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รายงานของผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ ผูถ อื หุน บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัด
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
ขาพเจ าไดต รวจสอบงบดุ ล รวม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2545 งบกํ าไรขาดทุนรวม งบแสดง
การเปลี่ ย นแปลงในส ว นของผู ถื อ หุ น รวม และงบกระแสเงิ น สดรวม สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น ของ
บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่ น จํากัด และบริษั ทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษั ท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัด
ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจา
เปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินของ
บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ที่นํามาเปรียบเทียบตรวจสอบโดย
ผูส อบบัญชีอน่ื ซึง่ ไดแสดงความเห็นอยางไมมเี งือ่ นไข ตามรายงานลงวันที่ 25 มีนาคม 2545
ขาพเจ า ไดป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชีที่ รับ รองทั่ วไป ซึ่งกํ าหนดให
ข า พเจา ต อ งวางแผนและปฏิ บัติ ง านเพื่ อ ใหไ ด ค วามเชื่ อ มั่ น อย างมี เหตุ ผ ลว างบการเงิ น แสดงขอ มู ล ที่ ขั ด ต อ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิ ีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทัง้ ที่เปน
จํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงิน โดยรวม ขาพเจาเชื่อว าการตรวจสอบดัง กลาว
ใหขอ สรุปทีเ่ ปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ข า พเจ า เห็ น ว า งบการเงิ น ข า งต น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น รวม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2545
ผลการดําเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและ
บริ ษั ท ย อ ยและแสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2545 ผลการดํ า เนิ น งานและกระแสเงิ น สด
เฉพาะของบริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางสาวสมบูรณ ศุภศิรภิ ญ
ิ โญ)
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3731
บริษทั เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จํากัด
กรุงเทพฯ 14 กุมภาพันธ 2546
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บริษทั อาร. เอส. โปรโมชัน่ จํากัด (เดิมชือ่ บริษทั อาร.เอส.โปรโมชัน่ 1992 จํากัด) และบริษทั ยอย
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
งบการเงินรวม
2545
บาท

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2545
2544
บาท
บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - กิจการทีเ่ กีย่ วของกัน (หมายเหตุ 3 และ 5)
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - อื่น ๆ สุทธิ (หมายเหตุ 4 และ 5)
เงินใหกยู มื แกกจิ การทีเ่ กีย่ วของกัน (หมายเหตุ 3)
สินคาคงเหลือ (หมายเหตุ 3, 4 และ 6)
ภาษีซื้อยังไมถึงกําหนดชําระ
คาใชจายจายลวงหนา
เงินทดรองจาย
สินทรัพยหมุนเวียนอืน่ (หมายเหตุ 3)
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย (หมายเหตุ 3,4 และ 7)
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ (หมายเหตุ 4 และ 8)
สินทรัพยไมมตี วั ตน (หมายเหตุ 3, 4 และ9)
คาความนิยม (หมายเหตุ 3,4 และ 7)
ภาษีเงินไดถกู หัก ณ ทีจ่ า ย
สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

รวมสินทรัพย
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320,939,618
282,228,850
315,225,071
26,755,083
27,787,279
17,207,841
40,937,720
1,031,081,462

13,174,868
232,952,695
52,782,896
177,340,139
124,155,142
6,814,613
9,689,283
2,407,384
14,650,235
633,967,255

7,576,253
130,654,299
19,110,003
32,044,342
2,536,226
1,092,400
7,793,924
6,908,137
207,715,584

228,511,078
99,937,569
(34,169,962)
18,368,828
10,051,308
322,698,821

322,275,836
39,146,826
25,979,392
5,492,272
165,476
393,059,802

1,270,233
1,466,249
30,216,496
209,514
33,162,492

1,353,780,283

1,027,027,057

240,878,076

บริษทั อาร. เอส. โปรโมชัน่ จํากัด (เดิมชือ่ บริษทั อาร.เอส.โปรโมชัน่ 1992 จํากัด) และบริษทั ยอย
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
งบการเงินรวม
2545
บาท
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 10)
เจาหนีก้ ารคา - กิจการทีเ่ กีย่ วของกัน (หมายเหตุ 3)
เจาหนีก้ ารคา - อื่น ๆ
สวนของเงินกูยืมจากสถาบันการเงินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป (หมายเหตุ 11)
รายไดรบั ลวงหนา
ภาษีขายที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลคางจาย
คาใชจา ยคางจาย
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไมหมุนเวียน
เงินกูย มื จากสถาบันการเงิน - สุทธิจากสวนทีค่ รบกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป (หมายเหตุ 11)
หนีส้ นิ ไมหมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ ไมหมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน (หมายเหตุ 14)
ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 5,600,000 หุน และ 1,000,000 หุนสําหรับป 2545
และ 2544 ตามลําดับ มูลคาหุนละ 100 บาท
ทุนที่ออก หุนสามัญ 5,600,000 หุน และ 1,000,000 หุนสําหรับป 2545
และ 2544 ตามลําดับ ชําระเต็มมูลคาแลว
กําไรสะสม
ทีย่ งั ไมไดจดั สรร
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2545
2544
บาท
บาท

230,000,000
164,842,576

150,000,000
75,522,438
19,851,671

25,377,057
31,207,914

11,538,926
22,625,314
30,463,250
64,400,577
87,325,899
35,035,484
646,232,026

9,601,208
18,732,204
24,425,006
53,644,410
11,179,937
362,956,874

12,035,519
9,454,069
16,071,421
2,368,722
96,514,702

43,461,074
251,357
43,712,431
689,944,457

234,357
234,357
363,191,231

96,514,702

560,000,000

560,000,000

100,000,000

560,000,000

560,000,000

100,000,000

103,835,826
663,835,826
663,835,826
1,353,780,283

103,835,826
663,835,826
663,835,826
1,027,027,057

44,363,374
144,363,374
144,363,374
240,878,076

บริษทั อาร. เอส. โปรโมชัน่ จํากัด (เดิมบริษทั อาร.เอส.โปรโมชัน่ 1992 จํากัด) และบริษทั ยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
งบการเงินรวม
2545
บาท
รายได (หมายเหตุ 3 และ 4)
รายไดจากการขายสินคา-สุทธิ
รายไดคา ลิขสิทธิ์
รายไดจากการรับจางผลิต
รายไดภาพยนตร
รายไดจดั คอนเสิรต และกิจกรรมการตลาด
รายไดจากการขายโฆษณา
รายไดคา บริการ
รายไดอน่ื
คาความนิยมในบริษทั ยอย (หมายเหตุ 4)
รวมรายได
ตนทุนและคาใชจาย (หมายเหตุ 3 และ 4)
ตนทุนขายและผลิต
คาใชจายในการขายและบริหาร
สวนแบงขาดทุนในบริษัทยอย - สุทธิ (หมายเหตุ 4 และ 7)
รวมตนทุนและคาใชจา ย
กําไรกอนดอกเบีย้ จายและภาษีเงินได
ดอกเบีย้ จาย (หมายเหตุ 3)
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิสาํ หรับป
กําไรตอหุน ขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 4)
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2545
2544
บาท
บาท

232,015,121
455,932,932
143,921,335
20,852,207
114,891,623
169,137,797
38,049,056
19,825,251
23,104,426
1,217,729,748

2,113,341
710,682,570
60,227,723
114,891,623
91,298,036
51,800,000
16,829,762
1,047,843,055

119,682
187,286,771
181,091,209
64,218,026
90,870,772
48,700,000
13,928,449
586,214,909

867,694,460
190,360,881
1,058,055,341
159,674,407
4,371,972
95,829,982
59,472,453
25

812,915,004
111,259,839
12,826,937
937,001,780
110,841,275
2,997,220
48,371,602
59,472,453
25

476,805,944
80,236,537
557,042,481
29,172,428
264,184
9,231,889
19,676,355
20

ยอดคงเหลือตนป 2545
เพิ่มทุนระหวางป
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือปลายป 2545

บริษัท อาร. เอส. โปรโมชั่น จํากัด (เดิมชือ่ บริษัท อาร. เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
หุนสามัญที่ออก
สวนเกิน
จัดสรรแลว และชําระแลว
มูลคาหุน
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
100,000,000
44,363,373
460,000,000
59,472,453
560,000,000
103,835,826

สวนของผูถือหุน
สวนนอย
-

ยอดคงเหลือตนป 2544
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือปลายป 2544
เพิ่มทุนระหวางป
กําไรสุทธิสําหรับป
ยอดคงเหลือปลายป 2545

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
กําไรสะสม
จัดสรรแลว สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
24,687,018
19,676,355
44,363,373
59,472,453
103,835,826

รวม
124,687,018
19,676,355
144,363,373
460,000,000
59,472,453
663,835,826

หุนสามัญที่ออก
และชําระแลว
100,000,000
100,000,000
460,000,000
560,000,000

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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สวนเกิน
มูลคาหุน
-

รวม
144,363,373
460,000,000
59,472,453
663,835,826

บริษัท อาร. เอส. โปรโมชั่น จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น 1992 จํากัด) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2545
2545
2544
บาท
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
59,472,453
59,472,453
19,676,355
ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสือ่ มราคาและคาใชจา ยตัดบัญชี
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)
ขาดทุนจากการสํารองสินคาเสือ่ มสภาพ
45,579,959
637,365
กําไรจากการขายอุปกรณ
(143,229)
(140,117)
ขาดทุนจากการตัดจําหนายอุปกรณ
65,921
40,337
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
130,874,661
104,924,646
21,097,780
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนีก้ ารคาและตัว๋ เงินรับ
(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)
เจาหนีก้ ารคา
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)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
(64,006,067)
(48,663,351)
(13,518,368)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท อาร. เอส. โปรโมชั่น จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท อาร.เอส.โปรโมชั่น 1992 จํากัด) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544
งบการเงินรวม
2545
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จายคืนเงินกูย มื จากกรรมการ
รับเงินกูยืมระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป (หมายเหตุ 4)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป (หมายเหตุ 4)
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจายระหวางป
ดอกเบีย้ จาย
ภาษีเงินได

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2545
2544
บาท
บาท

(196,046,664)
(335,102,773)
(91,947,855)
1,956,601
(621,140,691)

(177,340,139)
(335,102,773)
(43,694,717)
399,595
(555,738,034)

(1,260,564)
(1,260,564)

230,000,000
55,000,000
559,000,000
844,000,000
158,853,242
162,086,376
320,939,618

150,000,000
460,000,000
610,000,000
5,598,615
7,576,253
13,174,868

(11,300,000)
(11,300,000)
(26,078,932)
33,655,185
7,576,253

8,354,881
46,169,357

2,997,220
23,946,597

264,184
2,533,490

บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
หมายเหตุ 1 - ขอมูลทั่วไป สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและหลักในการนําเสนองบการเงิน
ขอมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับบริษทั
บริ ษั ท อาร .เอส.โปรโมชั่ น จํ า กั ด เดิม ชื่ อ บริ ษั ท อาร . เอส.โปรโมชั่ น 1992 จํ า กั ด จดทะเบี ย นเป น บริ ษั ท จํา กั ด
ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2535 และไดทําการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2546
ปจ จุ บัน บริษั ท และบริษั ท ยอ ยในเครื อ (กลุม บริ ษัท) ประกอบธุ รกิจ บั น เทิงเต็ มรู ปแบบ ซึ่งประกอบดว ยธุร กิ จ หลัก
ไดแก ธุรกิจเพลง, ธุรกิจสื่อโทรทัศน, สื่อวิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ, ธุรกิจผลิตภาพยนตร ละครและรายการโทรทัศน นอกจากนี้
มีธุรกิจสนับสนุนธุรกิจหลักของกลุม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และ 2544 บริษัทมีพนักงานจํานวน 331 คน และ 546 คนตามลําดับ คาใชจายเกี่ยวกับ
พนั ก งาน สํา หรั บ ปสิ้น สุ ดวัน ที่ 31 ธั นวาคม 2545 และ 2544 มีจํา นวน 88.10 ลานบาท และ 120.95 ลานบาท
ตามลําดับ
บริษทั ตัง้ อยูเ ลขที่ 419/1 ซอยลาดพราว 15 ถนนลาดพราว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและเกณฑในการนําเสนองบการเงิน
งบการเงิ น ของบริษั ท อาร . เอส.โปรโมชั่ น จํ ากั ด และบริษั ท ยอ ยได จั ด ทํ า ขึ้ น ตามประกาศกรมทะเบี ย นการค า
ลงวั น ที่ 14 กั นยายน 2544 ภายใต พระราชบั ญญั ติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543 และตามหลั ก การบั ญชีที่ รั บรองทั่ว ไป
ทีใ่ ชในประเทศไทย
งบการเงินของบริษทั ไดทาํ ขึน้ เปนภาษาไทยตามระเบียบและขอบังคับของกฎหมายไทย และไดแปลเปนภาษาอังกฤษ
เพือ่ ความสะดวกของผูอ า นงบการเงิน
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บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
หมายเหตุ 2 - หลักการจัดทํางบการเงินรวม
ตัง้ แตวนั ที่ 12 กันยายน 2545 บริษทั มีการลงทุนในบริษทั ยอยตาง ๆ รวมเปนจํานวน 335.10 ลานบาท จากการเพิ่มทุน
และปรับเปลีย่ นโครงสรางการถือหุน ของผูถ อื หุน เดิม เปนผลใหงบกําไรขาดทุนรวมทีจ่ ดั ทําขึน้ นําผลประกอบการของ
บริษทั ยอยตัง้ แตวนั ที่ 12 กันยายนถึง 31 ธันวาคม 2545 มาใชในการจัดทํางบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยจํานวน 22 บริษทั ซึง่ บริษทั ถือหุน โดยทางตรงในอัตรารอยละ
100 ดังตอไปนี้
สัดสวนการถือหุนรอยละ
บริษทั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

บริษทั ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
บริษทั เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด
บริษทั เรด ดรามา จํากัด
บริษทั สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด
บริษทั อะลาดิน เฮาส จํากัด
บริษทั อาร.เอส. เทเลวิชน่ั จํากัด
บริษทั พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด
บริษทั อาวอง จํากัด
บริษทั อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด
บริษทั ฟลมเซิรฟ จํากัด
บริษทั เค. มาสเตอร จํากัด
บริษทั เรด เซลเลอร จํากัด
บริษทั ร็อก สกิน จํากัด
บริษทั อาร สยาม จํากัด
บริษทั รักษเสียง จํากัด
บริษทั อาร.เอส. สตูดโิ อ จํากัด
บริษทั บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด
บริษทั นาคาเซีย จํากัด
บริษทั สครีน เฮด จํากัด
บริษทั ถายสะดวก จํากัด
บริษทั โพเอมา จํากัด
บริษทั จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

รายการบัญชีทม่ี สี าระสําคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหวางบริษทั และบริษทั ยอยทีร่ วมอยูใ นงบการเงินรวมไดตดั ออกจาก
งบการเงินรวมนีแ้ ลว
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บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
หมายเหตุ 3 - รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
ธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวพันกับกิจการที่เกี่ยวของ โดยการถือหุนและ/หรือกรรมการบางทานรวมกัน งบการเงินนี้
ได ร วมผลของรายการดั ง กล า วตามมู ล ฐานที่ ต กลงร ว มกั น ระหว า งบริ ษั ท กั บ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ซึ่ ง เป น ไป
ตามธุรกิจปกติ
3.1

งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีรายการยอดคงเหลือทีส่ าํ คัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
สรุปไดดงั ตอไปนี้
(หนวย:ลานบาท)

ลูกหนี้การคา
บริษทั ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด

0.02

บริษทั เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด

0.01

บริษทั สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด

8.93

บริษทั อะลาดิน เฮาส จํากัด

0.03

บริษทั อาร.เอส. เทเลวิชน่ั จํากัด

0.09

บริษทั พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด

0.07

บริษทั อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด

2.08

บริษทั เค. มาสเตอร จํากัด

219.94

บริษทั เรด เซลเลอร จํากัด

0.30

บริษทั ร็อก สกิน จํากัด

0.03

บริษทั อาร สยาม จํากัด

0.05

บริษทั รักษเสียง จํากัด

0.02

บริษทั จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด

1.10

บริษทั อาร.เอส. สตูดโิ อ จํากัด

0.16

บริษทั บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด

0.09

บริษทั สครีน เฮด จํากัด

0.02

บริษทั เชษฐโชติศักดิ์ จํากัด

0.01

รวม

232.95
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บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
(หนวย:ลานบาท)
ดอกเบีย้ คางรับ
บริษทั เรด ดรามา จํากัด

0.12

บริษทั พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด

0.01

บริษทั อาวอง จํากัด

0.09

บริษทั ฟลมเซิรฟ จํากัด

0.13

บริษทั เค. มาสเตอร จํากัด

0.36

บริษทั เรด เซลเลอร จํากัด

0.06

บริษทั ร็อก สกิน จํากัด

0.01

บริษทั อาร สยาม จํากัด

0.02

บริษทั รักษเสียง จํากัด

0.04

บริษทั จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จํากัด

0.04

บริษทั อาร.เอส. สตูดโิ อ จํากัด

0.02

รวม

0.90
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บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
(หนวย:ลานบาท)
เงินใหกยู มื
บริษทั เรด ดรามา จํากัด

23.00

บริษทั พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด

1.50

บริษทั อาวอง จํากัด

17.10

บริษทั ฟลมเซิรฟ จํากัด

26.65

บริษทั เค. มาสเตอร จํากัด

71.00

บริษทั เรด เซลเลอร จํากัด

12.55

บริษทั ร็อก สกิน จํากัด

2.25

บริษทั อาร สยาม จํากัด

3.20

บริษทั รักษเสียง จํากัด

7.65

บริษทั จัดเก็บลิขสิทธิไ์ ทย จํากัด

8.68

บริษทั อาร.เอส. สตูดโิ อ จํากัด

3.50

บริษทั สครีน เฮด จํากัด

0.26
รวม

177.34

ตนทุนงานระหวางทํา
บริษทั อะลาดิน เฮาส จํากัด

8.54

บริษทั อาร.เอส. เทเลวิชั่น จํากัด

16.82

บริษทั พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด

19.32

บริษทั อาวอง จํากัด

46.03

บริษทั อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบวิ ชัน่ จํากัด

25.64

บริษทั นาคาเซีย จํากัด

2.29
รวม

118.64

12

บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
(หนวย:ลานบาท)
เจาหนีก้ ารคา
บริษทั เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด

0.75

บริษทั สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด

0.83

บริษทั อะลาดิน เฮาส จํากัด

6.22

บริษทั อาร.เอส. เทเลวิชั่น จํากัด

12.84

บริษทั พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว) จํากัด

11.03

บริษทั อาวอง จํากัด

12.89

บริษทั อาร เอส ฟลม แอนด ดิสทริบวิ ชัน่ จํากัด

0.07

บริษทั ฟลมเซิรฟ จํากัด

4.71

บริษทั เค. มาสเตอร จํากัด

6.06

บริษทั เรด เซลเลอร จํากัด

3.34

บริษทั ร็อก สกิน จํากัด

0.41

บริษทั อาร สยาม จํากัด

1.00

บริษทั รักษเสียง จํากัด

2.68

บริษทั จัดเก็บลิขสิทธิไ์ ทย จํากัด

0.05

บริษทั อาร.เอส. สตูดโิ อ จํากัด

2.46

บริษทั บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด

5.63

บริษทั นาคาเซีย จํากัด

1.46

บริษทั สครีน เฮด จํากัด

3.09
รวม

75.52

เงินลงทุนและเงินปนผลรับ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 และ 12)

13

บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
3.2 งบการเงิ นเฉพาะของบริ ษัทมีร ายการบัญ ชี ที่สํา คั ญกับ บริ ษัทยอ ยสํ า หรั บ ปสิ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2545
สรุปไดดังตอไปนี้
(หนวย:ลานบาท)
รายไดจากการขายสินคา - สุทธิ
0.27
รายไดคาลิขสิทธิ์
267.80
รายไดจากการโฆษณา
3.27
รายไดคาบริการ
14.53
รายไดดอกเบีย้
4.44
รายไดอื่น
0.99
ตนทุนขาย
82.21
คาใชจา ยในการขายและบริหาร
2.25
หลักเกณฑในการคิดรายไดและคาใชจา ยระหวางกัน
3.2.1

รายไดจากการขายสินคา คิดราคาตอหนวยโดยใชราคาทุน

3.2.2

รายไดคาลิขสิทธิ์ คิดราคาตอหนวยที่ประเมินจากตนทุนในอดีตหรือคิดตามสัดสวนการนําลิขสิทธิ์ไป
ใชในการจัดเก็บรายได

3.2.3

รายไดจากการรับจางผลิต คิดจากราคาทุนบวกคาดําเนินการ ที่พิจารณาจากการดําเนินธุรกิจปกติ
สวนแบงรายไดจากการรับจางผลิตงานโปรโมทคิดราคาโดยอางอิงยอดขายสินคาที่ขายได

3.2.4

รายได ค อนเสิ ร ต และกิ จ กรรมการตลาด คิ ด จากราคาทุ น บวกค า ดํ า เนิ น การ ที่ พิ จ ารณาจาก
การดําเนินธุรกิจปกติ

3.2.5

รายไดจากการขายโฆษณา คิดราคาตอหนวยโดยอางอิงกับราคาตลาด

3.2.6

รายไดคาบริการ คิดจากราคาทีอ่ า งอิงไดกบั ราคาตลาด

3.2.7

รายไดจากการใหเชาชวงสถานีวทิ ยุ คิดจากราคาตนทุน

3.2.8

รายไดดอกเบี้ย บริษทั ใหกยู มื แกกจิ การที่เกี่ยวของโดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่อางอิงไดกับตนทุนการกูยืม
หรืออัตราตลาด ประมาณรอยละ 6-8 ตอป
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บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
3.3 ในงบการเงินรวม รายการระหวางบริษัทและบริษัทยอย กับกิจการที่เกี่ยวของและกับบุคคลที่เกี่ยวของสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2545 สรุปไดดังตอไปนี้
(หนวย : ลานบาท)
เกณฑในการคิดราคา
3.3.1 คาใชจายในการขาย
และการบริหาร

29.44

3.3.2 ซื้อสินคา

3.49

ราคาต อ หน ว ยสามารถเที ย บเคี ย งได กั บ
ราคาตลาดจากการสํารวจราคาตลาดของ
คาเชาและบริการในพืน้ ทีใ่ กลเคียงกัน
ราคาทุนของสินคาทีไ่ ดมา

3.3.3 ซือ้ ทรัพยสนิ

21.94

ราคาตามบัญชีหรือราคาตลาดที่ต่ํากวา

3.3.4 ดอกเบีย้ จาย

1.95

อัตราดอกเบีย้ ทีอ่ า งอิงไดกบั ราคาตลาด

3.4 ในเดือน กรกฎาคม 2545 บริษทั เค. มาสเตอร จํากัดไดทําสัญญาซื้อเครื่องจักรจํานวนเงินประมาณ 24 ลานบาท
จากกิจการทีเ่ กีย่ วของกันแหงหนึง่ ทัง้ นีไ้ ดมกี ารจายทยอยเปนงวด ๆ และไดชําระเต็มจํานวนแลว
3.5 ในเดือนธันวาคม 2545 บริษัทไดทําสัญญาโอนตกลงมอบลิขสิทธิ์และอนุญาตใหบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนผูมีสิทธิ
เด็ดขาดสวนหนึง่ และอีกสวนหนึง่ มีกาํ หนดระยะเวลา 3 ป นับแต สิงหาคม 2545 โดยคิดคาตอบแทนตามราคาทุน
ที่ไดมาเปนจํานวนเงิน 12 ลานบาท
หมายเหตุ 4 - สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและเกณฑการวัดคา
เกณฑการวัดคาทีใ่ ชในงบการเงิน
นอกเหนือจากที่เปดเผยไวในหัวขออื่นๆ ในการสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ และหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นๆ
เกณฑในการจัดทํางบการเงินใชราคาทุนเดิม
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บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
การรับรูร ายไดและคาใชจา ย
บริษทั บันทึกบัญชีรายไดและคาใชจา ยโดยถือเกณฑคงคาง
รายไดจากการจําหนายสินคา รับรูเ มือ่ มีการสงสินคาใหผจู ดั จําหนาย ตามยอดสุทธิทป่ี รากฎบนใบแจงหนีแ้ ละใบลดหนี้
รายไดจากการขายโฆษณา รับรูตามสัดสวนของการใหบริการทีแ่ ลวเสร็จ
รายไดภาพยนตร รับรูต ามชองทางการเกิดรายได แยกจากกันดังนี้
- รายไดจากเครือโรงภาพยนตร รับรูร ายไดตามวันทีภ่ าพยนตรออกฉาย
- รายไดจากสายหนัง รับรูรายไดเมื่อสงมอบฟลม
- รายไดจากการขายสิทธิช์ อ งทางอืน่ ๆรับรูร ายไดตามวันทีส่ ง มอบเทปหรือตามวันทีใ่ นสัญญาแลวแตกรณี
รายไดจากการรับจางผลิต การจัดคอนเสิรต กิจกรรมการตลาด และรายไดคา บริการ รับรูร ายไดเมือ่ มีการสงมอบงาน
แลวหรือตามสัดสวนทีง่ านใหบริการเสร็จ การรับจางผลิตจะบันทึกเปนงานระหวางทํา และบันทึกเปนตนทุนใน
งบกําไรขาดทุนหลังจากมีการรับรูร ายไดตามสัดสวนของรายไดทร่ี บั รูใ นป
รายไดคาลิขสิทธิ์ รับรูเ มือ่ มีการออกใบแจงหนีแ้ ลว
สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ แสดงดวยราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดต่ํากวา
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ
ทีด่ นิ แสดงในราคาทุน
อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
บริษทั คํานวณคาเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ โดยวิธเี สนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ 5 - 20 ป
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล บันทึกตามเกณฑคงคาง โดยคํานวณจากกําไรสุทธิเพือ่ เสียภาษีประจําปตามประมวลรัษฎากร
การประมาณทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใชในประเทศไทย ฝายบริหารตองใชการประมาณ
และตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพย และหนี้สิน และ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย และหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ซึง่ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกตางไปจากจํานวนทีป่ ระมาณไว
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและรายการเงินสดระหวาง
การเรียกเก็บทีไ่ มตดิ ภาระค้าํ ประกัน
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากมูลคาลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได
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บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
สินทรัพยไมมตี ัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน บันทึกในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมตามลักษณะของการไดมาซึง่ ลิขสิทธิแ์ ตละประเภทดังนี้
1

ลิขสิทธิ์มาสเตอรเพลง ตัดจําหนายโดยวิธีเสนตรง ตั้งแตวันที่ไดลขิ สิทธิ์มาเปนระยะเวลา 10 ป

2

ลิขสิทธิ์ละคร รายจายใหไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ละคร ตัดจําหนายในอัตรารอยละ 80 ภายในวันทีล่ ะครออกอากาศ
จนจบเรือ่ งเปนครัง้ แรกและตัดจําหนายรอยละ 20 ทีเ่ หลือโดยวิธเี สนตรงเปนเวลา 5 ป

3

ลิขสิทธิภ์ าพยนตร รายจายใหไดมาซึง่ ลิขสิทธิภ์ าพยนตร ตัดจําหนายเปนตนทุน เปนระยะเวลา 10 ป โดย
ปท่ี 1 ตัดจายอัตรารอยละ 60 ของมูลคาลิขสิทธิ์ ตามอัตราสวนของรายไดจากการประมาณการรายไดทง้ั หมด
ปท่ี 2 ถึง 10 ตัดจายรอยละ 40 ทีเ่ หลือโดยวิธเี สนตรง

4

ลิขสิทธิ์อื่น รายจายใหไดมาซึง่ ลิขสิทธิล์ กั ษณะอืน่ ๆบันทึกทีร่ าคาทุนและตัดจําหนายโดยวิธเี สนตรงตลอดอายุ
ของสัญญา

เงินลงทุน
บริษทั บันทึกเงินลงทุนในตราสารทุนในบริษทั ยอยตามวิธสี วนไดเสีย
การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสีย มีความมุงหมายเพียงเพื่อใหทราบสถานะและผลตอบแทน
จากการลงทุ น ในบริ ษัทดั งกล าว ดัง นั้นบริ ษัทจึ งไมไ ด นําผลสุ ทธิ จ ากการลงทุน ในบริษัท ยอ ยสํ าหรั บป สิ้ นสุ ดวั น ที่
31 ธันวาคม 2545 มาใชในการพิจารณาคํานวณภาษีเงินไดของแตละปดังกลาว
คาความนิยมตัดจายและคาความนิยมติดลบตัดจาย
คาความนิยมและคาความนิยมติดลบเกิดจากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในบริษัทยอยซึ่งต่ํากวาและสูงกวา
ตนทุน การซื้ อตามลํ าดับ คาความนิ ยมและคาความนิ ย มติ ด ลบตัด บัญชี เปน คาใชจ ายและรายไดโ ดยวิ ธีเ สนตรง
เปนระยะเวลา 20 ป คาความนิยมติดลบสวนของรายการกําไรทีเ่ กิดจากสินทรัพยทเ่ี ปนตัวเงินรับรูเ ปนรายไดทนั ที
ในงบการเงินรวม(ลานบาท)
คาความนิยม คาความนิยมติดลบ
รวม
เกิดขึน้ ระหวางป
32.86
(90.14)
(57.28)
ตัดจายระหวางป
(0.50)
23.61
23.11
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
32.36
(66.53)
(34.17)
กําไรตอหุน ขัน้ พืน้ ฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว
ตามวิ ธีถัว เฉลี่ ย ถ วงน้ํา หนัก (2,411,507 หุ น ) และดว ยจํ านวนหุ น ที่อ อกจํ า หน า ยและเรี ย กชํ าระแล ว ณ วัน สิ้ น ป
(1 ลานหุน ) สําหรับป 2545 และ 2544 ตามลําดับ
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บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
หมายเหตุ 5 - ลูกหนีก้ ารคาและตัว๋ เงินรับ - สุทธิ
ยอดลูกหนีก้ ารคาและตัว๋ เงินรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 แยกตามอายุหนีท้ ค่ี า งชําระไดดงั นี้ :งบการเงินรวม
2545
ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกีย่ วของกัน
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ :
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึน้ ไป
รวม

-

18

2545

2544

134,672

72,500

-

97,856
425
232,953

28,646
29,509
130,655

228,385

32,805

14,037

31,072
21,564
2,855
808
284,684
284,684
(2,455)
282,229

17,548
2,429
52,782
285,735
285,735

4,219
854
19,110
149,765
149,765

-

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-อื่น ๆ
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ :
นอยกวา 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือนขึน้ ไป
รวม
รวมทั้งหมด
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
หมายเหตุ 6 - สินคาคงเหลือ
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2545

2545

2544

สินคาสําเร็จรูปประเภทเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี

214,008

1,065

-

งานระหวางทํา

140,877

120,723

31,763
-

วัตถุดิบ

2,915

-

อืน่ ๆ

3,005

3,005

282

รวม

360,805

124,793

32,045

หัก : คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ

(45,580)

(637)

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

315,225

124,156
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32,045

บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
หมายเหตุ 7 - เงินลงทุน / สํารองเผือ่ ผลขาดทุนจากเงินลงทุนซึง่ บันทึกตามวิธสี ว นไดเสีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีเงินลงทุนประกอบดวย

ทุน
ชําระแลว

บริษทั ยอย

ประเภทกิจการ

บริษัท เค. มาสเตอร จํากัด

จัดจําหนายเทป ซีดี วีซีดี ดีวีดี

บริษัท รักษเสียง จํากัด

(หนวย : พันบาท)
สัดสวน
วิธีสวนไดเสีย
การลงทุน
(สํารองเผือ่
(รอยละ) วิธีราคาทุน ผลขาดทุน)

82,000

100

81,999

45,729

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 ดิสทริบวิ ชัน่
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
10,000

100

9,999

13,193

100,000

100

80,200

71,450

37,000

100

36,996

43,293

และรายการละครโทรทัศน
บริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค จํากัด

ผลิตรายการวิทยุ

บริษัท ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด

ผลิตและรับจางผลิตละครและรายการ
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.เทเลวิชั่น จํากัด

รับจางผลิตรายการโทรทัศน

3,000

100

3,000

21,643
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บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544

บริษทั ยอย

ทุน
ชําระแลว

ประเภทกิจการ

(หนวย : พันบาท)
สัดสวน
วิธีสวนไดเสีย
การลงทุน
(สํารองเผือ่
(รอยละ) วิธีราคาทุน ผลขาดทุน)

บริษัท พี.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. สตูดโิ อ จํากัด

ใหบริการและใหเชาสตูดโิ อ โรงถายและ
10,000

100

9,999

12,716

อุปกรณที่เกี่ยวกับการถายทําและตัดตอ
บริษัท บางกอก ออรกาไนเซอร จํากัด

รับจางจัดคอนเสิรตและกิจกรรมตางๆ

3,000

100

3,000

10,257

บริษัท สครีน เฮด จํากัด

ออกแบบสิง่ พิมพ

2,800

100

2,798

3,887

บริษัท นาคาเซีย จํากัด

รับจางผลิตภาพยนตรและละครโทรทัศน

10,000

100

9,999

8,936

บริษัท จัดเก็บลิขสิทธิไ์ ทย จํากัด

จัดเก็บคาลิขสิทธิ์เพลง

10,000

100

9,999

8,058

บริษัท โพเอมา จํากัด

ผลิตและจําหนายนิตยสารและขายเนื้อที่

10,000

100

10,000

8,492

5,000

100

5,000

3,685

335,103

325,633

โฆษณา
บริษัท ถายสะดวก จํากัด

รับจางผลิตงานโฆษณา

366,800
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บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
หมายเหตุ 8 - ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
เครือ่ งตกแตง
ติดตัง้
และ
เครือ่ งใช
สํานักงาน

ยาน
พาหนะ

งานระหวาง
กอสราง
และ
อุปกรณ
ระหวาง
ติดตัง้

ราคาทุน :

ที่ดนิ
และสวน
ปรับปรุง
ที่ดนิ

อาคาร
และสวน
ปรับปรุง
อาคาร

เครือ่ งจักร
และ
อุปกรณ
ในการ
ดําเนินการ

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

32,705

9,518

107,747

67,204

10,056

29,370

2,849

259,449

ตนป

-

578

10,589

5,811

806

-

-

17,784

จําหนาย/โอนออก

-

-

8

155

29

-

-

192

คาเสือ่ มราคาสําหรับป

-

133

6,012

6,254

947

-

-

13,346

สิน้ ป

-

711

16,593

11,910

1,724

-

-

30,938

ตนป

32,705

8,050

78,153

18,865

4,404

9,156

455

151,788

สิน้ ป

32,705

8,807

91,154

55,294

8,332

29,370

2,849

228,511

สิน้ ป

สิน
ทรัพย
ระหวาง
ติดตัง้

รวม

คาเสือ่ มราสะสม :

มูลคาสุทธิตามบัญชี :
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บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชือ่ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชัน่ 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะ
เครือ่ งตกแตง
ติดตัง้
และ
เครือ่ งใช
สํานักงาน

ยาน
พาหนะ

งานระหวาง
กอสราง
และ
อุปกรณ
ระหวาง
ติดตัง้

ราคาทุน :

ที่ดนิ
และสวน
ปรับปรุง
ที่ดนิ

อาคาร
และสวน
ปรับปรุง
อาคาร

เครือ่ งจักร
และ
อุปกรณ
ในการ
ดําเนินการ

ตนป

-

-

-

1,024

-

-

455

1,479

ซือ้ เพิม่ /โอนเขา

-

-

-

37,870

3,681

-

2,144

43,695

จําหนาย/โอนออก

-

-

-

136

280

-

-

สิน้ ป

-

-

-

38,758

3,401

-

2,599

ตนป

-

-

-

209

-

-

-

209

จําหนาย/โอนออก

-

-

-

87

29

-

-

116

คาเสือ่ มราคาสําหรับป

-

-

-

4,946

572

-

-

5,518

สิน้ ป

-

-

-

5,068

543

-

-

5,611

ตนป

-

-

-

815

-

-

455

1,270

สิน้ ป

-

-

-

33,690

2,858

-

2,599

39,147

สิน
ทรัพย
ระหวาง
ติดตัง้

รวม

416
44,758

คาเสือ่ มราสะสม :

มูลคาสุทธิตามบัญชี :

อาคารสํานักงานเชาจากกิจการทีเ่ กีย่ วของกันแหงหนึ่ง (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3)
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บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษทั ยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
หมายเหตุ 9 - สินทรัพยไมมตี ัวตน - สุทธิ
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม
2545

งบการเงินเฉพาะของบริษทั
2545

2544

สินทรัพยไมมตี ัวตน-สุทธิยกมา

32.36

1.46

1.89

บวก เพิม่ ขึน้ ระหวางป

75.87

26.35

0.58

108.23

27.81

2.47

8.29

1.83

1.01

99.94

25.98

1.46

รวม
หัก ตัดจําหนายระหวางป
สินทรัพยไมมตี ัวตน-สุทธิยกไป
หมายเหตุ 10 - เงินกูย มื จากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษทั และบริษทั ยอยมีเงินกูย มื จากสถาบันการเงิน และภาระผูกพันการกูย มื ดังนี้
เงินกูย มื จากสถาบันการเงิน
บริษัทใหญ
บริษทั ยอย

150
80
230
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การค้าํ ประกัน/ภาระผูกพัน
- กรรมการ 2 ทานลงนามค้าํ ประกัน
- กรรมการ 2 ทานลงนามค้าํ ประกัน
และใชทด่ี นิ และสิง่ ปลูกสรางของ
บริษทั ยอยแหงหนึง่ ในการค้าํ
ประกัน

บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
หมายเหตุ 11 - เงินกูย มื ระยะยาว
เงินกูย มื ระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ประกอบดวย
ลานบาท
เงินกูย มื ระยะยาว
หัก สวนของเงินกูย มื ระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระใน 1 ป
เงินกูย มื ระยะยาว - สุทธิ

55.00
(11.54)
43.46

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีเงินกูยืมจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง จํานวน 55,000,000 บาท ตามสัญญา
ลง วันที่ 24 ธันวาคม 2545 ในอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ํา (เอ็ม แอล อาร) ลบรอยละหนึ่งตอป เงินกูดังกลาวกําหนด
ชํ า ระคื น เงิ น ต น และดอกเบี้ ย เป น รายเดื อ น เดื อ นละ 1,200,000 บาท และมี กํ า หนดชํา ระคื น ภายใน 60 เดื อ น
โดยชําระคืนงวดแรกในเดือน มกราคม 2546
เงินกูย มื รวมทัง้ ดอกเบีย้ ค้าํ ประกันโดยบริษัท อาร. เอส. โปรโมชั่น จํากัด และกรรมการของบริษทั
หมายเหตุ 12 - เงินปนผลรับ
บริษทั ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
จากการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2545 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนทุกรายที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2545 ในอัตราหุนละ 1,500 บาท
เปนจํานวนเงิน 30,000,000 บาท
บริษทั เมจิค แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด
จากการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2545 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนทุกรายที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2545 ในอัตราหุนละ 150 บาท
เปนจํานวนเงิน 30,000,000 บาท
บริษทั เค.มาสเตอร จํากัด
จากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2545 ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 400 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 40,000,000 บาท
หมายเหตุ 13 - สํารองตามกฎหมาย
สํารองตามกฎหมายจัด สรรขึ้น ตามบทบั ญ ญัติ ของประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ชยซึ่ง กําหนดใหมีก ารจั ดสรร
อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิเปนสํารองตามกฎหมายทุกครั้งที่มีการประกาศจายเงินปนผลจนกวาสํารองนี้มี
จํานวนเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองดังกลาวจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
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บริษทั อาร.เอส.โปรโมชั่น จํากัดและบริษัทยอย
(เดิมชื่อ : บริษทั อาร.เอส. โปรโมชั่น 1992 จํากัด)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31 ธันวาคม 2545 และ 2544
หมายเหตุ 14 - ทุนจดทะเบียน
บริษทั ใหญ
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 และ 28 สิงหาคม 2545 ที่ประชุมมีมติพิเศษใหเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษทั จาก 100,000,000 บาท เปน 560,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 4,600,000 หุน
มูลคาหุนละ 100 บาท บริษทั ไดจดทะเบียนการเพิม่ ทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2545
บริษทั ยอย
ตามที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น เมื่ อ วั น ที่ 22 กรกฎาคม 2545 และ 19 สิ ง หาคม 2545 ของบริ ษั ท ชาโดว
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ทีป่ ระชุมมีมติพเิ ศษใหเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 10,000,000 บาท เปน 37,000,000
บาท โดยการออกหุ นสามั ญ จํ า นวน 54,000 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 500 บาท บริ ษัท ได จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ดั ง กล า ว
กับกระทรวงพาณิชยแลวเมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2545
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2545 และ 4 ตุลาคม 2545 ของบริษัท ชาโดว เอ็นเตอรเทนเมนท
จํากัด ทีป่ ระชุมมีมติพเิ ศษใหลดมูลคาหุน ของบริษทั จาก หุนละ 500 บาท เปน 100 บาท บริษัทไดจดทะเบียน ลดมูลคา
หุน ดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2545
ตามที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น เมื่ อ วั น ที่ 22 กรกฎาคม 2545 และ 19 สิ ง หาคม 2545 ของบริ ษั ท เมจิ ค
แอ็ดเวอรเทนเมนท จํากัด ทีป่ ระชุมมีมติพเิ ศษใหเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 20,000,000 บาท เปน 47,000,000
บาท โดยการออกหุ น สามั ญ จํา นวน 270,000 หุ น มู ล ค าหุ น ละ 100 บาท บริ ษัท ได จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ นดั ง กล า ว
กับกระทรวงพาณิชยแลวเมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2545
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และ 18 ธันวาคม 2545 ของบริษัท อะลาดิน เฮาส จํากัด
ทีป่ ระชุมมีมติพเิ ศษใหเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 1,000,000 บาท เปน 5,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ
จํ า นวน 40,000 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 100 บาท บริ ษั ท ได จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ดั ง กล า วกั บ กระทรวงพาณิ ช ย แ ล ว
เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2545
ตามที่ประชุม วิส ามัญผู ถือหุน เมื่อวันที่ 22 มีน าคม 2545 และ 8 เมษายน 2545 ของบริ ษัท เค.มาสเตอร จํ ากัด
ที่ประชุมมีมติพิเศษใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,000,000 บาท เปน 10,000,000 บาท โดยการออกหุน
สามัญจํานวน 80,000 หุน มูล คาหุนละ 100 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว
เมือ่ วันที่ 11 เมษายน 2545
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 และ19 สิงหาคม 2545 ของบริษัท เค.มาสเตอร จํากัด
ที่ประชุ มมีมติ พิเศษใหเพิ่ม ทุนจดทะเบี ยนของบริษัท จาก 10,000,000 บาท เปน 82,000,000 บาท โดยการออก
หุนสามัญจํานวน 720,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว
เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2545
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ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และ 18 ธันวาคม 2545 ของบริษัท สกาย-ไฮ เน็ตเวิรค
จํากัด ทีป่ ระชุมมีมติพเิ ศษใหเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 20,000,000 บาท เปน 100,000,000 บาท โดยการออก
หุนสามัญจํานวน 800,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว
เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2545
ตามที่ ป ระชุ มวิ ส ามั ญผูถือหุ น เมื่อ วั นที่ 10 ตุ ล าคม 2545 และ 25 ตุ ล าคม 2545 ของบริ ษั ท ถ ายสะดวก จํา กัด
ทีป่ ระชุมมีมติพเิ ศษใหเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 1,000,000 บาท เปน 5,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ
จํ า นวน 40,000 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 100 บาท บริ ษั ท ได จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ดั ง กล า วกั บ กระทรวงพาณิ ช ย แ ล ว
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2545
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2545 และ 4 ตุลาคม 2545 ของบริษัท สครีน เฮด จํากัด ที่ประชุม
มีมติพิเศษใหลดมูลคาหุนของบริษัทจาก หุนละ 500 บาท เปน 100 บาท บริษัทไดจดทะเบียนลดมูลคาหุนดังกลาว
กับกระทรวงพาณิชยแลวเมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2545
ตามที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2544 และ 22 พฤศจิกายน 2544 ของบริษัท สครีน เฮด จํากัด
ที่ประชุมมีมติพิเศษใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 5,000,000 บาท เหลือ 2,800,000 บาท โดยการลดจํานวน
หุ น สามั ญ จากเดิ ม 10,000 หุ น เหลื อ 5,600 หุ น มู ล ค า หุ น ละ 500 บาท บริ ษั ท ได จ ดทะเบี ย นลดทุ น ดั ง กล า ว
กับกระทรวงพาณิชยแลวเมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2545
หมายเหตุ 15 - สวนงานของบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจบันเทิงเต็มรูปแบบซึ่งมีลักษณะการดําเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้นฝายบริหารจึงถือ
วาบริษัทมีสวนงานทางธุรกิจเพียงสวนงานเดียว และเมื่อพิจารณาถึงเกณฑทําเลที่ตั้งของการใหบริการของบริษัทและ
เกณฑของตลาดแลว บริษัทและบริษัทยอยมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว เนื่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจ
เฉพาะในประเทศเทานั้น
หมายเหตุ 16 - การเปดเผยขอมูลเครือ่ งมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือ
เพือ่ การคา
16.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา แตอยางไรก็ตามบริษัทและ
บริษัทยอยมีนโยบายที่จะทําธุรกรรมกับผูคาที่มีความนาเชื่อถือ และมีสถานะทางการเงินที่ดีเพื่อลดโอกาสของ
การสูญเสียทางการเงิน ในกรณีที่มีลูกคาที่คาดวาจะเก็บเงินไมได บริษทั ไดมกี ารตัง้ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
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16.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัททําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดจาก
เจาหนีท้ เ่ี ปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งมีมูลคาตามสัญญาประมาณ 246,000 ยูโร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
16.3 ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
บริษทั จะเปนไปตามอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวตามทองตลาดซึง่ จะเปนไปตามสภาวะของตลาดการเงินโดยทัว่ ไป
16.4 มูลคายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
บริษทั ใชวธิ กี ารและสมมติฐานดังตอไปนีใ้ นการประมาณมูลคายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
เงิ นสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุ นระยะสั้ น - มีราคาตามบั ญชี ใ กล เคี ยงกับมู ล ค ายุ ติธรรม เนื่อ งจาก
เครือ่ งมือทางการเงินเหลานีจ้ ะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้
ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อ่ืนและหนี้สินอื่น ๆ - มีราคาตามบัญชีใ กลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือ
ทางการเงินเหลานีจ้ ะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้
เงินลงทุนในบริษัทยอย - เงินลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งไมมีราคาขายในตลาด มูล คายุติธรรมสามารถคํานวณ
ไดอยางมีเหตุผลโดยคํานวณจากสินทรัพยสทุ ธิของบริษทั ยอยดังกลาว ซึ่งมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคาที่ปรากฏใน
งบดุล
เจาหนีก้ ารคา เจาหนีอ้ น่ื และหนีส้ นิ คางจาย - มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือ
ทางการเงินเหลานีจ้ ะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน้
เงิ น กู ยื ม ระยะยาว - มี ร าคาตามบั ญชี ใ กล เ คี ย งกั บ มู ล คา ยุ ติ ธ รรม เนื่ อ งจากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เหล า นี้
มีอัตราดอกเบีย้ ลอยตัวซึง่ จะเปลีย่ นแปลงตามสภาวะของตลาด
หมายเหตุ 17 - ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
บริษทั ใหญ
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทมีภาระผูกพันจากหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทจํานวน
3 ฉบับใชในการค้ําประกันกับผูใหบริการเชาสถานีเปนจํานวนเงินรวม 1.84 ลานบาท
ในวงเงินรวม 13.73
ลานบาท
บริษทั ยอย
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษทั ยอยแหงหนึง่ มีภาระผูกพันทีอ่ อกโดยธนาคารในนามบริษัทยอย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ภาระผูกพันบางประการตามปกติธรุ กิจคงคางอยูป ระมาณ 316,210.32 ยูโร
2. ในเดือนสิงหาคม 2545 บริษทั ยอยแหงหนึง่ มีภาระผูกพันจากการขายลดตัว๋ เงินกับธนาคารในวงเงิน 100 ลานบาท
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หมายเหตุ 18 - เหตุการณภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
บริษทั ใหญ
เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2546 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย และไดจดทะเบียน
เพิ่ ม ทุ น 140 ล า นบาท โดยแปลงมู ล ค า หุ น ทั้ ง หมดเป น หุ น ละ 5 บาท จึ ง ทํ า ให มี หุ น จํ า นวนรวม 140 ล า นหุ น
จํานวนเงิน 700 ลานบาท
หมายเหตุ 19 - การจัดประเภทบัญชี
บริษัทไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินป 2544 ใหมเพื่อใหส อดคลองกับการแสดงรายการใน
งบการเงินป 2545
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