรเทนเมนท จํากัด 100 
2. บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด 100 
3. บริษัท เรด ดรามา จํากัด 100 
4. บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากดั 100 
5. บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด 100 
6. บริษัท อาร.เอส. เทเลวิช่ัน จํากัด 100 
7. บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด 100 
8. บริษัท อาวอง จํากัด 100 
9. บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 100 
10. บริษัท ฟลมเซิรฟ จํากัด 100 
11. บริษัท เค. มาสเตอร จํากดั 100 
12. บริษัท เรด เซลเลอร จํากัด 100 
13. บริษัท ร็อก สกิน จํากัด 100 
14. บริษัท อาร สยาม จํากัด 100 
15. บริษัท รักษเสียง จํากัด 100 
16. บริษัท อาร.เอส. สตูดโิอ จํากดั 100 
17. บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด 100 
18. บริษัท นาคาเซีย จํากัด 100 
19. บริษัท สครีน เฮด จํากัด 100 
20. บริษัท ถายสะดวก จํากัด 100 
21. บริษัท โพเอมา จํากัด 100 
22. บริษัท จัดเก็บลิขสิทธ์ิไทย จํากดั 100 

รายการบัญชีท่ีมีสาระสาํคัญท่ีเกิดข้ึนระหวางบริษัทและบริษัทยอยท่ีรวมอยูในงบการเงินรวมไดตัดออกจาก                         
งบการเงินรวมน้ีแลว 
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บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

หมายเหตุ 3 - รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกนั 

ธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวพันกับกิจการท่ีเกี่ยวของ โดยการถือหุนและ/หรือกรรมการบางทานรวมกัน งบการเงินน้ี    
ไดรวมผลของรายการดังกลาวตามมูลฐานท่ีตกลงรวมกันระหวางบริษัทกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึงเปนไป                       
ตามธุรกิจปกต ิ

3.1  งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีรายการยอดคงเหลือท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกีย่วของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545         
สรุปไดดังตอไปน้ี 

ลูกหนี้การคา   (หนวย:ลานบาท) 
บริษัท ชาโดว เอน็เตอรเทนเมนท จํากัด  0.02 
บริษัท เมจิค แอด็เวอรเทนเมนท จํากัด  0.01 
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากดั  8.93 
บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด  0.03 
บริษัท อาร.เอส. เทเลวิช่ัน จํากัด  0.09 
บริษัท พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด  0.07 
บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด  2.08 
บริษัท เค. มาสเตอร จํากดั  219.94 
บริษัท เรด เซลเลอร จํากัด  0.30 
บริษัท ร็อก สกิน จํากัด  0.03 
บริษัท อาร สยาม จํากัด  0.05 
บริษัท รักษเสียง จํากัด  0.02 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธ์ิไทย จํากดั  1.10 
บริษัท อาร.เอส. สตูดโิอ จํากดั  0.16 
บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด  0.09 
บริษัท สครีน เฮด จํากัด  0.02 
บริษัท เชษฐโชติศักดิ ์จํากัด      0.01 

รวม  232.95 
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บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

   (หนวย:ลานบาท) 
ดอกเบ้ียคางรับ   

บริษัท เรด ดรามา จํากัด  0.12 
บริษัท พ.ีโอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด  0.01 
บริษัท อาวอง จํากัด  0.09 
บริษัท ฟลมเซิรฟ จํากัด  0.13 
บริษัท เค. มาสเตอร จํากดั  0.36 
บริษัท เรด เซลเลอร จํากัด  0.06 
บริษัท ร็อก สกิน จํากัด  0.01 
บริษัท อาร สยาม จํากัด  0.02 
บริษัท รักษเสียง จํากัด  0.04 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธ์ิไทย จํากดั  0.04 
บริษัท อาร.เอส. สตูดโิอ จํากัด  0.02 

รวม  0.90 
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บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

  (หนวย:ลานบาท) 

   

เงินใหกูยืม   
บริษัท เรด ดรามา จํากัด  23.00 
บริษัท พ.ีโอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด  1.50 
บริษัท อาวอง จํากัด  17.10 
บริษัท ฟลมเซิรฟ จํากัด  26.65 
บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด  71.00 
 บริษัท เรด เซลเลอร จํากัด  12.55 
บริษัท ร็อก สกิน จํากัด  2.25 
บริษัท อาร สยาม จํากัด  3.20 
บริษัท รักษเสียง จํากัด  7.65 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธ์ิไทย จํากัด  8.68 
บริษัท อาร.เอส. สตูดโิอ จํากัด  3.50 
บริษัท สครีน เฮด จํากัด      0.26 

 รวม  177.34 
ตนทุนงานระหวางทํา   

บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด  8.54
บริษัท อาร.เอส. เทเลวิชั่น จํากดั  16.82 
บริษัท พ.ีโอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด  19.32 
บริษัท อาวอง จํากัด  46.03 
บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชัน่ จํากดั  25.64 
บริษัท นาคาเซีย จํากัด      2.29 

 รวม  118.64 
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บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

  (หนวย:ลานบาท) 

   
เจาหน้ีการคา   

บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด  0.75 
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด  0.83 
บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด  6.22 
บริษัท อาร.เอส. เทเลวิชั่น จํากดั   12.84 
บริษัท พ.ีโอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด   11.03 
บริษัท อาวอง จํากัด  12.89 
บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชัน่ จํากัด   0.07 
บริษัท ฟลมเซิรฟ จํากัด  4.71 
บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด  6.06 
บริษัท เรด เซลเลอร จํากัด  3.34 
บริษัท ร็อก สกิน จํากัด  0.41 
บริษัท อาร สยาม จํากัด  1.00 
บริษัท รักษเสียง จํากัด  2.68 
บริษัท จัดเก็บลิขสิทธ์ิไทย จํากัด  0.05 
บริษัท อาร.เอส. สตูดโิอ จํากัด  2.46 
บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด  5.63 
บริษัท นาคาเซีย จํากัด  1.46 
บริษัท สครีน เฮด จํากัด     3.09 

 รวม  75.52 

เงินลงทุนและเงินปนผลรับ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 และ 12) 
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บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

3.2 งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีรายการบัญชีท่ีสําคัญกับบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2545          
สรุปไดดังตอไปนี ้

 (หนวย:ลานบาท) 
รายไดจากการขายสินคา - สุทธิ 0.27 
รายไดคาลิขสิทธ์ิ   267.80 
รายไดจากการโฆษณา   3.27 
รายไดคาบริการ 
รายไดดอกเบ้ีย 

14.53 
4.44 

รายไดอื่น 0.99 
ตนทุนขาย 82.21 
คาใชจายในการขายและบริหาร 2.25 

หลกัเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจายระหวางกัน 

3.2.1 รายไดจากการขายสินคา คิดราคาตอหนวยโดยใชราคาทุน 

3.2.2 รายไดคาลิขสิทธ์ิ คิดราคาตอหนวยท่ีประเมินจากตนทุนในอดีตหรือคิดตามสัดสวนการนําลิขสิทธ์ิไป
ใชในการจัดเก็บรายได 

3.2.3 รายไดจากการรับจางผลิต คิดจากราคาทุนบวกคาดําเนินการ ท่ีพิจารณาจากการดําเนินธุรกิจปกต ิ
สวนแบงรายไดจากการรับจางผลิตงานโปรโมทคิดราคาโดยอางอิงยอดขายสินคาท่ีขายได  

3.2.4 รายไดคอนเสิรตและกิจกรรมการตลาด คิดจากราคาทุนบวกคาดําเนินการ ท่ีพิจารณาจาก                      
การดําเนินธุรกิจปกต ิ

3.2.5 รายไดจากการขายโฆษณา คิดราคาตอหนวยโดยอางองิกับราคาตลาด 

3.2.6 รายไดคาบริการ คิดจากราคาท่ีอางองิไดกับราคาตลาด 

3.2.7 รายไดจากการใหเชาชวงสถานีวิทยุ คิดจากราคาตนทุน 

3.2.8 รายไดดอกเบ้ีย บริษัทใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของโดยคิดอัตราดอกเบ้ียท่ีอางอิงไดกับตนทุนการกูยืม
หรืออัตราตลาด ประมาณรอยละ 6-8 ตอป 
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บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

3.3 ในงบการเงินรวม รายการระหวางบริษัทและบริษัทยอย กับกิจการท่ีเกี่ยวของและกับบุคคลท่ีเกี่ยวของสําหรับป         
สิ้นสุดวันที ่31ธันวาคม 2545 สรุปไดดังตอไปนี ้

 (หนวย : ลานบาท) เกณฑในการคิดราคา 

3.3.1 คาใชจายในการขาย
และการบริหาร 

29.44 ราคาตอหนวยสามารถเทียบเคียงไดกับ
ราคาตลาดจากการสํารวจราคาตลาดของ
คาเชาและบริการในพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน 

3.3.2 ซื้อสินคา 3.49 ราคาทุนของสินคาท่ีไดมา 
3.3.3 ซ้ือทรัพยสิน 21.94 ราคาตามบัญชีหรือราคาตลาดที่ต่ํากวา 
3.3.4 ดอกเบ้ียจาย 1.95 อัตราดอกเบ้ียท่ีอางองิไดกับราคาตลาด 

3.4 ในเดือน กรกฎาคม 2545 บริษัท เค. มาสเตอร จํากัดไดทําสัญญาซื้อเคร่ืองจักรจํานวนเงินประมาณ 24 ลานบาท
จากกิจการท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึง ท้ังน้ีไดมีการจายทยอยเปนงวด ๆ และไดชําระเต็มจํานวนแลว 

3.5 ในเดือนธันวาคม 2545 บริษัทไดทําสัญญาโอนตกลงมอบลิขสิทธ์ิและอนุญาตใหบริษัทยอยแหงหน่ึงเปนผูมีสิทธิ
เด็ดขาดสวนหน่ึงและอกีสวนหน่ึงมีกําหนดระยะเวลา 3 ป นับแต สิงหาคม 2545 โดยคิดคาตอบแทนตามราคาทุน
ที่ไดมาเปนจํานวนเงิน 12 ลานบาท 

หมายเหตุ 4 - สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและเกณฑการวัดคา 

เกณฑการวัดคาท่ีใชในงบการเงิน 
นอกเหนือจากท่ีเปดเผยไวในหัวขออ่ืนๆ ในการสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และหมายเหตุประกอบงบการเงินอ่ืนๆ 
เกณฑในการจัดทํางบการเงินใชราคาทุนเดิม 
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บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

การรับรูรายไดและคาใชจาย 
บริษัทบันทึกบัญชีรายไดและคาใชจายโดยถือเกณฑคงคาง 
รายไดจากการจําหนายสินคา รับรูเม่ือมีการสงสินคาใหผูจดัจําหนาย ตามยอดสุทธิท่ีปรากฎบนใบแจงหน้ีและใบลดหน้ี 
รายไดจากการขายโฆษณา รับรูตามสัดสวนของการใหบริการท่ีแลวเสร็จ 
รายไดภาพยนตร รับรูตามชองทางการเกิดรายได แยกจากกันดังน้ี 

- รายไดจากเครือโรงภาพยนตร รับรูรายไดตามวันท่ีภาพยนตรออกฉาย  
- รายไดจากสายหนัง รับรูรายไดเมื่อสงมอบฟลม 
- รายไดจากการขายสิทธ์ิชองทางอ่ืนๆรับรูรายไดตามวันท่ีสงมอบเทปหรือตามวันท่ีในสญัญาแลวแตกรณี 

รายไดจากการรับจางผลิต การจัดคอนเสิรต กิจกรรมการตลาด และรายไดคาบริการ รับรูรายไดเม่ือมีการสงมอบงาน
แลวหรือตามสัดสวนท่ีงานใหบริการเสร็จ การรับจางผลิตจะบันทึกเปนงานระหวางทํา และบันทึกเปนตนทุนใน           
งบกําไรขาดทุนหลังจากมีการรับรูรายไดตามสัดสวนของรายไดท่ีรับรูในป 
รายไดคาลิขสิทธ์ิ รับรูเม่ือมีการออกใบแจงหน้ีแลว 
สินคาคงเหลือ 
สินคาคงเหลือ แสดงดวยราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดต่ํากวา  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
ท่ีดินแสดงในราคาทุน 
อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม 
บริษัทคํานวณคาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ โดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ 5 - 20 ป 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล บันทึกตามเกณฑคงคาง โดยคํานวณจากกําไรสุทธิเพือ่เสียภาษีประจําปตามประมวลรัษฎากร 

การประมาณทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปท่ีใชในประเทศไทย ฝายบริหารตองใชการประมาณ 
และตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนท่ีเกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหน้ีสิน และ        
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ ซึง่ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและรายการเงินสดระหวาง               
การเรียกเก็บท่ีไมติดภาระค้าํประกนั 

คาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากมูลคาลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได 
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บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

สินทรัพยไมมตีัวตน 
สินทรัพยไมมีตัวตน บันทึกในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมตามลักษณะของการไดมาซ่ึงลิขสทิธ์ิแตละประเภทดังน้ี 

1 ลิขสิทธ์ิมาสเตอรเพลง ตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรง ตั้งแตวันที่ไดลขิสิทธิ์มาเปนระยะเวลา 10 ป 

2 ลิขสิทธ์ิละคร   รายจายใหไดมาซึ่งลิขสิทธ์ิละคร  ตัดจําหนายในอัตรารอยละ 80 ภายในวันท่ีละครออกอากาศ
จนจบเร่ืองเปนคร้ังแรกและตัดจําหนายรอยละ 20 ท่ีเหลือโดยวิธีเสนตรงเปนเวลา  5 ป 

3 ลิขสิทธ์ิภาพยนตร  รายจายใหไดมาซึง่ลิขสทิธ์ิภาพยนตร  ตัดจาํหนายเปนตนทุน เปนระยะเวลา 10 ป โดย         
ปท่ี 1 ตัดจายอัตรารอยละ 60 ของมูลคาลิขสิทธ์ิ ตามอัตราสวนของรายไดจากการประมาณการรายไดท้ังหมด 
ปท่ี 2 ถึง 10 ตัดจายรอยละ 40 ท่ีเหลอืโดยวิธีเสนตรง 

4 ลิขสิทธ์ิอื่น   รายจายใหไดมาซ่ึงลิขสทิธ์ิลักษณะอ่ืนๆบันทึกท่ีราคาทุนและตดัจําหนายโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุ
ของสญัญา 

เงินลงทุน 
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในตราสารทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย 

การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย มีความมุงหมายเพียงเพื่อใหทราบสถานะและผลตอบแทน
จากการลงทุนในบริษัทดังกลาว ดังน้ันบริษัทจึงไมไดนําผลสุทธิจากการลงทุนในบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี         
31 ธันวาคม 2545 มาใชในการพิจารณาคํานวณภาษีเงินไดของแตละปดังกลาว 

คาความนิยมตัดจายและคาความนิยมติดลบตัดจาย  
คาความนิยมและคาความนิยมติดลบเกิดจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในบริษัทยอยซึ่งต่ํากวาและสูงกวา
ตนทุนการซ้ือตามลําดับ คาความนิยมและคาความนิยมติดลบตัดบัญชีเปนคาใชจายและรายไดโดยวิธีเสนตรง             
เปนระยะเวลา 20 ป  คาความนิยมติดลบสวนของรายการกําไรท่ีเกิดจากสินทรัพยท่ีเปนตัวเงินรับรูเปนรายไดทันที 
                                                                                                        ในงบการเงินรวม(ลานบาท)                                           

 คาความนิยม คาความนิยมติดลบ         รวม 
เกิดขึน้ระหวางป  32.86  (90.14)          (57.28) 
ตัดจายระหวางป  (0.50)    23.61   23.11 
คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 32.36  (66.53)  (34.17) 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายและเรียกชําระแลว
ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก(2,411,507 หุน) และดวยจํานวนหุนท่ีออกจําหนายและเรียกชําระแลว ณ วันสิ้นป                
(1 ลานหุน) สําหรับป 2545 และ 2544 ตามลําดับ 
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บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

หมายเหตุ 5 - ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ 

ยอดลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 แยกตามอายุหน้ีท่ีคางชําระไดดังน้ี :- 
  (หนวย : พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  2545 2545 2544 

ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกีย่วของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ    - 134,672 72,500 
คางชําระ :     
นอยกวา 3 เดอืน  - 97,856 28,646 
3 - 6 เดอืน   425 29,509 
6 - 12 เดือน  - - - 
มากกวา 12 เดอืนข้ึนไป   -   -   -  
รวม   -  232,953 130,655 

 
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-อื่น ๆ    
ยังไมถึงกําหนดชําระ 228,385 32,805 14,037 
คางชําระ :   
นอยกวา 3 เดอืน 31,072 - - 
3 - 6 เดอืน 21,564 17,548 4,219 
6 - 12 เดือน 2,855 2,429 854 
มากกวา 12 เดอืนข้ึนไป        808   -    -  
รวม 284,684    52,782    19,110 
รวมทั้งหมด 284,684 285,735 149,765 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ    (2,455)   -    -  
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ 282,229 285,735 149,765 
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บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมช่ัน 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

หมายเหตุ 6 - สินคาคงเหลือ 

  (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  2545  2545  2544 

สินคาสําเร็จรูปประเภทเทป ซีด ีวีซีดี ดีวีด ี 214,008 1,065 - 

งานระหวางทํา 140,877 120,723 31,763 

วัตถุดิบ 2,915   -    -  
อ่ืน ๆ     3,005     3,005      282  
รวม 360,805 124,793 32,045 

หัก : คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ (45,580)       (637)   -  
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 315,225 124,156 32,045 
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บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

หมายเหตุ 7 - เงินลงทุน / สํารองเผ่ือผลขาดทุนจากเงินลงทุนซ่ึงบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีเงินลงทุนประกอบดวย 

                                                                                                                                           (หนวย : พันบาท) 
   สัดสวน วิธีสวนไดเสีย 
  ทุน การลงทุน  (สํารองเผ่ือ 
 บริษัทยอย ประเภทกิจการ    ชําระแลว   (รอยละ)  วิธีราคาทุน ผลขาดทุน) 
บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด จัดจาํหนายเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี 82,000 100 81,999 45,729 

บริษัท รักษเสียง จํากัด รับจางผลิตงานโปรโมท 1,000 100 10 (2,327) 

บริษัท เรด เซลเลอร จํากัด รับจางผลิตงานโปรโมท 1,000 100 10 (6,122) 

บริษัท ร็อก สกิน จํากัด รับจางผลิตงานโปรโมท 1,000 100 999 (2,164) 

บริษัท อาร สยาม จํากัด รับจางผลิตงานโปรโมท 1,000 100 999 (983) 
บริษัท อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวช่ัน  
   จํากัด จัดจําหนายภาพยนตร 5,000 100 4,999 6,261 

บริษัท อาวอง จํากัด ผลิตและรับจางผลิตภาพยนตรและละคร 10,000 100 9,999 9,178 

บริษัท ฟลมเซิรฟ จํากัด ผลิตและรับจางผลิตภาพยนตร ละคร     

    และรายการละครโทรทัศน 10,000 100 9,999 13,193 

บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวริค จํากัด ผลิตรายการวิทย ุ 100,000 100 80,200 71,450 

บริษัท ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ผลิตและรับจางผลิตละครและรายการ 37,000 100 36,996 43,293 

    โทรทัศน     

บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด ผลิตละครและรายการโทรทัศน 47,000 100 46,999 46,517 

บริษัท เรด ดรามา จํากัด รับจางผลิตละครโทรทัศน 10,000 100 100 6,994 

บริษัท อาร.เอส.เทเลวิช่ัน จํากัด รับจางผลิตรายการโทรทัศน 3,000 100 3,000 21,643 



 

 21

บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

                                                                                                                                           (หนวย : พันบาท) 
   สัดสวน วิธีสวนไดเสีย 
  ทุน การลงทุน  (สํารองเผ่ือ 
 บริษัทยอย ประเภทกิจการ    ชําระแลว   (รอยละ)  วิธีราคาทุน ผลขาดทุน) 
บริษัท พ.ีโอ.วี (พอยท ออฟ วิว) จํากัด รับจางผลิตรายการโทรทัศนและภาพยนตร 3,000 100 3,000 4,676 

บริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด รับจางผลิตละครและรายการโทรทัศน 5,000 100 4,999 8,907 

บริษัท อาร. เอส. สตูดิโอ จํากัด ใหบริการและใหเชาสตูดิโอ โรงถายและ     

    อุปกรณที่เกี่ยวกับการถายทําและตัดตอ 10,000 100 9,999 12,716 

บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด รับจางจัดคอนเสิรตและกิจกรรมตางๆ 3,000 100 3,000 10,257 

บริษัท สครีน เฮด จํากัด ออกแบบส่ิงพิมพ 2,800 100 2,798 3,887 

บริษัท นาคาเซีย จํากัด รับจางผลิตภาพยนตรและละครโทรทัศน 10,000 100 9,999 8,936 

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิไ์ทย จํากัด จัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลง 10,000 100 9,999 8,058 

บริษัท โพเอมา จํากัด ผลิตและจําหนายนิตยสารและขายเนื้อที ่ 10,000 100 10,000 8,492 

    โฆษณา     

บริษัท ถายสะดวก จํากัด รับจางผลิตงานโฆษณา     5,000 100     5,000      3,685 

  366,800  335,103 325,633 
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บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมช่ัน 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

หมายเหตุ 8 - ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ 

 (หนวย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม  
      งานระหวาง   
   เคร่ืองจักร เครือ่งตกแตง  กอสราง   
 ที่ดนิ อาคาร และ ตดิตัง้  และ สิน  
 และสวน และสวน อุปกรณ และ  อุปกรณ ทรัพย  
 ปรบัปรงุ ปรบัปรงุ ในการ เครือ่งใช ยาน ระหวาง ระหวาง  

ราคาทุน :  ที่ดนิ อาคาร ดําเนินการ สํานักงาน พาหนะ ตดิตัง้ ตดิตัง้ รวม 

ตนป 32,705 8,628 88,742 24,676 5,210 9,156 455 169,572 

ซื้อเพิ่ม/โอนเขา - 890 20,275 43,049 5,126 20,214 2,394 91,948 

จําหนาย/โอนออก   -    -      1,270      521      280   -    -       2,071 

ส้ินป 32,705 9,518 107,747 67,204 10,056 29,370 2,849 259,449 

คาเสือ่มราสะสม : 

ตนป - 578 10,589 5,811 806 - - 17,784 

จําหนาย/โอนออก - - 8 155 29 - - 192 

คาเสือ่มราคาสําหรับป   -  133   6,012   6,254     947   -    -  13,346 

ส้ินป   -  711 16,593 11,910 1,724   -    -   30,938 

มูลคาสุทธิตามบัญชี : 

ตนป 32,705 8,050 78,153 18,865 4,404   9,156    455 151,788 

ส้ินป 32,705 8,807 91,154 55,294 8,332 29,370 2,849 228,511 

 



 

 23

บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากดัและบริษัทยอย 
(เดมิช่ือ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมช่ัน 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

 (หนวย : พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะ  
      งานระหวาง   
   เคร่ืองจักร เครือ่งตกแตง  กอสราง   
 ที่ดนิ อาคาร และ ตดิตัง้  และ สิน  
 และสวน และสวน อุปกรณ และ  อุปกรณ ทรัพย  
 ปรบัปรงุ ปรบัปรงุ ในการ เครือ่งใช ยาน ระหวาง ระหวาง  

ราคาทุน :  ที่ดนิ อาคาร ดําเนินการ สํานักงาน พาหนะ ตดิตัง้ ตดิตัง้ รวม 

ตนป - - - 1,024 - - 455 1,479 

ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา - - - 37,870 3,681 - 2,144 43,695 

จําหนาย/โอนออก   -    -    -      136     280   -    -  416 

ส้ินป   -    -    -  38,758 3,401   -  2,599 44,758 

คาเส่ือมราสะสม : 

ตนป - - - 209 - - - 209 

จําหนาย/โอนออก - - - 87 29 - - 116 

คาเส่ือมราคาสําหรับป   -    -    -  4,946 572   -    -  5,518 

สิน้ป   -    -    -  5,068 543   -    -  5,611 

มูลคาสุทธติามบัญช ี: 

ตนป   -    -    -        815   -    -     455   1,270 

สิน้ป   -    -    -  33,690 2,858   -  2,599 39,147 
 
อาคารสํานักงานเชาจากกิจการท่ีเก่ียวของกันแหงหน่ึง (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3) 
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บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

หมายเหตุ 9 - สินทรัพยไมมตีัวตน - สุทธิ 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2545 2545 2544 

สินทรัพยไมมตีัวตน-สุทธิยกมา 32.36 1.46 1.89 
บวก เพ่ิมขึน้ระหวางป 75.87 26.35 0.58 
รวม 108.23 27.81 2.47 
หัก ตัดจําหนายระหวางป    8.29   1.83 1.01 
สินทรัพยไมมตีัวตน-สุทธิยกไป  99.94 25.98 1.46 

หมายเหตุ 10 - เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัท และบริษัทยอยมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และภาระผูกพันการกูยืมดังน้ี 

 เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน การคํ้าประกนั/ภาระผูกพัน 

บริษัทใหญ 150 - กรรมการ 2 ทานลงนามคํ้าประกนั 
บริษัทยอย   80 

230 
- กรรมการ 2 ทานลงนามคํ้าประกัน
และใชท่ีดินและส่ิงปลูกสรางของ
บริษัทยอยแหงหน่ึงในการคํ้า
ประกัน 



 

 25

บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

หมายเหตุ 11 - เงินกูยืมระยะยาว 

เงินกูยมืระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 ประกอบดวย 

 ลานบาท 
เงินกูยืมระยะยาว 55.00 
หัก สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระใน 1 ป  (11.54) 
เงินกูยืมระยะยาว  - สุทธิ   43.46 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีเงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึง จํานวน 55,000,000 บาท ตามสัญญา      
ลง วันท่ี 24 ธันวาคม 2545 ในอัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมข้ันต่ํา (เอ็ม แอล อาร) ลบรอยละหน่ึงตอป เงินกูดังกลาวกําหนด
ชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียเปนรายเดือน เดือนละ 1,200,000 บาท และมีกําหนดชําระคืนภายใน 60 เดือน               
โดยชําระคืนงวดแรกในเดือน มกราคม 2546  

เงินกูยืมรวมท้ังดอกเบ้ียคํ้าประกนัโดยบริษัท อาร. เอส. โปรโมชั่น จํากัด และกรรมการของบริษัท 

หมายเหตุ 12 - เงินปนผลรับ 

บริษัท ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
จากการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2545 ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจายเงินปนผลระหวางกาล       
ใหแกผูถือหุนทุกรายท่ีมีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน  ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2545 ในอัตราหุนละ 1,500 บาท 
เปนจํานวนเงิน 30,000,000 บาท 

บริษัท เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด 
จากการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2545 ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจายเงินปนผลระหวางกาล         
ใหแกผูถือหุนทุกรายท่ีมีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2545 ในอัตราหุนละ 150 บาท   
เปนจํานวนเงิน 30,000,000 บาท 

บริษัท เค.มาสเตอร จํากัด 
จากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2545 ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจายเงินปนผลระหวางกาล    
ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 400 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 40,000,000 บาท  

หมายเหตุ 13 - สํารองตามกฎหมาย 

สํารองตามกฎหมายจัดสรรขึ้นตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งกําหนดใหมีการจัดสรร       
อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิเปนสํารองตามกฎหมายทุกคร้ังท่ีมีการประกาศจายเงินปนผลจนกวาสํารองน้ีมี
จํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองดังกลาวจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
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บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย 
(เดิมชื่อ : บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
31 ธันวาคม 2545 และ 2544 

หมายเหตุ 14 - ทุนจดทะเบียน 

บริษัทใหญ 

ตามท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2545 และ 28 สิงหาคม 2545 ท่ีประชุมมีมติพิเศษใหเพิ่มทุน        
จดทะเบียนของบริษัทจาก 100,000,000 บาท เปน 560,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 4,600,000 หุน        
มูลคาหุนละ 100 บาท บริษัทไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนดังกลาวกบักระทรวงพาณิชยแลว เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2545 

บริษัทยอย 

ตามท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน  เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม  2545 และ 19 สิงหาคม  2545 ของบริษัท ชาโดว                       
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ท่ีประชุมมีมติพิเศษใหเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 10,000,000 บาท เปน 37,000,000 
บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 54,000 หุน มูลคาหุนละ 500 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาว                  
กับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2545 

ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมือ่วันท่ี 19 กันยายน 2545 และ 4 ตุลาคม 2545 ของบริษัท ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด ท่ีประชุมมีมติพิเศษใหลดมูลคาหุนของบริษัทจาก หุนละ 500 บาท เปน 100 บาท บริษัทไดจดทะเบียน ลดมูลคา
หุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2545 

ตามท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อ วันท่ี  22 กรกฎาคม  2545 และ 19 สิงหาคม  2545 ของบริษัท  เมจิค                       
แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด ท่ีประชุมมีมติพิเศษใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 20,000,000 บาท เปน 47,000,000 
บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 270,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลาว             
กับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2545 

ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมือ่วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2545 และ 18 ธันวาคม 2545 ของบริษัท อะลาดิน เฮาส จํากดั 
ท่ีประชุมมีมติพิเศษใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,000,000 บาท เปน 5,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ
จํานวน 40,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว                   
เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2545 

ตามท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2545 และ 8 เมษายน 2545 ของบริษัท เค.มาสเตอร จํากัด              
ท่ีประชุมมีมติพิเศษใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,000,000 บาท เปน 10,000,000 บาท โดยการออกหุน
สามัญจํานวน 80,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว        
เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2545 

ตามท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2545 และ19 สิงหาคม 2545 ของบริษัท เค.มาสเตอร จํากัด         
ท่ีประชุมมีมติพิเศษใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 10,000,000 บาท เปน 82,000,000 บาท โดยการออก               
หุนสามัญจํานวน 720,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว
เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2545 
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ตามท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2545 และ 18 ธันวาคม 2545 ของบริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค 
จํากัด ท่ีประชุมมีมติพิเศษใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 20,000,000 บาท เปน 100,000,000 บาท โดยการออก       
หุนสามัญจํานวน 800,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว
เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2545 

ตามท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2545 และ 25 ตุลาคม 2545 ของบริษัท ถายสะดวก จํากัด                  
ท่ีประชุมมีมติพิเศษใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,000,000 บาท เปน 5,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ
จํานวน 40,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว                   
เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2545 

ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมือ่วันท่ี 19 กันยายน 2545 และ 4 ตุลาคม 2545 ของบริษัท สครีน เฮด จํากัด ท่ีประชุม
มีมติพิเศษใหลดมูลคาหุนของบริษัทจาก หุนละ 500 บาท เปน 100 บาท บริษัทไดจดทะเบียนลดมูลคาหุนดังกลาว         
กับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2545 

ตามท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2544 และ 22 พฤศจิกายน 2544 ของบริษัท สครีน เฮด จํากัด   
ท่ีประชุมมีมติพิเศษใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 5,000,000 บาท เหลือ 2,800,000 บาท โดยการลดจํานวน          
หุนสามัญจากเดิม 10,000 หุน เหลือ 5,600 หุน มูลคาหุนละ 500 บาท บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนดังกลาว                
กับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2545 

หมายเหตุ 15 - สวนงานของบริษัท 

บริษัทประกอบธุรกิจบันเทิงเต็มรูปแบบซึ่งมีลักษณะการดําเนินงานท่ีสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังน้ันฝายบริหารจึงถือ
วาบริษัทมีสวนงานทางธุรกิจเพียงสวนงานเดียว และเมื่อพิจารณาถึงเกณฑทําเลท่ีตั้งของการใหบริการของบริษัทและ
เกณฑของตลาดแลว บริษัทและบริษัทยอยมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว เน่ืองจากบริษัทดําเนินธุรกิจ
เฉพาะในประเทศเทาน้ัน 

หมายเหตุ 16 - การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือ
เพือ่การคา 

16.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา แตอยางไรก็ตามบริษัทและ
บริษัทยอยมีนโยบายท่ีจะทําธุรกรรมกับผูคาท่ีมีความนาเชื่อถือ และมีสถานะทางการเงินท่ีดีเพื่อลดโอกาสของ
การสูญเสียทางการเงิน ในกรณีที่มีลูกคาที่คาดวาจะเก็บเงินไมได บริษัทไดมีการต้ังคาเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
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16.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัททําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีอาจเกิดจาก        
เจาหน้ีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งมีมูลคาตามสัญญาประมาณ 246,000 ยูโร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 

16.3 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
บริษัทจะเปนไปตามอัตราดอกเบ้ียลอยตวัตามทองตลาดซ่ึงจะเปนไปตามสภาวะของตลาดการเงินโดยท่ัวไป 

16.4 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปน้ีในการประมาณมูลคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้น  -  มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เน่ืองจาก    
เคร่ืองมือทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน 
ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืนและหน้ีสินอ่ืน ๆ  -  มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน  
เงินลงทุนในบริษัทยอย - เงินลงทุนในบริษัทยอย ซ่ึงไมมีราคาขายในตลาด มูลคายุติธรรมสามารถคํานวณ      
ไดอยางมีเหตุผลโดยคํานวณจากสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยดังกลาว ซึ่งมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาที่ปรากฏใน 
งบดุล 
เจาหน้ีการคา เจาหน้ีอ่ืน และหน้ีสินคางจาย  -  มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินเหลาน้ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน  
เงินกูยืมระยะยาว - มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินเหลาน้ี                     
มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัวซ่ึงจะเปล่ียนแปลงตามสภาวะของตลาด 

หมายเหตุ 17 - ภาระผูกพันและหน้ีสนิท่ีอาจเกดิข้ึน 

บริษัทใหญ 
1. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีภาระผูกพันจากหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทจํานวน       

3 ฉบับใชในการค้ําประกันกับผูใหบริการเชาสถานีเปนจํานวนเงินรวม 1.84 ลานบาท       ในวงเงินรวม  13.73 
ลานบาท 

บริษัทยอย 
1. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีภาระผูกพันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทยอย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับ
ภาระผูกพันบางประการตามปกติธุรกิจคงคางอยูประมาณ 316,210.32 ยูโร  

2. ในเดือนสิงหาคม 2545 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีภาระผูกพันจากการขายลดต๋ัวเงินกับธนาคารในวงเงิน 100 ลานบาท 



 

 29

หมายเหตุ 18 - เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

บริษัทใหญ 

เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2546 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย และไดจดทะเบียน
เพิ่มทุน 140 ลานบาท โดยแปลงมูลคาหุนท้ังหมดเปนหุนละ 5 บาท จึงทําใหมีหุนจํานวนรวม 140 ลานหุน          
จํานวนเงิน 700 ลานบาท 

หมายเหตุ 19 - การจัดประเภทบัญชี 

บริษัทไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินป 2544 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการใน
งบการเงินป 2545 


