
บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูลทางการเงนิ
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบรษิัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ 
เฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวม
และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อ 
ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิ รวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการ 
ระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการ 
ใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไมส่ามารถไดค้วามเชือ่มัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นียัส าคญัทัง้หมดซึง่อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไมอ่าจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 
ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 



ข้อมูลและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการน าขอ้ยกเวน้
จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรือ่งทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สง่า โชคนิติสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11251 
กรุงเทพมหานคร 
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท
สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 219,604,900       328,409,093    77,020,560        104,285,400     
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (สทุธ)ิ 7 610,363,431       544,834,568    543,478,698       590,093,380     
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (สทุธ)ิ 20 ง) -                 -               896,700,000       1,006,700,000   
สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 229,878,549       258,795,418    1,420,780          4,147,152         
ภาษมีลูคา่เพิม่ 24,944,457        8,610,259        -                 -                
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 1,280,348          4,593,844        491,848            1,817,844         

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,086,071,685    1,145,243,182  1,519,111,886    1,707,043,776   

สินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (สทุธ)ิ 8 -                 -               532,444,152       532,444,152     
เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (สทุธ)ิ 3,992,546          3,992,546        -                 -                
อาคาร และอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 627,831,129       503,783,449    470,147,071       409,046,698     
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 4 467,873,343       -               216,809,954       -                
ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี ่และประกอบกจิการ
โทรทศัน์ (สทุธ)ิ 9 652,840,009       670,748,615    -                 -                

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 977,998,470       702,789,651    108,199,462       111,070,961     
คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้าไมห่มนุเวยีน -                 696,666          -                 -                
ภาษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่า่ย (สทุธ)ิ 173,252,007       165,615,539    59,836,570        59,836,570       
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 10 171,279,486       200,796,413    85,600,356        92,623,154       
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 27,687,885        13,095,597      17,542,763        11,274,899       

รวมสินทรพัยไ์ม ่หมนุเวียน 3,102,754,875    2,261,518,476  1,490,580,328    1,216,296,434   

รวมสินทรพัย ์ 4,188,826,560    3,406,761,658  3,009,692,214    2,923,340,210   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 36 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

รรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  ____________________________________________
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 11 987,589,823       651,166,696    256,500,877       242,054,856     

หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ่งปี (สทุธ)ิ 12 74,401,841        6,729,866        36,958,868        6,729,866         

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 13 440,000,000       450,000,000    230,000,000       320,000,000     

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 จ) -                -               137,027,125       97,027,125       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 80,000,000        80,000,000      -                 -                

ภาษมีลูคา่เพิม่ 24,186,723        34,996,464      22,909,273        32,968,814       

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 39,924,556        30,660,198      32,284,985        26,712,960       

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ย 12,397,206        12,095,248      3,419,555          3,831,171         

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 11,315,231        -               7,826,613          -                

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,669,815,380    1,265,648,472  726,927,296       729,324,792     

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (สทุธ)ิ 12 376,048,444       2,580,565        175,883,622       2,580,565         

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 216,085,000       236,085,000    -                 -                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 168,294,306       163,964,704    102,562,263       105,976,538     

ประมาณการหนี้สนิคา่รือ้ถอน 4,345,055          -               2,016,724          -                

หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 889,700            11,460,459      867,337            6,413,098         

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 765,662,505       414,090,728    281,329,946       114,970,201     

รวมหน้ีสิน 2,435,477,885    1,679,739,200  1,008,257,242    844,294,993     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 36 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั 1,161,997,216 หุน้ 

      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,161,997,216    1,161,997,216  1,161,997,216    1,161,997,216   

ทุนทีอ่อกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้

   หุน้สามญั 972,495,202 หุน้

      มลูคา่ทีไ่ดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 972,495,202       972,495,202    972,495,202       972,495,202     

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 322,087,270       322,087,270    322,087,270       322,087,270     

หุน้สามญัซือ้คนื 16 (160,158,220)      -               (160,158,220)      -                

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 120,327,052       120,327,052    120,327,052       120,327,052     

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 496,462,032       309,980,034    746,683,668       664,135,693     

รวมส่วนของผ ูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,751,213,336    1,724,889,558  2,001,434,972    2,079,045,217   

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 2,135,339          2,132,900               -        -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,753,348,675    1,727,022,458  2,001,434,972    2,079,045,217   

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 4,188,826,560    3,406,761,658  3,009,692,214    2,923,340,210   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 36 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 500,015,497      562,952,489      -               2,000,000         

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 484,586,046      365,795,571      173,012,157      186,787,196      

รายได้จากการขายและการให้บริการ 984,601,543      928,748,060      173,012,157      188,787,196      

ตน้ทุนขาย (180,746,608)     (185,082,360)     -               (1,248,029)         

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (256,720,629)     (316,999,854)     (58,807,783)       (93,851,476)       

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (437,467,237)     (502,082,214)     (58,807,783)       (95,099,505)       

กาํไรข ัน้ต้น 547,134,306      426,665,846      114,204,374      93,687,691        

รายไดอ้ื่น 5,545,980         1,626,265         118,804,956      105,445,629      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 552,680,286      428,292,111      233,009,330      199,133,320      

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (138,059,435)     (128,119,007)     (785,307)           (7,631,984)         

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (171,351,605)     (145,931,555)     (125,353,304)     (116,308,854)     

คา่ใชจ้า่ยอื่น (2,169,439)         (95,104)             (1,339,620)         (146)                 

ตน้ทุนทางการเงนิ (8,717,098)         (15,286,590)       (3,317,813)         (1,751,067)         

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 232,382,709      138,859,855      102,213,286      73,441,269        

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 18 (45,898,272)       (28,703,149)       (19,665,311)       (14,671,704)       

กาํไรสาํหรบังวด 186,484,437      110,156,706      82,547,975        58,769,565        

กาํไรเบด็เสรจ็อื่น -               -               -               -               

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 186,484,437      110,156,706      82,547,975        58,769,565        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 36 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 186,481,998      110,165,806      82,547,975        58,769,565        

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 2,439               (9,100)              -               -               

186,484,437      110,156,706      82,547,975        58,769,565        

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 186,481,998      110,165,806      82,547,975        58,769,565        

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 2,439               (9,100)              -               -               

186,484,437      110,156,706      82,547,975        58,769,565        

กาํไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของ

บริษทัใหญ่
กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 19.1 0.1931              0.1139              0.0855              0.0608              

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 19.2 0.1931              0.1086              0.0855              0.0579              

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 36 เป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิน้ี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบียน รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนสาํรอง สาํรอง ยงัไม่ได้ ผ ู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี

เร ียกชาํระแล้ว ม ูลค่าหุ้น ซื้อคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามญัซื้อคืน จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม 
  
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2562 1,010,149,192  258,257,595     (465,274,840)    120,327,052     465,274,840     282,483,158     1,671,216,997  1,116,516          1,672,333,513    

ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายบญัชี         -         -         -         -         - 25,850,904      25,850,904                 - 25,850,904        

ยอดคงเหลือที่ปรบัปรงุแล้ว 1,010,149,192  258,257,595     (465,274,840)    120,327,052     465,274,840     308,334,062     1,697,067,901  1,116,516          1,698,184,417    

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

   กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด         -         -         -         -         - 110,165,806     110,165,806     (9,100)               110,156,706       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2562 1,010,149,192  258,257,595     (465,274,840)    120,327,052     465,274,840     418,499,868     1,807,233,707  1,107,416          1,808,341,123    

ทุนจดทะเบียน รวมส่วนของ

ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนสาํรอง สาํรอง ยงัไม่ได้ ผ ู้เป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียที่ไม ่ม ี

หมายเหต ุ เรียกชาํระแล้ว ม ูลค่าหุ้น ซื้อคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามญัซื้อคืน จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม 
  
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 972,495,202     322,087,270     -             120,327,052     -             309,980,034     1,724,889,558  2,132,900          1,727,022,458    

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

   หุน้สามญัซือ้คนื 16 -             -             (160,158,220)            - -             -             (160,158,220)    -               (160,158,220)      

   กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -             -             -                     - -             186,481,998     186,481,998     2,439                186,484,437       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563 972,495,202     322,087,270     (160,158,220)    120,327,052     -             496,462,032     1,751,213,336  2,135,339          1,753,348,675    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 36 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

จดัสรรแล้ว

จดัสรรแล้ว

ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่
สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2562

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

กาํไรสะสม

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563
ส่วนของผ ู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

8



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนสาํรอง สาํรอง ยงัไม่ได้

เร ียกชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ซื้อคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามญัซื้อคืน จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2562 1,010,149,192   258,257,595  (465,274,840)   120,327,052    465,274,840      633,950,934  2,022,684,773   
ผลกระทบของการเปลีย่นนโยบายบญัชี -               -           -             -             -               17,799,167    17,799,167       

ยอดคงเหลือที่ปรบัปรงุแล้ว 1,010,149,192   258,257,595  (465,274,840)   120,327,052    465,274,840      651,750,101  2,040,483,940   
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

   กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -               -           -             -             -               58,769,565    58,769,565       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2562 1,010,149,192   258,257,595  (465,274,840)   120,327,052    465,274,840      710,519,666  2,099,253,505   

ทุนจดทะเบียน
ที่ออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนสาํรอง สาํรอง ยงัไม่ได้

หมายเหต ุ เร ียกชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ซื้อคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามญัซื้อคืน จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ . 2563 972,495,202      322,087,270  -             120,327,052    -               664,135,693  2,079,045,217   
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

   หุน้สามญัซือ้คนื 16 -               -           (160,158,220)   -             -               -           (160,158,220)     
   กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -               -           -             -             -               82,547,975    82,547,975       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563 972,495,202      322,087,270  (160,158,220)   120,327,052    -               746,683,668  2,001,434,972   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 36 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2563
กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตอ่)

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2562
กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

232,382,709       138,859,855       102,213,286       73,441,269         
รายการปรบัปรงุ
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 119,731,504       158,741,521       27,311,084         32,726,588         
คา่ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยลว่งหน้า 2,083,333          2,083,333          -                -                
(กลบัรายการ)คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 7 (116,275)            (628,266)            (16,274)             41,186              
(กลบัรายการ)คา่เผือ่สนิคา้ลา้สมยั (3,037,951)         3,136,312          -                -                
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,727,073          2,223,577          1,727,073          2,223,577          
(กลบัรายการ)คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                -                -                (1,974,208)         
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอาคารและ อุปกรณ์และ
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (86,027)             29,733              (32,706)             (121,073)            

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและ อุปกรณ์และ
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,339,620          146                   1,339,620          146                   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 4,329,602          3,024,940          2,019,769          1,979,059          
ประมาณการหนี้สนิคา่รือ้ถอน 28,774              -                13,355              -                        
ดอกเบีย้รบั (2,572)               (62,505)             (5,773,192)         (8,164,070)         
ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบีย้จา่ย 8,717,098          15,286,590         3,317,813          1,751,067          

367,096,888       322,695,236       132,119,828       101,903,541       
การเปลีย่นแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น (66,799,604)        116,049,814       45,718,727         25,525,012         
สนิคา้คงเหลอื 31,954,820         (4,260,938)         2,726,372          (5,119,353)         
ภาษมีลูคา่เพิม่ (27,143,939)        (10,334,926)        (10,059,541)        (1,607,293)         
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 3,313,496          (1,348,664)         1,325,996          (1,551,536)         
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (14,592,288)        3,100,239          (6,267,864)         3,100,239          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 20,922,812         (65,590,809)        (11,267,611)        (63,012,544)        
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่า่ยคา้งจา่ย 301,958             1,495,640          (411,616)            (294,228)            
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 11,315,231         -                        7,826,613          -                        
หน้ีสนิไมห่มุนเวยีนอื่น (10,570,759)        306,000             (5,545,761)         (44,000)             

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานกอ่นภาษเีงนิไดจ้า่ย 315,798,615       362,111,592       156,165,143       58,899,838         
รบัคนืภาษถีูกหกั ณ ทีจ่า่ย 1,010,075          -                -                -                
เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (15,763,530)        (15,688,068)        (7,070,488)         (7,071,737)         

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 301,045,160       346,423,524       149,094,655       51,828,101         

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 36 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม
พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562 พ.ศ . 2563 พ.ศ . 2562

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิสดรบัจากดอกเบีย้รบั 2,921                62,505              6,685,421          8,983,007          
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบุ่คคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 ง) -                -                (110,000,000)      -                
รบัชาํระเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบุ่คคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 ง) -                -                220,000,000       120,000,000       
เงนิสดจา่ยซือ้อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (210,597,128)      (126,980,601)      (78,818,965)        (20,909,899)        
เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,659,907          135,968             1,401,963          352,739             

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (208,934,300)      (126,782,128)      39,268,419         108,425,847       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
จา่ยชาํระดอกเบีย้ (5,660,370)         (6,068,979)         (1,960,959)         (2,400,725)         
จา่ยชาํระหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (5,096,463)         (3,217,632)         (3,508,735)         (3,217,632)         
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 13 700,000,000       100,000,000       330,000,000       100,000,000       
จา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 13 (710,000,000)      (240,000,000)      (420,000,000)      (240,000,000)      
จา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 (20,000,000)        (20,000,000)        -                -                
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 จ) -                -                40,000,000         50,000,000         
จา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 จ) -                -                -                (71,500,000)        
จา่ยชาํระเงนิซือ้หุน้คนื 16 (160,158,220)      -                (160,158,220)      -                

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (200,915,053)      (169,286,611)      (215,627,914)      (167,118,357)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง) (สทุธิ) (108,804,193)      50,354,785         (27,264,840)        (6,864,409)         
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอืตน้งวด 328,409,093       339,639,957       104,285,400       168,511,981       

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอืปลายงวด 219,604,900       389,994,742       77,020,560         161,647,572       

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

ตดัจาํหน่ายลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น และคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 7 1,333,398          32,870,075         540,000             32,870,075         

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่นและ
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น -                3,546,027          -                3,546,027          

เจา้หน้ีคงคา้ง ณ วนัที ่31 มนีาคม จากการซือ้ทีด่นิ อาคาร
และอุปกรณ์ในระหวา่งงวด 128,451,457       25,480,729         60,394,290         24,283,878         

เจา้หน้ีคงคา้ง ณ วนัที ่31 มนีาคม จากการซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
ในระหวา่งงวด 281,883,375       58,606,203         -                367,609             

เจา้หน้ี ณ วนัที ่31 มนีาคม จากการซือ้ทีด่นิ อาคาร
และอุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิระหวา่งปี 450,450,285       -                212,842,490       -                

ประมาณการหนี้สนิคา่รือ้ถอน 4,316,281          -                2,003,369          -                

โอนยา้ยพนกังานระหวา่งกลุม่บรษิทั -                -                5,434,044          -                

ผลกระทบจากการเปลีย่นนโยบายบญัชขีองรายไดค้า้งรบั -                8,631,969          -                8,631,969          

ผลกระทบจากการเปลีย่นนโยบายบญัชขีองรายไดร้บัลว่งหน้า -                23,681,661         -                13,616,990         

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 12 ถงึ 36 เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนินี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

11



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

12 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัจ ากดัซึ่งทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยเมื่อวนัที ่17 เมษายน พ.ศ. 2535 บรษิทัได้
แปลงสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2546 และจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัที ่
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
 
เมื่อวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่เป็น เลขที ่27 อาคารอารเ์อสกรุ๊ป ทาวเวอร ์เอ ถนนประเสรฐิมนูกจิ 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (ทีอ่ยู่เดมิ เลขที ่419/1 ซอยลาดพรา้ว 15 ถนนลาดพรา้ว แขวงจอมพล 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย) 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบรษิทั” 
 
ธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ ธุรกจิพาณิชยห์ลายชอ่งทาง ธุรกจิสือ่ ธุรกจิจดัจ าหน่ายเพลง ธุรกจิรบัจา้งและผลติกจิกรรม 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทาง
การเงนิระหวา่งกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ให้ใช้ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล  
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรือ่งทีอ่ธบิายในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
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4 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 
กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และทีเ่กีย่วกบั
สญัญาเช่า (TFRS 16) โดยปรบัปรุงย้อนหลังตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจการไม่ได้ท าการปรบัปรุงย้อนหลัง 
งบการเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึง่เป็นแนวทางทีส่ามารถกระท าไดต้ามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าว ทัง้นี้กลุ่มบรษิทัไมไ่ดร้บัผลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญัจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ใหมม่าถอืปฏบิตั ิ
 
กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) มาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่า
ส าหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า ทัง้นี้ 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าดงักล่าว ณ วนัที่น ามาตราฐานรายงานทางการเงนิฉบบันี้มาถือปฏบิตัจิะรบัรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบนัของหนี้สนิที่
จะตอ้งช าระ คดิลดดว้ยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากูย้มืส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีก่ลุ่มกจิการ
น ามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 4.00 
 

 ข้อมูลทางการเงิน 
รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่ด าเนินงานทีไ่ดเ้ปิดเผยไว ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 30,492,856 2,530,621 
(หกั) - ผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้การกูย้มืสว่นเพิม่ของผูเ้ชา่  

   ณ วนัทีน่ าใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

(716,901) 
 

-       
 - สญัญาเชา่ระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง  (3,077,971) (2,530,621) 
 - สญัญาทีไ่ดม้กีารประเมนิใหมแ่ละรบัรูเ้ป็นสญัญาบรกิาร  (18,371,085) -       
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 8,326,899 -       
   

   หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สว่นทีห่มนุเวยีน 1,755,549 -       
   หนี้สนิตามสญัญาเชา่ - สว่นทีไ่ม่หมนุเวยีน 6,571,350 -       
   รวม 8,326,899 -       
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กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีเ่ป็นการเช่าอสงัหารมิทรพัยด์ว้ยจ านวนเดยีวกบัหนี้สนิตามสญัญาเช่า ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมา
ของจ านวนเงนิค่าเชา่จ่ายล่วงหน้าทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิการไมม่สีญัญาเชา่ที่
เป็นสญัญาทีส่รา้งภาระทีต่อ้งน ามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีน่ ามาตราฐานรายงานทางการเงนิฉบบันี้มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นการเชา่อาคาร มรีายการเคลื่อนไหวดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  บาท  บาท 
   
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 8,666,299 -       
เพิม่ขึน้จากสญัญาเชา่ใหมใ่นระหวา่งงวดสทุธจิากคา่เสือ่มราคา 459,207,044 216,809,954 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 467,873,343 216,809,954 

 
วิธีผอ่นปรนในทางปฏิบติัท่ีกลุ่มกิจการเลือกใช้ 
 
ในการน า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญาเชา่ทีก่จิการมอียูก่่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผีอ่น
ปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงันี้ 
• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวส าหรบักลุ่มสญัญาเชา่สนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอยา่งสมเหตุสมผล 
• ถอืวา่สญัญาเชา่ด าเนินงานทีม่อีายุสญัญาเชา่คงเหลอืน้อยกวา่ 12 เดอืนนบัจากวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญาเชา่ระยะสัน้ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการน ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัเครื่องมือทางการเงิน และ
มาตรฐานเรื่องสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั 
 
การด้อยค่า 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการตอ้งพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยรวมการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสนิทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยวธิีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย ซึ่งวธิกีารวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่านัน้ ขึน้อยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของ
ความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยห์รอืไม่ ยกเวน้การดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้ และสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา ซึง่กลุ่มกจิการเลอืกใช้
วธิกีารอยา่งงา่ยในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ 
 
ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัเลอืกน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัิ
ส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยเลอืกที่
จะไม่น าขอ้มลูทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward looking information) มาใชใ้นการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่
จะเกดิขึน้ของลูกหนี้การคา้ ซึง่กลุ่มบรษิทัเลอืกใชว้ธิกีารอยา่งง่ายในการค านวณ โดยผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึ้นในขอ้มลู
ทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 116,275 บาท และ 16,274 บาท ตามล าดับ  ณ วันที่  
31 มนีาคม พ.ศ. 2563 วดัมูลค่าโดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผล
ขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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สญัญาเช่า 
 
กลุ่มบรษิทัมสีญัญาเช่า อาคารส านักงาน คลงัสนิคา้ และยานพาหนะ โดยสญัญาเช่าส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาการเช่าคงทีจ่ านวน 3 ถงึ 5 ปี
กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัประเภทสญัญาเช่าทีด่นิ อาคารส านักงาน และยานพาหนะ เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่าด าเนินงาน โดยค่าเช่า 
ทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเชา่ด าเนินงาน สทุธจิากเงนิจงูใจตามสญัญาเชา่ทีไ่ดร้บัจากผูใ้หเ้ชา่ จะรบัรูต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่ 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มบรษิทัสามารถเขา้ถงึสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 
และหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่ าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและตน้ทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้น
ก าไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่ากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ กลุ่มบรษิทัคดิค่าเสื่อมราคา
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กวา่ระหวา่งอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเชา่ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเชา่รบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมคา่เชา่จ่าย ซึง่ประกอบไปดว้ย 

• คา่เชา่คงที ่และ 
• ราคาสทิธเิลอืกซือ้หากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มบรษิทัจะใชส้ทิธ ิ

 
กลุ่มบรษิทัจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งตน้ดว้ยอตัราดอกเบีย้โดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบีย้โดยนัยได ้กลุ่มบรษิทัจะคดิลด
ดว้ยอตัราการกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึ่งกค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกูย้มื เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ 
อายุสญัญา และเงือ่นไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของ หนี้สนิตามสญัญาเช่า รวมถงึค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้ าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา 
สทุธจิากเงนิจงูใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเชา่ ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก และตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย์ โดยคา่เชา่ทีจ่่ายตามสญัญาเชา่ระยะสัน้
และสญัญาเช่าสนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่ต ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสัน้คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอื
เท่ากบั 12 เดอืน 
 

5 ประมาณการทางบญัชี 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคัญในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ 
และแหล่งทีม่าของขอ้มูลทีส่ าคญัของความไม่แน่นอนในประมาณการทีม่อียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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6 การประมาณมูลค่ายติุธรรม 
 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบั 1  ไดแ้ก่ ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต่อ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอยา่งเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 ทัง้ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่ านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรบัสนิทรพัยน์ัน้หรอืหนี้สนินัน้  
• ขอ้มลูระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถ

 สงัเกตได)้ 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 
 

7 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน (สทุธิ) 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น  329,132,038 415,863,868 30,235,620 152,662,088 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  20 ข) -       -       363,946,374 343,405,027 
ลกูหนี้อื่น - กจิการอื่น  2,516,788 881,082 263,974 774,902 
สนิทรพัยต์ามสญัญา  60,523,225 22,623,120 60,523,225 22,623,120 
รายไดค้า้งรบั - กจิการอื่น  182,344,541 71,964,583 26,155,246 55,989,051 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 ข) -       -       54,647,585 1,061,772 
เงนิทดรองจ่าย - พนกังาน   17,230,794 10,120,619 418,237 373,838 
ดอกเบีย้คา้งรบั - กจิการอื่น  -       349 -       -       
     - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 ข) 2,489,884 2,489,884 6,044,818 6,957,047 
คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า - กจิการอื่น  25,413,647 31,628,222 5,549,101 11,108,291 
  619,650,917 555,571,727 547,784,180 594,955,136 
หกั คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู      
    - ลกูหนี้การคา้ - กจิการอื่น  (5,960,144) (7,168,543) (978,140) (1,293,140) 
    - รายไดค้า้งรบั - กจิการอื่น  (837,458) (1,078,732) (837,458) (1,078,732) 
    - ดอกเบีย้คา้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 ข) (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) 
  (9,287,486) (10,737,159) (4,305,482) (4,861,756) 
      

  610,363,431 544,834,568 543,478,698 590,093,380 
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ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ลกูหนี้การคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

กิจการอ่ืน     
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 213,060,921 249,961,575 6,870,586 84,714,654 
เกนิกวา่ก าหนดเวลาช าระหนี้     
   น้อยกวา่ 3 เดอืน 78,032,108 151,522,542 5,122,621 66,615,341 
   3 - 6 เดอืน 30,990,912 7,117,968 17,246,320 1,250 
   6 - 12 เดอืน 1,071,250 -       1,250 -       
   เกนิกวา่ 12 เดอืน 5,976,847 7,261,783 994,843 1,330,843 
 329,132,038 415,863,868 30,235,620 152,662,088 
หกั คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (5,960,144) (7,168,543) (978,140) (1,293,140) 
 323,171,894 408,695,325 29,257,480 151,368,948 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ -       -       127,937,148 121,615,568 
เกนิกวา่ก าหนดเวลาช าระหนี้     
   น้อยกวา่ 3 เดอืน -       -       62,582,987 66,564,603 
   3 - 6 เดอืน -       -       56,679,009 59,323,224 
   6 - 12 เดอืน -       -       116,747,230 95,901,632 
   เกนิกวา่ 12 เดอืน -       -       -       -       
 -       -       363,946,374 343,405,027 

 
กลุ่มกจิการมรีะยะเวลาการช าระหนี้ส าหรบัลกูหนี้การคา้ทีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระตามปกตคิอื 7 ถงึ 90 วนั 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
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8 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สทุธิ) 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุน การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
และส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 532,444,152 534,507,003 
ลดทุน -       (3,900,000) 
กลบัรายการคา่เผือ่การดอ้ยคา่ -       1,837,149 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 532,444,152 532,444,152 

 
9 ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ (สทุธิ) 

 
รายการเคลื่อนไหวของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่และประกอบกจิการโทรทศัน์ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
และส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 แสดงไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท 
   

ราคาทุน 1,394,710,008 1,394,710,008 
หกั  คา่ตดัจ าหน่ายสะสม (741,869,999) (723,961,393) 
 652,840,009 670,748,615 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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10 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สทุธิ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 

   
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท 

   

ยอดคงเหลอืตน้งวด 200,796,413 92,623,154 
ลดในงบก าไรขาดทุน (หมายเหต ุ18) (29,516,927) (7,022,798) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 171,279,486 85,600,356 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีสดงรายการสุทธติามหน่วยภาษใีนงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 
และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 171,279,486 200,796,413 85,600,356 92,623,154 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ -       -       -       -       
 171,279,486 200,796,413 85,600,356 92,623,154 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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11 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

  ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
      

เจา้หนี้การคา้ - กจิการอื่น    525,544,079 251,134,319   28,345,420 23,964,430 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 ค) -       -         34,874,816 23,744,267 
เจา้หนี้อื่น - กจิการอื่น    158,280,118 60,630,567   73,636,505 45,511,833 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 ค)   2,731,514 2,502,866   19,999,498 14,646,822 
หนี้สนิตามสญัญา    124,896,108 127,568,567   32,080,462 37,346,219 
รายไดร้บัล่วงหน้า      
    - กจิการอื่น    49,211,189 44,826,672   24,969,803 25,150,830 
    - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 ค) -       -         472,500 472,500 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย      
   - คา่นายหน้าและคา่ใชจ้่าย      
         สง่เสรมิการขายคา้งจ่าย      
         - กจิการอื่น    9,972,222 22,331,146   1,459,706 5,404,406 
         - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 ค) -       -         13,369,351 26,218,379 
   - คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายโครงการ      
         - กจิการอื่น    71,634,877 73,508,613   15,977,663 12,745,420 
         - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 ค) 49,138 -         4,725,882 4,527,498 
   - ดอกเบีย้คา้งจ่าย      
         - กจิการอื่น    231,954 241,590   6,657 28,493 
         - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 ค) -       -         170,483 270,429 
   - คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายอื่นๆ      
         - กจิการอื่น    42,514,609 68,397,831   4,668,710 22,023,330 
         - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 20 ค) 2,499,490 -       1,743,421 -       
   - เงนิปันผล      
         - กจิการอื่น    24,525 24,525 -       -       
    987,589,823 651,166,696   256,500,877 242,054,856 

 

12 หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (สทุธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 503,256,569 9,697,513 237,613,529 9,697,513 
หกั ดอกเบีย้ในอนาคตของสญัญาเชา่การเงนิ (52,806,284) (387,082) (24,771,039) (387,082) 
 450,450,285 9,310,431 212,842,490 9,310,431 
หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (74,401,841) (6,729,866) (36,958,868) (6,729,866) 
 376,048,444 2,580,565 175,883,622 2,580,565 

 



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 จ านวนเงนิทีต่อ้งจ่ายส าหรบัสญัญาเชา่การเงนิขา้งตน้ มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ภายใน 1 ปี 90,780,465 7,019,521 44,688,921 7,019,521 
เกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 342,899,164 2,677,992 160,060,288 2,677,992 
มากกวา่ 5 ปี 69,576,940 -       32,864,320 -       
 503,256,569 9,697,513 237,613,529 9,697,513 

 
13 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 440,000,000 450,000,000 230,000,000 320,000,000 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ตัว๋สญัญาใชเ้งนิทีต่่ออายุไดใ้นสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี้ยระหว่างอตัราดอกเบี้ยเงนิกูย้มืประมาณ
ร้อยละ 2.10 ต่อปี ถึงอตัราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 ต่อปี (วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : ร้อยละ 2.50 ถึงร้อยละ 2.70 ต่อปี) เงนิกู้
คงเหลอืพรอ้มดอกเบี้ยมกี าหนดช าระคนืในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : ก าหนดช าระในระหว่างเดอืน
มกราคมถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563) 
 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด/ปี 450,000,000 240,000,000 320,000,000 240,000,000 
เงนิกูย้มืเพิม่ 700,000,000 1,150,000,000 330,000,000 920,000,000 
ช าระคนืเงนิกูย้มื (710,000,000) (940,000,000) (420,000,000) (840,000,000) 
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด/ปี 440,000,000 450,000,000 230,000,000 320,000,000 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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14 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมรีายการเคลื่อนไหวส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และส าหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้  
  ข้อมูลทางการเงินรวม 
   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
    พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
    บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี   316,085,000 396,085,000 
จ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระหว่างงวด/ปี   (20,000,000) (80,000,000) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี   296,085,000 316,085,000 

 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีวงเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งจ านวน  1.60 พนัล้านบาท (วนัที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จ านวน 1.60 พนัล้านบาท) อตัราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละคงที่ตามสญัญา โดยช าระคนืเงนิต้นงวดแรก 
ในวนัครบก าหนดระยะเวลา 25 เดอืนนับจากวนัเบกิเงนิกูค้รัง้แรกในวนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และงวดต่อไป ช าระเป็นรายไตรมาส 
ทัง้นี้ ก าหนดช าระคนืดอกเบีย้ทัง้หมดภายใน 132 เดอืน นบัตัง้แต่วนัเบกิเงนิกูค้รัง้แรก 
 

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงันี้ 
  ข้อมูลทางการเงินรวม 
   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
    31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
    พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
    ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ    3.88  4.00 
 

ราคาตามบญัชแีละมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาว มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 296,085,000 316,085,000 296,085,000 316,085,000 
 296,085,000 316,085,000 296,085,000 316,085,000 

 

มลูคา่ยุตธิรรมของเงนิกูย้มืสว่นทีห่มนุเวยีนมมีลูคา่เท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื่องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไมม่สีาระส าคญั 
 



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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มูลค่ายุตธิรรมค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืทีอ่ตัรารอ้ยละ 3.88 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 4.00 ต่อปี) และอยูใ่นขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัขัน้มลูคา่ยุตธิรรม 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ก าหนดระยะเวลาช าระคนืเงนิตน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิสรุปไดด้งันี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
ถึงก าหนดช าระภายในปีส้ินสดุ  บาท  บาท 
   

ครบก าหนดช าระภายในไมเ่กนิ 1 ปี 80,000,000 80,000,000 
ครบก าหนดช าระเกนิ 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 216,085,000 236,085,000 
 296,085,000 316,085,000 

 
15 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  บาท  บาท 
   

ยอดยกมาตน้งวด 163,964,704 105,976,538 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 4,329,602 2,019,769 
โอนยา้ยระหว่างกลุ่มบรษิทั -       (5,434,044) 
ยอดยกไปปลายงวด 168,294,306 102,562,263 

 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
   

อตัราคดิลด  รอ้ยละ 1.36 - 2.50  รอ้ยละ 1.36 - 2.50 
อตัราการเพิม่ของเงนิเดอืน  รอ้ยละ 7.00 - 7.50  รอ้ยละ 7.00 - 7.50 
อตัราการลาออก  รอ้ยละ 0.00 - 25.00  รอ้ยละ 0.00 - 25.00 
อตัราการตาย  รอ้ยละ 1.00  รอ้ยละ 1.00 
อตัราเงนิเฟ้อ  รอ้ยละ 2.50  รอ้ยละ 2.50 



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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16 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัซือ้คนื 
 
ณ วนัที ่18 ธนัวาคม พ.ศ 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่6/2562 มมีตใิหบ้รษิทัด าเนินการซือ้หุน้คนื โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

• วงเงนิสงูสดุทีใ่ชใ้นการซือ้หุน้คนืไมเ่กนิ 200 ลา้นบาท 
• จ านวนหุ้นที่จะซื้อคนืไม่เกนิ 15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จ านวนหุ้นที่จะซื้อคนืไม่เกนิรอ้ยละ 1.54 ของหุ้นที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
• วธิกีารในการซือ้หุน้คนืโดยซือ้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
• ก าหนดระยะเวลาทีจ่ะซือ้หุน้คนืภายในระยะเวลา 6 เดอืนนบัตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ วนัที ่1 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 
• หลกัเกณฑใ์นการก าหนดราคาหุน้ทีจ่ะซือ้คนื โดยใหน้ าราคาหุน้เฉลีย่ยอ้นหลงั 30 วนัก่อนทีบ่รษิทัจะท าการเปิดเผยขอ้มลูมา

ประกอบการพจิารณาก าหนดราคาซือ้คนื ราคาซือ้คนืจะไมเ่กนิกวา่ราคาปิดของหุน้เฉลีย่ 5 วนัท าการซือ้ขายก่อนหน้าวนัทีท่ าการ
ซื้อขายในแต่ละครัง้บวกดว้ยจ านวนรอ้ยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดงักล่าว ทัง้นี้ราคาหุน้เฉลี่ยยอ้นหลงั 30 วนั ตัง้แต่วนัที ่ 
4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่17 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากบั 13.67 บาทต่อหุน้ 

 
ในระหว่างเดอืนมกราคม ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัไดซ้ื้อหุน้ทุนซื้อคนืจ านวน 15,000,000 หุน้ ในราคาระหว่างหุน้ละ 10.20 
บาท ถงึ 11.90 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 160,158,220 บาท 
 
รายการเคลื่อนไหวของหุ้นสามญัซื้อคนืและส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญัซื้อคนืส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563  
เป็นดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม/ 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   มูลค่าของ 
   หุ้นสามญัซ้ือคืน 
  จ านวนหุ้น  บาท 
   
ยอดคงเหลอืตน้ปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 -       -       
ซือ้หุน้คนื 15,000,000 160,158,220 
ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 15,000,000 160,158,220 

 
17 การจ่ายเงินปันผล 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลส าหรบัผล
การด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 95,824,270 บาท ซึง่บรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่24 เมษายน พ.ศ. 2563 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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18 ภาษีเงินได้ 
 
รายการกระทบยอดภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดสามเดือน ส าหรบังวดสามเดือน 
 ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัส าหรบัก าไร     
   ทางภาษสี าหรบังวด (16,187,702) (9,774,394) (12,642,513) -       
การปรบัปรุงภาษเีงนิไดปี้ก่อนสงู(ต ่า)ไป -       (80,855) -       -       
ตดัจ าหน่ายภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย (189,266) -       -       -       
คา่เผือ่ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ายทีค่าดวา่     
   จะไมไ่ดร้บัคนื (4,377) (7,962) -       -       
รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 10) (29,516,927) (18,839,938) (7,022,798) (14,671,704) 
รวมภาษเีงนิได ้ (45,898,272) (28,703,149) (19,665,311) (14,671,704) 

 
19 ก าไรต่อหุ้น 

 
19.1 ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก  
ทีอ่อกจ าหน่ายในระหวา่งงวด 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
     
สว่นแบ่งก าไรทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (บาท) 186,481,998 110,165,806 82,547,975 58,769,565 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั 
   ทีอ่อกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุน้) 965,958,153 966,875,892 965,958,153 966,875,892 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้)  0.1931  0.1139  0.0855  0.0608 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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19.2 ก าไรต่อหุ้นปรบัลด 
 
ก าไรต่อหุน้ปรบัลดค านวณโดยปรบัจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ทีถ่อืโดยบุคคลกลุ่มภายนอกในระหว่างงวดปรบัปรุงดว้ยจ านวน
หุ้นสามญัเทยีบเท่าปรบัลดโดยสมมุติว่าหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรบัลดได้แปลงเป็นหุ้นสามญัทัง้หมด กลุ่มบรษิัทมหีุ้นสามญั
เทยีบเท่าปรบัลดคอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั บรษิทัค านวณจ านวนหุน้เทยีบเท่าปรบัลดโดยพจิารณาจากมูลค่า
ยุตธิรรมซึง่ขึน้อยู่กบัมลูค่าทีเ่ป็นตวัเงนิของราคาตามสทิธซิื้อหุน้ทีม่าพรอ้มกบัสทิธเิลอืกซื้อหุน้ (ก าหนดจากราคาถวัเฉลีย่ของ
หุ้นสามญัของบรษิัทในระหว่างปี) การค านวณนี้ท าขึ้นเพื่อก าหนดจ านวนหุ้นสามญัที่ต้องบวกเพิ่มกบัหุ้นสามญัที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในการค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลด โดยไมม่กีารปรบัปรุงก าไรแต่อยา่งใด 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
     

สว่นแบ่งก าไรทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (บาท) 186,481,998 110,165,806 82,547,975 58,769,565 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั     
   ทีอ่อกจ าหน่ายและช าระแลว้ (หุน้) 965,958,153 966,875,892 965,958,153 966,875,892 
การปรบัปรุง :     
   การใชส้ทิธขิองใบส าคญัแสดงสทิธ ิ -       47,921,550 -       47,921,550 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั     
   ทีใ่ชใ้นการค านวณก าไรต่อหุน้ปรบัลด (หุน้) 965,958,153 1,014,797,442 965,958,153 1,014,797,442 
ก าไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท/หุน้)  0.1931  0.1086  0.0855  0.0579 

 
20 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัหมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทั ถูกควบคุม โดยบรษิทัไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทั ทีท่ าหน้าทีถ่อืหุน้ บรษิทัย่อยและกจิการทีเ่ป็นบรษิทั
ย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลซึง่ถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงไม่วา่
ทางตรงหรอืทางออ้ม และมอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับรษิทั ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบริษทั ตลอดทัง้สมาชกิ
ในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัแต่ละรายการ บรษิทัค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธ์
มากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทีส่ าคญัเปิดเผยในหมายเหตุ 8  
 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่ าคญัทีน่อกเหนือจากบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มสรุปได ้ดงันี้ 
 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
   
บรษิทั เชษฐโชต ิจ ากดั ใหบ้รกิารเชา่สถานที ่ มผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 
บรษิทั เชษฐโชตศิกัดิ ์จ ากดั ใหบ้รกิารเชา่สถานที ่ มผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 
บรษิทั ไอเดยี เพาเวอร ์จ ากดั รบัจา้งจดักจิกรรม ถอืหุน้ทางออ้ม 
บรษิทั เมม็เบอรช์ปิ จ ากดั ใหบ้รกิารเชา่สถานที ่ มผีูถ้อืหุน้และกรรมการรว่มกนั 
ผูบ้รหิารทีส่ าคญั  บุคคลทีม่อี านาจและความรบัผดิชอบการวางแผน  

สัง่การและควบคุมกจิกรรมต่างๆ ของกจิการไมว่า่ 
ทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้นี้ รวมถงึกรรมการของ 
กลุ่มกจิการ (ไมว่า่จะท าหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม)่ 

 
รายการคา้ทีส่ าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
ก) รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายระหว่างกลุ่มกจิการกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

และ พ.ศ. 2562 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (บาท) 
    รายได้อ่ืน 
    รายได้จาก  รายได้จาก   
  รายได้  รายได้ธรุกิจ  การขาย  การบริหาร   
  ธรุกิจส่ือ  เพลง  สินค้า  จดัการ  ดอกเบีย้รบั  รายได้อ่ืน 
       
บรษิทัยอ่ย 68,699,635 13,085,127 -       105,267,000 5,771,875 4,536,596 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 (บาท) 
    รายได้อ่ืน 
    รายได้จาก  รายได้จาก   
  รายได้  รายได้ธรุกิจ  การขาย  การบริหาร   
  ธรุกิจส่ือ  เพลง  สินค้า  จดัการ  ดอกเบีย้รบั  รายได้อ่ืน 
       
บรษิทัยอ่ย 43,248,131 13,473,871 2,000,000 93,373,018 8,162,586 2,713,738 

 
 
 
 



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (บาท) ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 (บาท) 
  ค่าใช้จ่าย ต้นทุน ดอกเบีย้จ่าย   ค่าใช้จ่าย ต้นทุน  
 ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงิน จากหน้ีสิน ค่าตอบแทน ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงิน ค่าตอบแทน 
 บริการ และบริหาร - ดอกเบีย้จ่าย ตามสญัญาเช่า ผู้บริหารท่ีส าคญั บริการ และบริหาร - ดอกเบีย้จ่าย ผู้บริหารท่ีส าคญั 
          
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 11,390,922 26,037,937 -      2,909,973 28,501,214 8,225,191 21,826,857 -      29,025,414 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (บาท) ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 (บาท) 
  ค่าใช้จ่าย ต้นทุน ดอกเบีย้จ่าย   ค่าใช้จ่าย ต้นทุน  
 ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงิน จากหน้ีสิน ค่าตอบแทน ต้นทุนขายและ ในการขาย ทางการเงิน ค่าตอบแทน 
 บริการ และบริหาร - ดอกเบีย้จ่าย ตามสญัญาเช่า ผู้บริหารท่ีส าคญั บริการ และบริหาร - ดอกเบีย้จ่าย ผู้บริหารท่ีส าคญั 
          
บรษิทัยอ่ย 18,057,675 441,884 283,482 -      16,998,814 11,036,549 1,264,381 842,549 21,393,426 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,191,070 18,577,019 -      1,374,511 -      5,517,586 16,340,949 -       -       
 22,248,745 19,018,903 283,482 1,374,511 16,998,814 16,554,135 17,605,330 842,549 21,393,426 

 
 



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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ข) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (บาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (บาท) 
    ค่าเผื่อ      ค่าเผื่อ  
    หน้ีสงสยัจะสูญ      หน้ีสงสยัจะสูญ  
  ลูกหน้ีการค้า  ดอกเบีย้ค้างรบั - ดอกเบีย้ค้างรบั  เงินมดัจ า  รายได้ค้างรบั  ลูกหน้ีการค้า  ดอกเบีย้ค้างรบั - ดอกเบีย้ค้างรบั  รายได้ค้างรบั 
          
บรษิทัยอ่ย -       2,489,884 (2,489,884) -       -       -       2,489,884 (2,489,884) -       
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง -       -       -       14,217,788 -       -       -       -       -       
 -       2,489,884 (2,489,884) 14,217,788 -       -       2,489,884 (2,489,884) -       

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (บาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (บาท) 
    ค่าเผื่อ      ค่าเผื่อ  
    หน้ีสงสยัจะสูญ      หน้ีสงสยัจะสูญ  
  ลูกหน้ีการค้า  ดอกเบีย้ค้างรบั - ดอกเบีย้ค้างรบั  เงินมดัจ า  รายได้ค้างรบั  ลูกหน้ีการค้า  ดอกเบีย้ค้างรบั - ดอกเบีย้ค้างรบั  รายได้ค้างรบั 
          
บรษิทัยอ่ย 363,946,374 6,044,818 (2,489,884) -       54,647,585 343,405,027 6,957,047 (2,489,884) 1,061,772 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง -       -       -       6,875,264 -       -       -       -       -       
 363,946,374 6,044,818 (2,489,884) 6,875,264 54,647,585 343,405,027 6,957,047 (2,489,884) 1,061,772 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (บาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (บาท) 
       ค่านายหน้า         ค่านายหน้า 
      และค่าใช้จ่าย        และค่าใช้จ่าย 
     ค่าใช้จ่าย   ส่งเสริม       ค่าใช้จ่าย   ส่งเสริม 
    รายได้รบั  ค้างจ่าย  ดอกเบีย้  การขาย  ค่าใช้จ่าย  หน้ีสิน    รายได้รบั  ค้างจ่าย  ดอกเบีย้  การขาย 
 เจ้าหน้ีการค้า  เจ้าหน้ีอ่ืน  ล่วงหน้า  โครงการ  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย ค้างจ่ายอ่ืนๆ ตามสญัญาเช่า เจ้าหน้ีการค้า  เจ้าหน้ีอ่ืน  ล่วงหน้า  โครงการ  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย 
               
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       2,731,514 -       49,138 -       -       2,499,490 435,194,944 -       2,502,866 -       -       -       -       

 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (บาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (บาท) 
       ค่านายหน้า         ค่านายหน้า 
      และค่าใช้จ่าย        และค่าใช้จ่าย 
     ค่าใช้จ่าย   ส่งเสริม       ค่าใช้จ่าย   ส่งเสริม 
    รายได้รบั  ค้างจ่าย  ดอกเบีย้  การขาย  ค่าใช้จ่าย  หน้ีสิน    รายได้รบั  ค้างจ่าย  ดอกเบีย้  การขาย 
 เจ้าหน้ีการค้า  เจ้าหน้ีอ่ืน  ล่วงหน้า  โครงการ  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย ค้างจ่ายอ่ืนๆ  ตามสญัญาเช่า เจ้าหน้ีการค้า  เจ้าหน้ีอ่ืน  ล่วงหน้า  โครงการ  ค้างจ่าย  ค้างจ่าย 
               
บรษิทัยอ่ย 34,874,816 18,470,603 472,500 4,725,882 170,483 13,369,351 -       -       23,744,267 13,036,559 472,500 4,527,498 270,429 26,218,379 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       1,528,895 -       -       -       -       1,743,421 205,562,158 -       1,610,263 -       -       -       -       
 34,874,816 19,999,498 472,500 4,725,882 170,483 13,369,351 1,743,421 205,562,158 23,744,267 14,646,822 472,500 4,527,498 270,429 26,218,379 

 
 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ง) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (สทุธ)ิ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (บาท) 
 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ ค่าเผื่อเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ (สทุธิ) 
   เพ่ิมขึ้น  รบัช าระคืน    เพ่ิมขึ้น  ลดลง    เพ่ิมขึ้น  รบัช าระคืน  
  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ 
บรษิทัยอ่ย             
บรษิทั เอส-วนั สปอรต์ จ ากดั* 20,355,000 -       -       20,355,000 (20,355,000) -       -       (20,355,000) -       -       -       -       

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (บาท) 
 เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ ค่าเผื่อเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ (สทุธิ) 
   เพ่ิมขึ้น  รบัช าระคืน    เพ่ิมขึ้น  ลดลง    เพ่ิมขึ้น  รบัช าระคืน  
 ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ  ยอดยกมา  ในระหว่างงวด  ในระหว่างงวด  ยอดคงเหลือ 
บรษิทัยอ่ย             
บรษิทั อาร.์เอส.เทเลวชิัน่ จ ากดั 1,006,700,000 90,000,000 (220,000,000) 876,700,000 -       -       -       -       1,006,700,000 90,000,000 (220,000,000) 876,700,000 
บรษิทั คลูลซิึม่ จ ากดั -      20,000,000 -       20,000,000 -       -       -       -       -      20,000,000 -       20,000,000 
บรษิทั เอส-วนั สปอรต์ จ ากดั* 20,355,000 -       -       20,355,000 (20,355,000) -       -       (20,355,000) -      -       -       -       
 1,027,055,000 110,000,000 (220,000,000) 917,055,000 (20,355,000) -       -       (20,355,000) 1,006,700,000 110,000,000 (220,000,000) 896,700,000 

 
*อยูภ่ายใตก้ระบวนการลม้ละลายและพทิกัษ์ทรพัยเ์ดด็ขาด 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ยอดคงเหลอืของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ย้มืทีไ่มม่หีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.43 ต่อปี (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : อตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 2.65 ต่อปี) 

 



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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จ) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (บาท) 
 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
  เพ่ิมขึน้ จ่ายช าระคืน  
 ยอดยกมา ในระหว่างงวด ในระหว่างงวด ยอดคงเหลือ 
     
บรษิทัยอ่ย     
บรษิทั อารเ์อส อนิเตอรเ์นชัน่แนล      
   บรอดคาสติง้ แอนด ์สปอรต์      
   แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 11,127,125 -       -       11,127,125 
บรษิทั กู๊ดไลฟ์ กรุ๊ป จ ากดั  5,000,000 -       -       5,000,000 
บรษิทั ไลฟ์สตาร ์จ ากดั  49,000,000 40,000,000 -       89,000,000 
บรษิทั จดัเกบ็ลขิสทิธิไ์ทย จ ากดั 27,900,000 -       -       27,900,000 
บรษิทั อารเ์อส มอลล ์จ ากดั 4,000,000 -       -       4,000,000 
 97,027,125 40,000,000 -       137,027,125 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ยอดคงเหลอืของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นเงนิกูย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัใน
สกุลเงนิบาท ทีม่ดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 0.75 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.38 ต่อปี) 
 

ฉ) คา่ตอบแทนผูบ้รหิารทีส่ าคญั 
 
ผูบ้รหิารส าคญัของบรษิทัรวมถงึกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผูบ้รหิารระดบัสงู ค่าตอบแทนที่
จ่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารทีส่ าคญัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อืน่ 28,501,214 29,025,414 16,998,814 21,393,426 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 1,125,808 1,234,352 840,020 1,047,989 
 29,627,022 30,259,766 17,838,834 22,441,415 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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21 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ในการวดัผลการด าเนินงานของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการมกีารพจิารณาจากก าไรขัน้ต้นจากรายได้ต่างๆโดยจดัประเภทของรายได้
ออกเป็นรายไดธุ้รกจิสื่อ รายไดธุ้รกจิเพลง รายไดธุ้รกจิรบัจา้งและผลติกจิกรรม รายไดธุ้รกจิพาณิชยแ์ละอื่นๆ และรายไดธุ้รกจิบรกิาร
และอื่นๆ ยอดรายไดไ้ดต้ดัรายการระหว่างกนัออกแลว้ ก าไรขัน้ตน้ค านวณจากยอดรายไดห้กัดว้ยตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
     ธรุกิจ     
 ธรุกิจพาณิชย ์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ    
 หลายช่องทาง  ธรุกิจส่ือ  ธรุกิจเพลง ผลิตกิจกรรม  และอื่นๆ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

         
รายได ้         
   รายไดภ้ายนอก 500,015,497 375,855,362 73,545,449 35,185,235 -       984,601,543 -       984,601,543 
   รายไดภ้ายใน -       131,898,993 13,085,127 376,823 62,831,128 208,192,071 (208,192,071) -       
รวมรายได ้ 500,015,497 507,754,355 86,630,576 35,562,058 62,831,128 1,192,793,614 (208,192,071) 984,601,543 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 177,302,111 272,146,113 25,295,478 21,438,596 62,831,128 559,013,426 (121,546,189) 437,467,237 
ก าไรขัน้ตน้ 322,713,386 235,608,242 61,335,098 14,123,462 -       633,780,188 (86,645,882) 547,134,306 
         
จงัหวะเวลาการรบัรู้         
   รายได้         
เมือ่ปฏบิตัติามภาระ         
   ทีต่อ้งปฏบิตั ิ         
   เสรจ็สิน้         
   (point in time) 500,015,497 177,747,156 86,495,347 31,636,075 51,712,150 847,606,225 (73,074,562) 774,531,663 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตั ิ         
   ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ         
   (over time) -       330,007,199 135,229 3,925,983 11,118,978 345,187,389 (135,117,509) 210,069,880 
รวมรายได ้ 500,015,497 507,754,355 86,630,576 35,562,058 62,831,128 1,192,793,614 (208,192,071) 984,601,543 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
     ธรุกิจ     
 ธรุกิจพาณิชย ์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ    
 หลายช่องทาง  ธรุกิจส่ือ  ธรุกิจเพลง ผลิตกิจกรรม  และอื่นๆ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

สนิทรพัยถ์าวร (สุทธ)ิ 186,830,696 394,879,220 4,668,854 85,962 509,239,740 1,095,704,472 -       1,095,704,472 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สุทธ)ิ 57,458,414 1,478,933,628 21,179,957 -       73,266,480 1,630,838,479 -       1,630,838,479 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 
     ธรุกิจ     
 ธรุกิจพาณิชย ์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ    
 หลายช่องทาง  ธรุกิจส่ือ  ธรุกิจเพลง ผลิตกิจกรรม  และอื่นๆ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

รายได ้         
   รายไดภ้ายนอก 562,952,349 286,655,271 65,474,145 13,666,295 -       928,748,060 -       928,748,060 
   รายไดภ้ายใน 2,002,972 189,680,302 13,473,871 -       7,901,061 213,058,206 (213,058,206) -       
รวมรายได ้ 564,955,321 476,335,573 78,948,016 13,666,295 7,901,061 1,141,806,266 (213,058,206) 928,748,060 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 187,796,187 325,413,578 28,833,561 8,006,225 7,901,061 557,950,612 (55,868,398) 502,082,214 
ก าไรขัน้ตน้ 377,159,134 150,921,995 50,114,455 5,660,070 -       583,855,654 (157,189,808) 426,665,846 
         
จงัหวะเวลาการรบัรู้         
   รายได้         
เมือ่ปฏบิตัติามภาระ         
   ทีต่อ้งปฏบิตั ิ         
   เสรจ็สิน้         
   (point in time) 564,955,321 33,279,578 61,653,894 -       -       659,888,793 (19,014,033) 640,874,760 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตั ิ         
   ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ         
   (over time) -       443,055,995 17,294,122 13,666,295 7,901,061 481,917,473 (194,044,173) 287,873,300 
รวมรายได ้ 564,955,321 476,335,573 78,948,016 13,666,295 7,901,061 1,141,806,266 (213,058,206) 928,748,060 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 ตรวจสอบแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
     ธรุกิจ     
 ธรุกิจพาณิชย ์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ    
 หลายช่องทาง  ธรุกิจส่ือ  ธรุกิจเพลง ผลิตกิจกรรม  และอื่นๆ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

สนิทรพัยถ์าวร (สุทธ)ิ 63,577,901 185,022,455 317,038 116,671 254,749,384 503,783,449 -        503,738,449 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สุทธ)ิ 56,792,769 1,219,780,036 22,628,110 -        74,337,351 1,373,538,266 -        1,373,538,266 

 
22 วงเงินสินเช่ือ 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 วงเงนิสนิเชือ่ทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชม้ดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
     

วงเงนิสนิเชือ่ต่างๆ ทีไ่ดร้บั     
   - วงเงนิทีย่งัไมไ่ดใ้ช ้ 2,257 2,247 677 587 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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23 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ และสญัญาท่ีส าคญั 
 

23.1 ภาระผกูพนั 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
   ซือ้ทรพัยส์นิ 62,826,887 118,661,621 42,134,158 37,691,683 
     
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า     
   ด าเนินงาน     
ภายในระยะเวลาหนึ่งปี 144,497,880 9,738,856 65,108,640 2,530,621 
ระยะเวลามากกว่าหนึ่งปีถงึหา้ปี 273,361,780 20,754,000 119,365,840 -       
รวม 417,859,660 30,492,856 184,474,480 2,530,621 

 
23.2 สญัญาส าคญัท่ีท ากบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัและกิจการอ่ืน 

 
ก) บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสญัญาจ านวน 8 สญัญา เพื่อใช้บริการช่องสญัญาณดาวเทียมและใช้บริการส่ง

สญัญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม โดยมกี าหนดระยะเวลาระหว่างวนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2564 
โดยบรษิทัตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมส าหรบัการใชบ้รกิารและจ่ายคา่ใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการใชบ้รกิารดงักล่าวตามทีร่ะบุ
ในสญัญา ทัง้นี้ บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
 

ข) บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดท้ าสญัญาเช่าเวลาของสถานีวทิยุกระจายเสยีงกบัส่วนราชการจ านวน 1 สญัญา ก าหนดระยะเวลา 
2 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 
ค) บรษิทัและบรษิทัยอ่ยแห่งหนึ่งไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกจิการ

โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) โดยมภีาระผูกพนัทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดต่าง ๆ ทีร่ะบุไวใ้น
ใบอนุญาตและต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการน าส่งเข้ากองทุนตามข้อก าหนดและ
เงือ่นไขทีป่ระกาศโดย กสทช. 

 
ง) บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดท้ าสญัญาเช่าใชบ้รกิารโครงข่ายโทรทศัน์ประเภททีใ่ชค้ลื่นความถี่ภาคพื้นดนิในระบบดจิติอลกบั

องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ส าหรบัด าเนินกิจการ โทรทศัน์ระบบดจิติอล
ระยะเวลา 15 ปี โดยมคี่าธรรมเนียมส าหรบัการใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา และบรษิทัย่อยไดว้างหนังสอืค ้าประกนั
จากสถาบนัการเงนิรอ้ยละ 5 ของมลูคา่ตามสญัญา 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตปุระกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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23.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนักบัธนาคารพาณิชย ์ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
     
ค ้าประกนัใหบ้รษิทั บรษิทัยอ่ย     
   และบรษิทัอืน่  45.03  47.16  3.67  5.81 

 
24 ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีส าคญั 

 
24.1 ในระหว่างวนัที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2549 ถงึวนัที ่20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยถูกฟ้องรอ้งเรยีกคา่เสยีหาย 

เนื่องจากการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการละเมดิลขิสทิธิข์องบรษิทัและอื่นๆจ านวนทุนทรพัย ์32.27 ลา้นบาท ณ วนัทีใ่นรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีคดดีงักล่าวก าลงัอยูร่ะหว่างการพจิารณาของศาล ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึยงัไมไ่ดบ้นัทกึประมาณการหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
24.2 เงนิสนบัสนุนการถ่ายทอดฟุตบอลโลก ค.ศ. 2014 

 
ในเดือนมถิุนายน พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยและคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ได้ตกลงร่วมกนัให้บริษัทย่อยถ่ายทอดการแข่งขนัฟุตบอลโลก ค.ศ. 2014 ทุกการแข่งขนัผ่านบริการ
โทรทศัน์ทีเ่ป็นการทัว่ไป (Free TV) โดยกสทช.จะใหเ้งนิสนบัสนุนใหแ้ก่บรษิทัยอ่ย 
 
ในวนัที ่28 เมษายน พ.ศ. 2558 บรษิทัไดย้ื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อเรยีกเงนิสนับสนุน 57.14 ลา้นบาท จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่ง ณ วนัที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี  
คดดีงักล่าวก าลงัคดอียูร่ะหว่างการพจิารณาของศาลปกครองสงูสดุ 
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