
บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน 
เฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบั
งวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจา้ของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
รวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี 
รบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 
ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 



ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 4 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกี่ยวกบัการน าขอ้ยกเวน้
จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สง่า โชคนิติสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11251 
กรุงเทพมหานคร 
7 สงิหาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 180,912,460       328,409,093    31,625,620        104,285,400      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (สุทธ)ิ 8 651,088,815       544,834,568    493,866,477       590,093,380      

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (สุทธ)ิ 22 ง) -                 -               1,019,700,000    1,006,700,000   

สนิคา้คงเหลอื (สุทธ)ิ 249,739,101       258,795,418    1,375,780          4,147,152         

ภาษมีลูคา่เพมิ 29,095,988        8,610,259        -                 -                

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 1,278,807          4,593,844        512,837            1,817,844         

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,112,115,171    1,145,243,182  1,547,080,714    1,707,043,776   

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (สุทธ)ิ 9 -                 -               532,444,152       532,444,152      

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม (สุทธ)ิ 3,992,546          3,992,546        -                 -                

อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 10 655,902,684       503,783,449    493,360,559       409,046,698      

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ 11 488,117,189       -               246,721,407       -                

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถ ีและประกอบกจิการ

โทรทศัน์ (สุทธ)ิ 12 634,931,402       670,748,615    -                 -                

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สุทธ)ิ 13 1,106,039,398    702,789,651    108,419,535       111,070,961      

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าไม่หมุนเวยีน -                 696,666          -                 -                

ภาษเีงนิไดถ้กูหกั ณ ทจี่าย (สุทธ)ิ 143,272,787       165,615,539    25,664,782        59,836,570       

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 14 153,647,624       200,796,413    84,964,910        92,623,154       

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 26,664,938        13,095,597      13,556,457        11,274,899       

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,212,568,568    2,261,518,476  1,505,131,802    1,216,296,434   

รวมสินทรพัย์ 4,324,683,739    3,406,761,658  3,052,212,516    2,923,340,210   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 41 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอีนื 15 1,103,806,110    651,166,696    206,250,069       242,054,856      

หนีสนิภายใตส้ญัญาเช่าทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี (สุทธ)ิ 78,488,613        -               40,562,898        -                

หนีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี (สุทธ)ิ -                 6,729,866        -                 6,729,866         

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 16 470,000,000       450,000,000    350,000,000       320,000,000      

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 22 จ) -                 -               174,327,125       97,027,125       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 17 80,000,000        80,000,000      -                 -                

ภาษมีลูคา่เพมิ 32,727,736        34,996,464      27,459,559        32,968,814       

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 16,003,082        30,660,198      6,741,685          26,712,960       

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่ายคา้งจ่าย 8,530,183          12,095,248      2,885,993          3,831,171         

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 18,766,235        -               9,977,616          -                

รวมหนีสินหมนุเวียน 1,808,321,959    1,265,648,472  818,204,945       729,324,792      

หนีสินไม่หมนุเวียน

หนีสนิภายใตส้ญัญาเช่า (สุทธ)ิ 382,117,120       -               191,236,585       -                

หนีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ -                 2,580,565        -                 2,580,565         

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17 196,085,000       236,085,000    -                 -                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 161,502,127       163,964,704    96,311,482        105,976,538      

ประมาณการหนีสนิคา่รอืถอน 4,847,047          -               2,252,564          -                

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 910,261            11,460,459      887,898            6,413,098         

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 745,461,555       414,090,728    290,688,529       114,970,201      

รวมหนีสิน 2,553,783,514    1,679,739,200  1,108,893,474    844,294,993      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 41 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั 1,161,997,216 หุน้ 

      มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,161,997,216    1,161,997,216  1,161,997,216    1,161,997,216   

ทุนทอีอกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้

   หุน้สามญั 972,496,946  หุน้

      มลูคา่ทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 972,496,946       972,496,946       

   หุน้สามญั 972,495,202 หุน้

      มลูคา่ทไีดร้บัชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 972,495,202    972,495,202      

ส่วนเกนิมลูคา่หุน้สามญั 322,107,225       322,087,270    322,107,225       322,087,270      

หุน้สามญัซอืคนื 19.3 (160,158,220)      -               (160,158,220)      -                

กําไรสะสม

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

จดัสรรแลว้ - สาํรองหุน้สามญัซอืคนื 160,158,220       -               160,158,220       -                

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 353,823,461       309,980,034    528,387,819       664,135,693      

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 1,768,754,684    1,724,889,558  1,943,319,042    2,079,045,217   

ส่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ 2,145,541          2,132,900        -                 -                

รวมส่วนของเจ้าของ 1,770,900,225    1,727,022,458  1,943,319,042    2,079,045,217   

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 4,324,683,739    3,406,761,658  3,052,212,516    2,923,340,210   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 41 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 586,178,857       541,976,700       -                25,670,300         

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 246,945,128       358,475,540       163,365,110       195,560,687       

รายได้จากการขายและการให้บริการ 833,123,985       900,452,240       163,365,110       221,230,987       

ตน้ทุนขาย (181,250,361)      (173,644,757)      -                (16,356,072)        

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (213,046,877)      (327,511,035)      (125,778,827)      (104,850,686)      

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (394,297,238)      (501,155,792)      (125,778,827)      (121,206,758)      

กาํไรขนัต้น 438,826,747       399,296,448       37,586,283         100,024,229       

รายไดอ้นื 440,002             1,803,571           24,440,837         150,166,012       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 439,266,749       401,100,019       62,027,120         250,190,241       

คา่ใชจ่้ายในการขาย (133,343,983)      (129,147,441)      (85,417)              (12,050,193)        

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (159,736,236)      (146,682,530)      (20,407,986)        (120,135,717)      

กลบัรายการประมาณการผลขาดทุนของ

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                          - -                173,774             

คา่ใชจ่้ายอนื (130,123)            (1,999,176)          -                (1,938,050)          

ตน้ทุนทางการเงนิ (9,503,601)          (7,738,276)          (5,110,846)          (1,740,400)          

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 136,552,806       115,532,596       36,422,871         114,499,655       

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (27,928,003)        (20,412,707)        (3,815,646)          (13,807,021)        

กาํไรสาํหรบังวด 108,624,803       95,119,889         32,607,225         100,692,634       

กาํไรเบด็เสรจ็อนื:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงักาํไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

  ผลประโยชน์พนักงาน 18 5,914,159           -                6,349,270           -                

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภท

  รายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 14 (1,182,832)          -                (1,269,854)          -                

กาํไรเบด็เสรจ็อนืสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 4,731,327           -                5,079,416           -                

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 113,356,130       95,119,889         37,686,641         100,692,634       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 41 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 108,612,592       95,155,529         32,607,225         100,692,634       

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 12,211               (35,640)              -                          -

108,624,803       95,119,889         32,607,225         100,692,634       

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 113,343,919       95,155,529         37,686,641         100,692,634       

สว่นทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคมุ 12,211               (35,640)              -                          -

113,356,130       95,119,889         37,686,641         100,692,634       

กาํไรต่อหุ้นส่วนทีเป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.1134               0.0981               0.0341               0.1038               

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.1134               0.0927               0.0341               0.0981               

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 41 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,086,194,354    1,104,929,189    -                27,670,300        

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 731,531,174       724,271,111       441,644,267       382,347,883       

รายได้จากการขายและการให้บริการ 1,817,725,528    1,829,200,300    441,644,267       410,018,183       

ตน้ทุนขาย (361,996,969)      (358,727,117)      -                (17,604,101)       

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (469,767,506)      (644,510,889)      (286,334,437)      (198,702,162)      

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (831,764,475)      (1,003,238,006)   (286,334,437)      (216,306,263)      

กาํไรขนัต้น 985,961,053       825,962,294       155,309,830       193,711,920       

รายไดอ้นื 5,985,982          3,429,836          37,978,793        255,611,641       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 991,947,035       829,392,130       193,288,623       449,323,561       

ค่าใชจ่้ายในการขาย (271,403,418)      (257,266,448)      (870,724)            (19,682,177)       

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (331,087,841)      (292,614,085)      (44,013,463)       (238,557,178)      

กลบัรายการประมาณการผลขาดทุนของ

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                          - -                2,286,381          

ค่าใชจ่้ายอนื (2,299,562)         (2,094,280)         (1,339,620)         (1,938,196)         

ตน้ทุนทางการเงนิ (18,220,699)       (23,024,866)       (8,428,659)         (3,491,467)         

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 368,935,515       254,392,451       138,636,157       187,940,924       

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 21 (73,826,275)       (49,115,856)       (23,480,957)       (28,478,725)       

กาํไรสาํหรบังวด 295,109,240       205,276,595       115,155,200       159,462,199       

กาํไรเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักําไร

หรอืขาดทุนในภายหลงั

การวดัมลูคา่ใหม่ของภาระผกูพนั

  ผลประโยชน์พนกังาน 18 5,914,159          -                6,349,270          -                

ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไม่จดัประเภท

  รายการใหม่ไปยงักําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 14 (1,182,832)         -                (1,269,854)         -                

กาํไรเบด็เสรจ็อืนสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี 4,731,327          -                5,079,416          -                

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 299,840,567       205,276,595       120,234,616       159,462,199       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 41 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 295,094,590       205,321,335       115,155,200       159,462,199       

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ 14,650              (44,740)             -                          -

295,109,240       205,276,595       115,155,200       159,462,199       

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 299,825,917       205,321,335       120,234,616       159,462,199       

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ 14,650              (44,740)             -                          -

299,840,567       205,276,595       120,234,616       159,462,199       

กาํไรต่อหุ้นส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.3068              0.2120              0.1197              0.1647              

กําไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.3068              0.2012              0.1197              0.1563              

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 41 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสดุวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบียน รวมส่วนของ ส่วน

ทีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนสาํรอง สาํรอง ยงัไม่ได้ ผู้เป็นเจ้าของ ได้เสียทีไม่มี

เรยีกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ซือคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามญัซือคืน จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม 
  
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 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        

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายบญัชี -                 -                   -                  -                   -                   25,850,904            25,850,904              -                   25,850,904            

ยอดคงเหลือต้นงวด - หลงัปรบัปรงุแล้ว 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        

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

   การเพมิทนุสามญั 5,618,306           64,418,372           -                  -                   -                   -                   70,036,678              -                   70,036,678            

   เงนิปันผลจ่าย -                 -                   -                  -                   -                   (193,374,458)         (193,374,458)           (34,440)                (193,408,898)         

   กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                 -                   -                  -                   -                   205,321,335          205,321,335            (44,740)                205,276,595          

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 1,015,767,498     322,675,967         (465,274,840)        120,327,052         465,274,840         320,280,939          1,779,051,456          1,037,336             1,780,088,792        

ทุนจดทะเบียน รวมส่วนของ ส่วน

ทีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนสาํรอง สาํรอง ยงัไม่ได้ ผู้เป็นเจ้าของ ได้เสียทีไม่มี

หมายเหตุ เรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ซือคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามญัซือคืน จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม 
  
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 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        

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

   การเพมิทนุสามญั 1,744                 19,955                 -                  -                   -                   -                   21,699                    -                   21,699                  

   หุน้สามญัซอืคนื 19.3 -                 -                   (160,158,220)        -                   160,158,220         (160,158,220)         (160,158,220)           -                   (160,158,220)         

   เงนิปันผลจ่าย 20 -                 -                   -                  -                   -                   (95,824,270)           (95,824,270)             (2,009)                  (95,826,279)           

   กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                 -                   -                  -                   -                   295,094,590          295,094,590            14,650                 295,109,240          

   กําไรเบด็เสรจ็อนื - การวดัมลูคา่ใหมข่อง

     ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (สทุธจิากภาษ)ี -                 -                   -                  -                   -                   4,731,327             4,731,327                -                   4,731,327              

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 972,496,946        322,107,225         (160,158,220)        120,327,052         160,158,220         353,823,461          1,768,754,684          2,145,541             1,770,900,225        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 41 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบยีน

ทีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนสาํรอง สาํรอง ยงัไมไ่ด้

เรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ซือคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามญัซือคืน จดัสรร รวม

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที 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              

ผลกระทบของการเปลยีนนโยบายบญัชี -                        -                    -                     -                     -                         17,799,167               17,799,167                  

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

   เพมิทนุจดทะเบยีน 5,618,306                  64,418,372             -                     -                     -                         -                      70,036,678                  

   เงนิปันผลจ่าย -                        -                    -                     -                     -                         (193,374,458)             (193,374,458)               

   กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                        -                    -                     -                     -                         159,462,199              159,462,199                

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 1,015,767,498             322,675,967           (465,274,840)            120,327,052             465,274,840                617,837,842              2,076,608,359              

ทุนจดทะเบยีน

ทีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนสาํรอง สาํรอง ยงัไมไ่ด้

หมายเหตุ เรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ซือคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามญัซือคืน จดัสรร รวม

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

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

   เพมิทนุจดทะเบยีน 1,744                        19,955                  -                     -                     -                         -                      21,699                       

   หุน้สามญัซอืคนื 19.3 -                        -                    (160,158,220)            -                     160,158,220                (160,158,220)             (160,158,220)               

   เงนิปันผลจ่าย 20 -                        -                    -                     -                     -                         (95,824,270)              (95,824,270)                 

   กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                        -                    -                     -                     -                         115,155,200              115,155,200                

   กาํไรเบด็เสรจ็อนื - การวดัมลูคา่ใหมข่อง

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (สทุธจิากภาษ)ี -                        -                    -                     -                     -                         5,079,416                 5,079,416                   

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 972,496,946               322,107,225           (160,158,220)            120,327,052             160,158,220                528,387,819              1,943,319,042              

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 14 ถงึ 41 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (บาท)

จดัสรรแล้ว

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562

กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (บาท)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

กาํไรสะสม
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

368,935,515      254,392,451      138,636,157      187,940,924      

รายการปรบัปรุง

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 10,11,12,13 244,042,799      295,219,475      61,807,900        54,577,063        

คา่ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 4,166,666          4,166,667                    -           -

(กลบัรายการ)คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู 8 (224,495)           (1,339,944)         (32,610)             (502,437)           

(กลบัรายการ)คา่เผอืสนิคา้ลา้สมยั 4,976,019          (5,363,739)                   -           -

คา่เผอืการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 3,306,335          4,289,557          3,306,335          4,289,557          

(กลบัรายการ)คา่เผอืการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย           -           -           - (1,818,489)         

(กําไร)ขาดทนุจากการจาํหน่ายอาคารและ อุปกรณ์และ

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (170,166)           29,893              (123,166)           (172,871)           

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายอาคารและ อุปกรณ์และ

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1,339,620          146                  1,339,620          146                  

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 3,451,582          34,335,521        2,118,258          22,928,447        

รายไดเ้งนิปันผล           -           - (16,747,990)       (45,419,936)       

ประมาณการหนีสนิคา่รอืถอน 79,460                        - 36,927                        -

ดอกเบยีรบั (383,495)           (696,260)           (10,783,644)       (16,186,325)       

ตน้ทนุทางการเงนิ 18,220,699        23,024,866        8,428,659          3,491,467          

647,740,539      608,058,633      187,986,446      209,127,546      

การเปลยีนแปลงของเงนิทนุหมนุเวยีน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (109,839,212)     1,390,293          95,028,881        (14,876,711)       

สนิคา้คงเหลอื 4,080,298          (9,165,947)         2,771,372          2,771,663          

ภาษมีลูคา่เพมิ (22,754,457)       (4,039,954)         (5,509,255)         259,769            

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 3,315,037          1,697,344          1,305,007          (1,412,755)         

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (13,569,341)       401,613            (2,281,558)         3,308,839          

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (1,097,829)         (120,667,615)     (80,555,347)       (95,687,745)       

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งจา่ย (3,565,065)         2,242,620          (945,178)           (478,259)           

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 18,766,235                  - 9,977,616                    -

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื (10,550,198)       (2,008,389)         (5,525,200)         946,611            

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 512,526,007      477,908,598      202,252,784      103,958,958      

รบัคนืภาษถีูกหกั ณ ทจีา่ย 35,180,508        33,332,603        34,170,433        32,530,210        

เงนิสดจา่ยภาษเีงนิได้ (55,355,190)       (58,091,278)       (37,062,487)       (13,567,471)       

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 492,351,325      453,149,923      199,360,730      122,921,697      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 41 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากดอกเบยีรบั 383,555            696,260            12,014,276        16,836,896        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคลและกจิการทเีกยีวขอ้งกนัเพมิขนึ 22 ง)           -           - (398,000,000)     (80,000,000)       

รบัชําระเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคลและกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 22 ง)           -           - 385,000,000      120,000,000      

เงนิสดรบัจากเงนิปันผล           -           - 16,747,990        45,419,936        

เงนิสดจา่ยซอือาคาร และอุปกรณ์ (142,983,758)     (59,830,398)       (95,613,246)       (53,220,664)       

เงนิสดจา่ยสาํหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (51,400,498)                 - (24,375,206)                 -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 5,416,916          135,968            5,223,472          821,540            

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (153,196,363)     (217,732,054)     (12,937,613)       (13,715,916)       

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ (341,780,148)     (276,730,224)     (111,940,327)     36,141,792        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จา่ยชําระดอกเบยี (9,781,303)         (11,234,399)       (3,684,692)         (3,823,482)         

จา่ยชําระหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่า (12,323,707)       (6,661,375)         (7,734,700)         (6,661,375)         

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 16 2,090,000,000    120,000,000      1,290,000,000    120,000,000      

จา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 16 (2,070,000,000)   (290,000,000)     (1,260,000,000)   (290,000,000)     

จา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17 (40,000,000)       (40,000,000)                 -           -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 22 จ)           -           - 94,000,000        106,000,000      

จา่ยชําระเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 22 จ)           -           - (16,700,000)       (83,500,000)       

จา่ยเงนิปันผล (95,824,270)       (193,374,458)     (95,824,270)       (193,374,458)     

จา่ยเงนิปันผลใหส้ว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคมุ (2,009)              (34,440)                       -           -

จา่ยชําระเงนิซอืหุน้คนื (160,158,220)               - (160,158,220)               -

เงนิสดรบัจากการออกหุน้เพมิทนุ 21,699              70,036,678        21,699              70,036,678        

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (298,067,810)     (351,267,994)     (160,080,183)     (281,322,637)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (สทุธิ) (147,496,633)     (174,848,295)     (72,659,780)       (122,259,148)     

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอืตน้งวด 328,409,093      339,639,957      104,285,400      168,511,981      

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดคงเหลอืปลายงวด 180,912,460      164,791,662      31,625,620        46,252,833        

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ตดัจาํหน่ายลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื และคา่เผอืหนีสงสยัจะสญู

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 1,333,398          32,325,296        540,000            32,325,296        

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนืและ

คา่เผอืหนีสงสยัจะสญูสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื           - 3,737,277                    - 3,737,277          

เจา้หนีคงคา้ง ณ วนัท ี30 มถิุนายน จากการซอือาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวด 119,910,228      29,686,436        78,499,484        29,414,549        

เจา้หนีคงคา้ง ณ วนัท ี30 มถิุนายน จากการซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนในระหว่างงวด 428,735,523      33,303,083                  - 3,874,042          

เจา้หนี ณ วนัท ี30 มถิุนายน จากการซอือาคาร และอุปกรณ์

ภายใตส้ญัญาเช่าระหว่างปี 455,095,986      3,935,612          226,289,737      3,935,612          

เงนิปันผลคา้งจา่ย           - 24,525                        -           -

ตดัจาํหน่ายภาษถีูกหกั ณ ทจีา่ยและคา่เผอืภาษเีงนิได้

ถูกหกั ณ ทจีา่ยทคีาดว่าจะไมไ่ดร้บัคนื           - 204,179                      - 204,179            

ประมาณการหนีสนิคา่รอืถอน 4,847,047                    - 2,252,564                    -

โอนยา้ยพนกังานระหว่างกลุ่มบรษิทั           -           - 5,434,044                    -

ผลกระทบจากการเปลยีนนโยบายบญัชขีองรายไดค้า้งรบั           - 8,631,969                    - 8,631,969          

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

กลบัรายการจากการยกเว้นคา่ธรรรมเนียมใบอนุญาตสําหรบัสทิธิ

ในการดาํเนินการบนคลนืความถสีาํหรบักจิการโทรทศัน์ระบบดจิติอล           - 635,616,368                -           -

รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงนิ

ฉบบัท ี16 มาถอืปฏบิตัิ 8,666,299          -               -                         -

โอนสนิทรพัยถ์าวรและ สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนไปเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ากการ

นํามาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัท ี16 มาถอืปฏบิตัิ 20,551,797        -               20,551,797                  -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 14 ถงึ 41 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

14 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัจ ากดัซึ่งที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยเมื่อวนัที ่17 เมษายน พ.ศ. 2535 บรษิทัได้
แปลงสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2546 และจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
 
เมื่อวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทีอ่ยู่เป็น เลขที ่27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร ์เอ ถนนประเสรฐิมนูกิจ 
แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (ทีอ่ยู่เดมิ เลขที ่419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย) 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มบรษิทั” 
 
ธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ ธุรกจิพาณิชยห์ลายช่องทาง ธุรกจิสื่อ ธุรกจิจดัจ าหน่ายเพลง ธุรกจิรบัจา้งและผลติกจิกรรม 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่7 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทาง
การเงนิระหว่างกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล  
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิายในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
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4 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 
กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และทีเ่กี่ยวกบั
สัญญาเช่า (TFRS 16) โดยปรับปรุงย้อนหลังตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจการไม่ได้ท าการปรับปรุงย้อนหลัง 
งบการเงนิทีแ่สดงเปรยีบเทยีบส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึง่เป็นแนวทางทีส่ามารถกระท าไดต้ามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว ทัง้นี้กลุ่มกิจการได้ท าการปรบัปรุงรายการและจดัประเภทรายการใหม่ตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชม้าตรฐานเรื่องสญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 
ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุและ 
 การจดัประเภท
 รายการใหม ่

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
 พ.ศ. 2563  
 ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่

  บาท  บาท  บาท 
    
สินทรพัยห์มุนเวียน    
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (สุทธ)ิ 544,834,568 (339,400) 544,495,168 
    
    
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    
อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 503,783,449 (20,355,023) 483,428,426 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ -       29,218,097 29,218,097 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (สุทธ)ิ 702,789,651 (196,775) 702,592,876 
    
หน้ีสินหมุนเวียน    
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (สุทธ)ิ -       8,485,415 8,485,415 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ    
   ภายในหนึ่งปี (สุทธ)ิ 6,729,866 (6,729,866) -       
    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่า (สุทธ)ิ -       9,151,915 9,151,915 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 2,580,565 (2,580,565) -       
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 
 ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

รายการปรบัปรงุและ 
 การจดัประเภท
 รายการใหม ่

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
 พ.ศ. 2563  
 ตามท่ีปรบัปรงุใหม ่

  บาท  บาท  บาท 
    
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    
อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 409,046,698 (20,355,023) 388,691,675 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ -       20,551,798 20,551,798 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (สุทธ)ิ 111,070,961 (196,775) 110,874,186 
    
หน้ีสินหมุนเวียน    
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (สุทธ)ิ -       6,729,866 6,729,866 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ    
   ภายในหนึ่งปี (สุทธ)ิ 6,729,866 (6,729,866) -       
    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน    
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่า (สุทธ)ิ -       2,580,565 2,580,565 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 2,580,565 (2,580,565) -       

 
กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16) มาถอืปฏบิตั ิโดยการรบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่า
ส าหรบัสญัญาเช่าทีไ่ดเ้คยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (TAS 17) เรื่อง สญัญาเช่า ทัง้นี้ 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าดงักล่าว ณ วนัทีน่ ามาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบันี้มาถอืปฏบิตัจิะรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิทีจ่ะต้อง
ช าระ คดิลดดว้ยอตัรากู้ยมืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอตัรากู้ยมืส่วนเพิม่ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีก่ลุ่มกจิการน ามาใช้
ในการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 4.00 

 ข้อมูลทางการเงิน 
รวม 

ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 
   

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

   ณ วนัทีน่ าใชเ้ป็นครัง้แรก 
 

(716,901) 
 

-       
บวก - หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิทีไ่ดร้บัรู ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 9,310,431 9,310,431 
(หกั) - สญัญาเช่าระยะสัน้ทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง  (3,077,971) (2,530,621) 
(หกั) - สญัญาทีไ่ดม้กีารประเมนิใหม่และรบัรูเ้ป็นสญัญาบรกิาร  (18,371,085) -       
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 17,637,330 9,310,431 
   

   หนี้สนิตามสญัญาเช่า – ส่วนทีห่มุนเวยีน 8,485,415 6,729,866 
   หนี้สนิตามสญัญาเช่า – ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 9,151,915 2,580,565 
   รวม 17,637,330 9,310,431 
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กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์สทิธิการใชท้ีเ่ป็นการเช่าอสงัหารมิทรพัย์ด้วยจ านวนเดยีวกบัหนี้สนิตามสญัญาเช่า ปรบัปรุงดว้ยยอดยกมา
ของจ านวนเงนิค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ กลุ่มกจิการไม่มสีญัญาเช่าที่
เป็นสญัญาทีส่รา้งภาระทีต่อ้งน ามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีน่ ามาตราฐานรายงานทางการเงนิฉบบันี้มาถอืปฏบิตัคิรัง้แรก  
 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชท้ีร่บัรูน้ัน้ เป็นการเช่าสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  1 มกราคม  30 มิถนุายน  1 มกราคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
อาคารส านักงาน และคลงัสนิคา้ 477,579,071 8,666,299 236,603,142 -       
อุปกรณ์ 3,035,268 3,426,678 3,035,268 3,426,678 
ยานพาหนะ  7,502,850 17,125,120 7,082,997 17,125,120 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ (หมายเหตุ 11) 488,117,189 29,218,097 246,721,407 20,551,798 

 
วิธีผ่อนปรนในทางปฏิบติัท่ีกลุ่มกิจการเลือกใช้ 
 
ในการน า TFRS 16 มาถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกนัน้กบัสญัญาเช่าทีก่จิการมอียู่ก่อนวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดเ้ลอืกใชว้ธิผี่อน
ปรนในทางปฏบิตัติามมาตรฐานดงันี้ 
• ใชอ้ตัราคดิลดอตัราเดยีวส าหรบักลุ่มสญัญาเช่าสนิทรพัยอ์า้งองิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัอย่างสมเหตุสมผล 
• ถอืว่าสญัญาเช่าด าเนินงานทีม่อีายุสญัญาเช่าคงเหลอืน้อยกว่า 12 เดอืนนับจากวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 
 
นโยบายการบญัชีท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการน ากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานเร่ืองสญัญาเช่ามาถือปฏิบติั 
 
การด้อยค่า 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการต้องพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้น โดยรวมการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสินทรพัย์ทางการเงนิที่เป็นตราสารหนี้ที่วดัมูลค่าด้วยวิธีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและด้วยวธิีราคาทุนตดัจ าหน่าย ซึ่งวธิีการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่านัน้ ขึ้นอยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึน้ของ
ความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเวน้การดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้ และสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญา ซึ่งกลุ่มกจิการเลอืกใช้
วธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ทัง้นี้ กลุ่มกจิการเลอืกน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัิ
ส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิน้สุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 โดยเลอืกที่
จะไม่น าขอ้มลูทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward looking information) มาใชใ้นการพจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้ของลูกหนี้การคา้ ซึง่กลุ่มบรษิทัเลอืกใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการค านวณ โดยผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในขอ้มูล
ทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 224,495 บาท และ 32,610 บาท ตามล าดบั ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 
พ.ศ. 2563 วดัมลูค่าโดยใชข้อ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่า
จะเกดิขึน้ 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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สญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าอาคารส านักงาน คลงัสนิคา้ อุปกรณ์ และยานพาหนะ โดยสญัญาเช่าส่วนใหญ่จะมรีะยะเวลาการเช่าคงทีร่ะหว่าง 
3 ปี ถงึ 5 ปี กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสญัญาเช่าอาคารส านักงาน คลงัสนิคา้ อุปกรณ์ และยานพาหนะ เป็นสญัญาเช่าประเภทสญัญาเช่า
ด าเนินงาน โดยค่าเช่าทีจ่่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน สุทธจิากเงนิจูงใจตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บัจากผูใ้หเ้ช่า จะรบัรูต้ามวธิเีสน้ตรง
ตลอดอายุสญัญาเช่า 
 
ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการรบัรูส้ญัญาเช่าเมื่อกลุ่มกจิการสามารถเขา้ถงึสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้
และหนี้สนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่ าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้น
ก าไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี้ยคงทีจ่ากยอดหนี้สนิตามสญัญาเช่าที่คงเหลอือยู่ กลุ่มกจิการคดิค่าเสื่อมราคา
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมค่าเช่าจ่าย ซึง่ประกอบไปดว้ย 

• ค่าเช่าคงที ่และ 
• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิ

 
กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นดว้ยอตัราดอกเบี้ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี้ยโดยนัยได ้กลุ่มกจิการจะคดิลด
ดว้ยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่า ซึ่งกค็อือตัราทีส่ะทอ้นถงึการกู้ยมื เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าใกล้เคยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกิจ 
อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั 
 
สนิทรพัย์สทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยจ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของ หนี้สนิตามสญัญาเช่า รวมถงึค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้ าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา 
สุทธจิากเงนิจูงใจที่ไดร้บัตามสญัญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริม่แรก และต้นทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย์  โดยค่าเช่าที่จ่ายตามสญัญาเช่า
ระยะสัน้และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ทีม่มีูลค่าต ่าจะรบัรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวธิีเส้นตรง สญัญาเช่าระยะสัน้คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่า
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน 
 

5 ประมาณการทางบญัชี 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคัญในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ 
และแหล่งทีม่าของขอ้มูลทีส่ าคญัของความไม่แน่นอนในประมาณการทีม่อียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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6 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบั 1  ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทัง้ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

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

 สงัเกตได)้ 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 17 
 

7 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2562 
ทีน่ ามาแสดงเปรยีบเทยีบไวม้กีารจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหเ้ปรยีบเทยีบไดก้บัการแสดงรายการทีเ่ปลี่ยนแปลงไปในงวดปัจจุบนัเท่าที่
จ าเป็นดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
   

 
ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 จากการจดั
 ประเภทใหม ่

 ภายหลงัการจดั
ประเภทใหม ่

  บาท  บาท  บาท 
    
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม    
   ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562    
    
ต้นทุน    
ตน้ทุนขาย (176,588,826) 2,944,069 (173,644,757) 
    
รายไดอ้ื่น 4,747,640 (2,944,069) 1,803,571 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
   

 
ตามท่ีรายงานไว้เดิม 

 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
 จากการจดั
 ประเภทใหม ่

 ภายหลงัการจดั
ประเภทใหม ่

  บาท  บาท  บาท 
    
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม    
   ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562    
    
ต้นทุน    
ตน้ทุนขาย (361,671,186) 2,944,069 (358,727,117) 
    
รายไดอ้ื่น 6,373,905 (2,944,069) 3,429,836 

 
8 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ลูกหนี้การคา้  343,168,669 415,863,868 422,035,344 496,067,115 
ลูกหนี้อื่น 111,320 881,082 49,475 774,902 
สนิทรพัยต์ามสญัญา 48,332,421 22,623,120 48,332,421 22,623,120 
รายไดค้า้งรบั  230,939,380 71,964,583 14,633,947 57,050,823 
เงนิทดรองจ่าย - พนักงาน 8,213,677 10,120,619 265,000 373,838 
ดอกเบีย้คา้งรบั  2,490,173 2,490,233 5,726,415 6,957,047 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 27,012,441 31,628,222 7,113,021 11,108,291 
 660,268,081 555,571,727 498,155,623 594,955,136 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู     
    - ลูกหนี้การคา้ (5,845,144) (7,168,543) (963,140) (1,293,140) 
    - ลูกหนี้อื่น (8,116) -       -       -       
    - รายไดค้า้งรบั (836,122) (1,078,732) (836,122) (1,078,732) 
    - ดอกเบีย้คา้งรบั (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) 
 (9,179,266) (10,737,159) (4,289,146) (4,861,756) 
     
 651,088,815 544,834,568 493,866,477 590,093,380 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ลูกหนี้การคา้สามารถวเิคราะห์ตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 196,153,205 249,961,575 16,403,125 84,714,654 
เกนิกว่าก าหนดเวลาช าระหนี้     
   น้อยกว่า 3 เดอืน 106,715,500 151,522,542 13,412,749 66,615,341 
   3 - 6 เดอืน 34,000,795 7,117,968 1,320,602 1,250 
   6 - 12 เดอืน 429,827 -       30,000 -       
   เกนิกว่า 12 เดอืน 5,861,847 7,261,783 979,843 1,330,843 
 343,161,174 415,863,868 32,146,319 152,662,088 
หกั ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (5,845,144) (7,168,543) (963,140) (1,293,140) 
 337,316,030 408,695,325 31,183,179 151,368,948 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 3,362 -       195,532,411 121,615,568 
เกนิกว่าก าหนดเวลาช าระหนี้     
   น้อยกว่า 3 เดอืน 4,133 -       62,486,842 66,564,603 
   3 - 6 เดอืน -       -       54,660,437 59,323,224 
   6 - 12 เดอืน -       -       77,209,335 95,901,632 
   เกนิกว่า 12 เดอืน -       -       -       -       
 7,495 -       389,889,025 343,405,027 

 
กลุ่มกจิการมรีะยะเวลาการช าระหนี้ส าหรบัลูกหนี้การคา้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระตามปกตคิอื 7 วนั ถงึ 90 วนั 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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9 เงินลงทุนในบริษทัย่อย (สุทธิ) 
 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุน การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
และส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้  
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 532,444,152 534,507,003 
ลดทุน -       (3,900,000) 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่า -       1,837,149 
ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 532,444,152 532,444,152 

 
10 อาคาร และอปุกรณ์ (สุทธิ) 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563   
ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด (ตรวจสอบแลว้) 503,783,449 409,046,698 
จดัประเภทจากสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิไปยงั 
   สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ (หมายเหตุ 4) 

 
(20,355,023) 

 
(20,355,023) 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 214,978,309 134,847,410 
จ าหน่ายระหว่างงวด (สุทธ)ิ (5,246,632) (5,100,306) 
ตดัจ าหน่ายระหว่างงวด (สุทธ)ิ (1,339,620) (1,339,620) 
รบัโอนจากสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ (หมายเหตุ 11) 8,179,607 8,179,607 
ค่าเสื่อมราคา  (44,097,406) (31,918,207) 
ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 655,902,684 493,360,559 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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11 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (สุทธิ) 
 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563   
ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด (ตรวจสอบแลว้) -       -       
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 มาใช ้ 
   ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 (หมายเหตุ 4) 

 
8,666,299 

 
-       

จดัประเภทจากสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ (หมายเหตุ 4) 20,551,798 20,551,798 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 502,937,172 252,880,580 
โอนไปอาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ (หมายเหตุ 10) (8,179,607) (8,179,607) 
ค่าเสื่อมราคา  (35,858,473) (18,531,364) 
ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 488,117,189 246,721,407 

 
  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บาท บาท 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563   
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้   
   - อาคารส านักงานและคลงัสนิคา้ 33,587,435 16,277,438 
 - อุปกรณ์ 391,410 391,410 

   - ยานพาหนะ 1,879,628 1,862,516 
 35,858,473 18,531,364 
   
ดอกเบีย้จ่ายจากหนี้สนิตามสญัญาเช่า 7,806,121 3,934,017 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 3,050,126 2,516,321 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าต ่า 232,800 115,200 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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12 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ (สุทธิ) 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่และประกอบกจิการโทรทศัน์แสดงไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท 
   

ราคาทุน 1,394,710,008 1,394,710,008 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (759,778,606) (723,961,393) 
 634,931,402 670,748,615 

 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 เป็นจ านวน 35,817,214 บาท (พ.ศ. 2562: จ านวน 53,063,283 บาท) 
ไดบ้นัทกึไวใ้นต้นทุนขายและการใหบ้รกิารในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 
 

13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 
 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 บาท บาท 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563   
ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด (ตรวจสอบแลว้) 702,789,651 111,070,961 
จดัประเภทจากสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิไปยงั 
   สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ (หมายเหตุ 4) 

 
(196,775) 

 
(196,775) 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 535,022,682 12,210,013 
จ าหน่ายระหว่างงวด (สุทธ)ิ (118) -        
ค่าตดัจ าหน่าย (128,269,707) (11,358,329) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (3,306,335) (3,306,335) 
ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,106,039,398 108,419,535 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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14 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สุทธิ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 

   
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

  30 มิถนุายน  30 มิถนุายน 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563 
  บาท  บาท 

   
ยอดคงเหลอืตน้งวด (ตรวจสอบแล้ว) 200,796,413 92,623,154 
ลดในงบก าไรขาดทุน (หมายเหตุ 21) (45,965,957) (6,388,390) 
ลดในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (1,182,832) (1,269,854) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 153,647,624 84,964,910 

 
สนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีสดงรายการสุทธติามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 153,647,624 200,796,413 84,964,910 92,623,154 
หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ -       -       -       -       
 153,647,624 200,796,413 84,964,910 92,623,154 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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15 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
เจา้หนี้การคา้   712,120,650 251,134,319 23,412,728 47,708,697 
เจา้หนี้อื่น 139,906,709 63,133,433   101,157,219 60,158,655 
หนี้สนิตามสญัญา 84,145,910 127,568,567   21,689,467 37,346,219 
รายไดร้บัล่วงหน้า 56,847,257 44,826,672   32,404,362 25,623,330 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย     
   - ค่านายหน้าและค่าใชจ้่าย     
         ส่งเสรมิการขายคา้งจ่าย 15,183,123 22,331,146 778,952 31,622,785 
   - ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายโครงการ 40,040,673 73,508,613 15,026,887 17,272,918 
   - ดอกเบีย้คา้งจ่าย 157,963 241,590 1,108,874 298,922 
   - ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายอื่นๆ 55,379,300 68,397,831 10,671,580 22,023,330 
   - เงนิปันผลคา้งจ่าย 24,525 24,525 -       -       
 1,103,806,110 651,166,696 206,250,069 242,054,856 

 
16 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 470,000,000 450,000,000 350,000,000 320,000,000 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมตีัว๋สญัญาใชเ้งนิทีต่่ออายุไดใ้นสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี้ยระหว่างรอ้ยละ 1.90 ต่อปี 
ถงึอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 2.10 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 2.50 ถงึรอ้ยละ 2.70 ต่อปี) เงนิกูค้งเหลอืพรอ้มดอกเบี้ยมี
ก าหนดช าระคนืในเดอืนกรกฏาคมถงึเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2563 (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : ก าหนดช าระในระหว่างเดอืนมกราคม
ถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563) 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมรีายการเคลื่อนไหวส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และส าหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้งวด/ปี 450,000,000 240,000,000 320,000,000 240,000,000 
เงนิกูย้มืเพิม่ 2,090,000,000 1,150,000,000 1,290,000,000 920,000,000 
ช าระคนืเงนิกูย้มื (2,070,000,000) (940,000,000) (1,260,000,000) (840,000,000) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด/ปี 470,000,000 450,000,000 350,000,000 320,000,000 

 
17 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และส าหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มดีงันี้  
  ข้อมูลทางการเงินรวม 
   ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
    30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
    พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
    บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด/ปี   316,085,000 396,085,000 
จ่ายช าระคนืเงนิกูย้มืระหว่างงวด/ปี   (40,000,000) (80,000,000) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี   276,085,000 316,085,000 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจ านวน  300 ล้านบาท (วันที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : จ านวน 1,600 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละคงที่ตามสญัญา โดยช าระคืนเงินต้นงวดแรก 
ในวนัครบก าหนดระยะเวลา 25 เดอืนนับจากวนัเบกิเงนิกู้ครัง้แรกในวนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และงวดต่อไป ช าระเป็นรายไตรมาส 
ทัง้นี้ ก าหนดช าระคนืดอกเบีย้ทัง้หมดภายใน 132 เดอืน นับตัง้แต่วนัเบกิเงนิกูค้รัง้แรก 
 

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

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ    3.25  4.00 
 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาว มดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 276,085,000 316,085,000 276,085,000 316,085,000 

 
มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนทีห่มุนเวยีนมมีลูค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระส าคญั 
 
มูลค่ายุตธิรรมค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืที่อตัราร้อยละ 3.25 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 : รอ้ยละ 4.00 ต่อปี) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัขัน้มลูค่ายุตธิรรม 
 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ก าหนดระยะเวลาช าระคนืเงนิตน้ของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิสรุปไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท 
   
ครบก าหนดช าระภายในไม่เกนิ 1 ปี 80,000,000 80,000,000 
ครบก าหนดช าระเกนิ 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 196,085,000 236,085,000 
 276,085,000 316,085,000 

 



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 

 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

  บาท  บาท 
   
ยอดยกมาตน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 163,964,704 105,976,538 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 3,451,582 2,118,258 
ก าไรจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (5,914,159) (6,349,270) 
โอนยา้ยระหว่างกลุ่มบรษิทั -       (5,434,044) 
ยอดยกไปปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 161,502,127 96,311,482 

 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
   
อตัราคดิลด  รอ้ยละ 0.52 - 3.03  รอ้ยละ 0.52 - 3.03 
อตัราการเพิม่ของเงนิเดอืน  รอ้ยละ 7.00  รอ้ยละ 7.00 
อตัราการลาออก  รอ้ยละ 0.00 - 20.00  รอ้ยละ 0.00 - 20.00 
อตัราการตาย  รอ้ยละ 1.00  รอ้ยละ 1.00 
อตัราเงนิเฟ้อ  รอ้ยละ 2.50  รอ้ยละ 2.50 

 
19 ทุนเรือนหุ้น 

 
19.1 การเพ่ิม/ลดทุนจดทะเบียน/เปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วของบริษทั 

 
เมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มผีู้แสดงความจ านงในการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิจ านวน 1,738 หน่วย เพื่อซื้อหุ้น
สามญั จ านวน 1,744 หุน้ ราคาใชส้ทิธหิน่วยละ 12.4419 บาท รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 21,698.67 บาท ซึง่บรษิทัไดร้บัช าระแล้ว 
เตม็จ านวนและไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) มีรายการเคลื่อนไหวส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 
  ข้อมูลทางการเงิน 
  เฉพาะกิจการ 
ใบส าคญัแสดงสทิธริุ่นที ่3 (RS-W3)  หน่วย 
  

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธคิงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 187,517,592 
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีถู่กใช ้ (1,738) 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธคิงเหลอื ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 187,515,854 

 

บรษิทัไดอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ รุ่นที ่3 (RS-W3) จ านวน 193,332,760 หน่วย โดยมกี าหนดการใช้
สทิธใินวนัท าการสุดทา้ยของเดอืนเมษายน และตุลาคมของแต่ละปีตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสทิธ ิทัง้นี้ วนัก าหนดใชส้ทิธิครัง้
แรกตรงกบัวนัที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และวนัก าหนดใชส้ทิธิครัง้สุดท้ายจะตรงกบัวนัที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจาก
วนัก าหนดใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยตรงกบัวนัหยุดท าการ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึต้องเลื่อนวนัก าหนดใชส้ทิธิครัง้สุดท้ายเป็นวนัท าการก่อน
หน้าวนัก าหนดใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย ซึง่ตรงกบัวนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

เมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มผีูแ้สดงความจ านงในการใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน 1,738 หน่วย เพื่อซื้อหุน้สามญั 
จ านวน 1,744 หุน้ ราคาใชส้ทิธหิน่วยละ 12.4419 บาท รวมเป็นจ านวนทัง้สิ้น 21,698.67 บาท ซึ่งบรษิทัไดร้บัช าระแล้ว เตม็
จ านวนและไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่1 มถิุนายน พ.ศ. 2563 

 

19.3 หุ้นสามญัซ้ือคืน/ส ารองหุ้นสามญัซ้ือคืน 
 

ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2562 มีมติให้บริษัทด าเนินการซื้อหุ้นคืน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
 

• วงเงนิสงูสุดทีใ่ชใ้นการซื้อหุน้คนืไม่เกนิ 200 ลา้นบาท 
• จ านวนหุน้ทีจ่ะซื้อคนืไม่เกนิ 15 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จ านวนหุน้ทีจ่ะซื้อคนืไม่เกนิรอ้ยละ 1.54 ของหุน้ที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
• วธิกีารในการซื้อหุน้คนืโดยซื้อในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
• ก าหนดระยะเวลาทีจ่ะซื้อหุน้คนืภายในระยะเวลา 6 เดอืนนับตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ วนัที ่1 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 
• หลักเกณฑ์ในการก าหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้น าราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วนัท าการก่อนที่บริษัทจะท าการ

เปิดเผยขอ้มูลมาประกอบการพจิารณาก าหนดราคาซื้อคนื ราคาซื้อคนืจะไม่เกนิกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วนัท าการซื้อขาย
ก่อนหน้าวนัที่ท าการซื้อขายในแต่ละครัง้บวกด้วยจ านวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดงักล่าว ทัง้นี้ราคาหุ้นเฉลี่ย
ยอ้นหลงั 30 วนั ตัง้แต่วนัที ่4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่17 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากบั 13.67 บาทต่อหุน้ 

 

ในระหว่างเดอืนมกราคม ถึงเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2563 บรษิัทได้ซื้อหุ้นทุนซื้อคืนจ านวน 15,000,000 หุ้น ในราคาระหว่างหุ้นละ 
10.20 บาท ถงึ 11.90 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 160,158,220 บาท 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของหุ้นสามญัซื้อคืนและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัซื้อคืนส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2563 เป็นดงันี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวมและ 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
   มูลค่าของ 
   หุ้นสามญัซ้ือคืน 
  จ านวนหุ้น  บาท 
   

ยอดคงเหลอืตน้ปี ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 -       -       
ซื้อหุน้คนื 15,000,000 160,158,220 
ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 15,000,000 160,158,220 

 
20 การจ่ายเงินปันผล 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2563 เมื่อวนัที ่26 มนีาคม พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมไดม้มีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 95,824,270 บาท ซึง่บรษิทัไดจ้่ายเงนิปัน
ผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่24 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

21 ภาษีเงินได้ 
 
รายการกระทบยอดภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดหกเดือน ส าหรบังวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษี     
   ส าหรบังวด (27,662,193) (18,966,270) (17,090,875) (1,283,269) 
การปรบัปรุงภาษีเงนิไดปี้ก่อนต ่าไป (337) (80,895) (337) -       
ตดัจ าหน่ายภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย (190,621) (204,179) (1,355) (204,179) 
กลบัรายการค่าเผื่อภาษีเงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่าย     
   ทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัคนื -       40,119 -       -       
ค่าเผื่อภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทีจ่่ายทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัคนื (7,167) (958) -       -       
รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 14) (45,965,957) (29,903,673) (6,388,390) (26,991,277) 
รวมภาษีเงนิได ้ (73,826,275) (49,115,856) (23,480,957) (28,478,725) 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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22 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบรษิัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็น  
โดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิัททีท่ าหน้าทีถ่ือหุ้น บรษิทัย่อยและกิจการที่เป็น
บรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทั ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทั ตลอดทัง้
สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบับรษิทัแต่ละรายการ บรษิทัค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธ์
มากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทีส่ าคญัเปิดเผยในหมายเหตุ 9  
 
รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่ าคญัทีน่อกเหนือจากบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมสรุปได ้ดงันี้ 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   
บรษิทั เชษฐโชต ิจ ากดั ใหบ้รกิารเช่าสถานที ่ มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บรษิทั เชษฐโชตศิกัดิ ์จ ากดั ใหบ้รกิารเช่าสถานที ่ มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บรษิทั ไอเดยี เพาเวอร ์จ ากดั รบัจา้งจดักจิกรรม ถอืหุน้ทางออ้ม 
บรษิทั เมม็เบอรช์ปิ จ ากดั ใหบ้รกิารเช่าสถานที ่ มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้รหิารทีส่ าคญั  บุคคลทีม่อี านาจและความรบัผดิชอบการวางแผน  

สัง่การและควบคุมกจิกรรมต่างๆ ของกจิการไม่ว่า 
ทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้นี้ รวมถงึกรรมการของ 
กลุ่มกจิการ (ไม่ว่าจะท าหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม่) 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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รายการทีส่ าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
ก) รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายระหว่างกลุ่มกจิการกบับุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดหกเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 

และ พ.ศ. 2562 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
รายการค้ากบับริษทัย่อย     
   รายไดธุ้รกจิสื่อ -       -       98,134,947 76,001,595 
   รายไดธุ้รกจิเพลง -       -       15,085,019 24,718,869 
   รายไดจ้ากการขายสนิคา้ -       -       -       27,670,300 
   รายไดจ้ากการบรหิารจดัการ -       -       210,534,000 186,295,018 
   ดอกเบีย้รบั -       -       10,674,498 15,982,602 
   รายไดอ้ื่น -       -       7,625,335 5,558,565 
   ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร -       -       25,309,346 22,884,071 
   ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร -       -       496,199 8,737,061 
   ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบีย้จ่าย -       -       1,467,865 1,759,403 
     
รายการค้ากบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
   ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 22,971,724 16,315,704 5,375,476 10,894,414 
   ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 57,533,859 41,272,724 38,939,279 33,525,232 
   ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบีย้จ่าย     
      จากหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่า 7,515,613 -       3,749,749 -       
   ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั 68,706,246 58,459,970 47,348,126 43,008,235 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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ข) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
ลูกหน้ีการค้า     
บรษิทัย่อย -       -       389,881,530 343,405,027 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั  7,495 -       7,495 -       
 7,495 -       389,889,025 343,405,027 
     
ดอกเบีย้ค้างรบั     
บรษิทัย่อย 2,489,884 2,489,884 5,726,415 6,957,047 
     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรบั     
บรษิทัย่อย (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) 
     
เงินมดัจ า     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15,582,788 -       8,240,264 -       
     
รายได้ค้างรบั     
บรษิทัย่อย -       -       966,242 1,061,772 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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ค) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
เจ้าหน้ีการค้า     
บรษิทัย่อย -       -       18,225,468 23,744,267 
     
เจ้าหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย -       -       2,206,463 13,036,559 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,842,591 2,502,866 1,200,294 1,610,263 
 2,842,591 2,502,866 3,406,757 14,646,822 
     
รายได้รบัล่วงหน้า     
บรษิทัย่อย -       -       1,912,500 472,500 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ     
บรษิทัย่อย -       -       1,129,800 4,527,498 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 122,845 -       -       -       
 122,845 -       1,129,800 4,527,498 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
บรษิทัย่อย -       -       1,103,669 270,429 
     
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งเสริม     
   การขายค้างจ่าย     
บรษิทัย่อย -       -       540,559 26,218,379 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนๆ     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8,026,337 -       6,560,175 -       
     
หน้ีสินภายใต้สญัญาเช่า     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 447,139,139 -       226,289,736 -       

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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ง) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (สุทธ)ิ 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ยอดยกมา 20,355,000 20,355,000 1,027,055,000 904,395,000 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ -       -       398,000,000 335,000,000 
รบัคนืเงนิกูย้มื -       -       (385,000,000) (210,000,000) 
ตดัจ าหน่ายในระหว่างงวด -       -       -       (2,340,000) 
 20,355,000 20,355,000 1,040,055,000 1,027,055,000 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (20,355,000) (20,355,000) (20,355,000) (20,355,000) 
ยอดยกไป -       -       1,019,700,000 1,006,700,000 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ยอดคงเหลอืของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้้ยมืทีไ่ม่มหีลกัประกนัใน
สกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.02 ต่อปี (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.65 ต่อปี) 

 
จ) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
 บาท บาท 
   
ยอดยกมา 97,027,125 208,027,125 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ 94,000,000 154,027,125 
รบัคนืเงนิกูย้มื (16,700,000) (265,027,125) 
ยอดยกไป 174,327,125 97,027,125 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 ยอดคงเหลอืของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิกู้ยมืที่ไม่มหีลกัประกนั 
ในสกุลเงนิบาท ทีม่ดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 2.02 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.38 ต่อปี) 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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ฉ) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีส่ าคญั 
 
ผูบ้รหิารทีส่ าคญัของบรษิัทรวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผู้บรหิารระดบัสูง ค่าตอบแทนที่
จ่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารทีส่ าคญัมดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  30 มิถนุายน  30 มิถนุายน  30 มิถนุายน  30 มิถนุายน 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 68,706,246 58,459,970 47,348,126 43,008,235 
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ 1,636,346 14,465,243 1,064,768 12,316,093 
 70,342,592 72,925,213 48,412,894 55,324,328 

 
23 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ในการวดัผลการด าเนินงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมกีารพจิารณาจากก าไรขัน้ต้นจากรายได้ต่างๆโดยจดัประเภทของรายได้
ออกเป็นรายไดธุ้รกจิสื่อ รายไดธุ้รกจิเพลง รายไดธุ้รกจิรบัจา้งและผลติกจิกรรม รายไดธุ้รกจิพาณิชย์หลายช่องทาง และรายไดธุ้รกิจ
บรกิารและอื่นๆ ยอดรายได้ไดต้ดัรายการระหว่างกนัออกแล้ว ก าไรขัน้ต้นค านวณจากยอดรายได้หกัด้วยต้นทุนขายและต้นทุนการ
ใหบ้รกิาร 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัภูมศิาสตร ์
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 รายการค้ากับลูกค้าภายนอกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 77.72 ของกลุ่มกิจการเป็นการค้า
ภายในประเทศ นอกจากนี้สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มกจิการ อยู่ในประเทศไทย 
 
ลูกคา้รายใหญ่ 
 
กลุ่มกิจการไม่มรีายได้จากการขายและให้บรกิารกบัลูกค้าภายนอกรายใดรายหนึ่งทีม่ากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มกิจการ  
จงึมไิดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัลูกคา้รายใหญ่ 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
     ธรุกิจ     
 ธรุกิจพาณิชย์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ    
 หลายช่องทาง  ธรุกิจส่ือ  ธรุกิจเพลง ผลิตกิจกรรม  และอื่นๆ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

รายได ้         
   รายไดภ้ายนอก 1,086,194,354 597,007,946 97,187,737 37,335,491 -       1,817,725,528 -       1,817,725,528 
   รายไดภ้ายใน 60,374 295,138,160 15,085,019 376,823 210,534,000 521,194,376 (521,194,376) -       
รวมรายได ้ 1,086,254,728 892,146,106 112,272,756 37,712,314 210,534,000 2,338,919,904 (521,194,376) 1,817,725,528 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 362,802,111 522,060,642 34,497,621 21,855,822 195,624,476 1,136,840,672 (305,076,197) 831,764,475 
ก าไรขัน้ตน้ 723,452,617 370,085,464 77,775,135 15,856,492 14,909,524 1,202,079,232 (216,118,179) 985,961,053 
         

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         
เมื่อปฏบิตัติามภาระ         
   ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้         
   (point in time) 1,086,254,728 279,997,156 111,771,527 31,636,076 -       1,509,659,487 (29,150,436) 1,480,509,051 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัิ         
   ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตัิ         
   (over time) -       612,148,950 501,229 6,076,238 210,534,000 829,260,417 (492,043,940) 337,216,477 
รวมรายได ้ 1,086,254,728 892,146,106 112,272,756 37,712,314 210,534,000 2,338,919,904 (521,194,376) 1,817,725,528 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 
     ธรุกิจ     
 ธรุกิจพาณิชย์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ    
 หลายช่องทาง  ธรุกิจส่ือ  ธรุกิจเพลง ผลิตกิจกรรม  และอื่นๆ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

         

อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 69,637,616 257,708,287 190,456 73,799 328,292,526 655,902,684 -        655,902,684 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ 110,766,628 129,382,785 4,281,637 -        243,686,139 488,117,189 -        488,117,189 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สุทธ)ิ 55,826,841 1,590,459,836 19,734,618 -        74,949,505 1,740,970,800 -        1,740,970,800 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
 ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2562 
     ธรุกิจ     
 ธรุกิจพาณิชย์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ    
 หลายช่องทาง  ธรุกิจส่ือ  ธรุกิจเพลง ผลิตกิจกรรม  และอื่นๆ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
         

รายได ้         
   รายไดภ้ายนอก 1,104,929,049 549,136,488 120,667,093 54,467,670 -       1,829,200,300 -       1,829,200,300 
   รายไดภ้ายใน 27,673,271 351,706,255 24,718,869 -       -       404,098,395 (404,098,395) -       
รวมรายได ้ 1,132,602,320 900,842,743 145,385,962 54,467,670 -       2,233,298,695 (404,098,395) 1,829,200,300 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 378,664,546 645,918,134 58,546,374 31,531,220 -       1,114,660,274 (111,422,268) 1,003,238,006 
ก าไรขัน้ตน้ 753,937,774 254,924,609 86,839,588 22,936,450 -       1,118,638,421 (292,676,127) 825,962,294 
         

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         
เมื่อปฏบิตัติามภาระ         
   ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้         
   (point in time) 1,132,602,320 49,761,458 142,232,604 14,382,169 -       1,338,978,551 (76,668,930) 1,262,309,621 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัิ         
   ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตัิ         
   (over time) -      851,081,285 3,153,358 40,085,501 -       894,320,144 (327,429,465) 566,890,679 
รวมรายได ้ 1,132,602,320 900,842,743 145,385,962 54,467,670 -       2,233,298,695 (404,098,395) 1,829,200,300 

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

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

 
24 วงเงินสินเช่ือ 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชม้ดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
     

วงเงนิสนิเชื่อต่างๆ ทีไ่ดร้บั     
   - วงเงนิทีย่งัไม่ไดใ้ช ้ 1,223 2,247 557 587 

 
25 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสญัญาท่ีส าคญั 

 
25.1 ภาระผกูพนั 
 

ก) ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
    ซื้อทรพัยส์นิ 28,243,062 118,661,621 14,475,433 37,691,683 
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ข) ภาระผูกพนัจากสญัญาเช่าทีย่กเลกิไม่ได้ 
 
กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่ายอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าทีไ่ม่สามารถยกเลิกได้
มดีงันี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ไม่เกนิ 1 ปี -       5,114,371 -       2,530,621 
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี -       7,007,400 -       -       
 -       12,121,771 -       2,530,621 

 
ค)  ภาระผกูพนัจากสญัญาบรกิารทีย่กเลกิไม่ได้ 

 
กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิาร ยอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาบรกิารทีไ่ม่สามารถ 
ยกเลกิไดม้ดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 

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

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ไม่เกนิ 1 ปี 64,994,439 4,624,485 27,928,456 -       
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 99,138,924 13,746,600 40,853,472 -       
 164,133,363 18,371,085 68,781,928 -       

 
จากขอ้ 25.1 ข) ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใชต้ามสญัญาเช่า ยกเวน้สญัญาเช่าระยะ
สัน้ และสญัญาบรกิาร รายละเอยีดเพิม่เตมิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 4 

 
25.2 สญัญาส าคญัท่ีท ากบักิจการอ่ืน 

 
ก) บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท าสญัญาจ านวน 8 สญัญา เพื่อใช้บริการช่องสญัญาณดาวเทียมและใช้บริการส่ง

สญัญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม โดยมกี าหนดระยะเวลาระหว่างวนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2564 
โดยบรษิทัตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมส าหรบัการใชบ้รกิารและจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการใชบ้ริการดงักล่าวตามที่ระบุ
ในสญัญา ทัง้นี้ บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 
 

ข) บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดท้ าสญัญาเช่าเวลาของสถานีวทิยุกระจายเสยีงกบัส่วนราชการจ านวน 1 สญัญา ก าหนดระยะเวลา 
2 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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ค) บรษิทัและบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกิจการ
โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) โดยมภีาระผูกพนัที่จะต้องปฏบิตัติามข้อก าหนดต่าง ๆ ทีร่ะบุไว้ใน
ใบอนุญาตและต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการน าส่งเข้ากองทุนตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขทีป่ระกาศโดย กสทช. 

 
ง) บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดท้ าสญัญาเช่าใช้บรกิารโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดนิในระบบดจิติอลกบั

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ส าหรบัด าเนินกิจการโทรทศัน์ระบบดิจติอล
ระยะเวลา 15 ปี โดยมคี่าธรรมเนียมส าหรบัการใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา และบรษิทัย่อยไดว้างหนังสอืค ้าประกนั
จากสถาบนัการเงนิรอ้ยละ 5 ของมลูค่าตามสญัญา 

 
25.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
ณ วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2563 และ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนักบัธนาคารพาณิชย ์ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม  30 มิถนุายน  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
     

ค ้าประกนัใหบ้รษิทั บรษิทัย่อย     
   และบรษิทัอื่น  45.95  47.16  4.59  5.81 

 
26 ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีส าคญั 

 
26.1 ในระหว่างวนัที่ 16 สงิหาคม พ.ศ. 2549 ถึงวนัที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยถูกฟ้องร้องเรยีกค่าเสียหาย 

เน่ืองจากการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการละเมดิลขิสทิธิข์องบรษิทัและอื่นๆจ านวนทุนทรพัย ์33.51 ลา้นบาท ณ วนัทีใ่นรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีคดดีงักล่าวก าลงัอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาล ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัประเมนิว่าบรษิทัยงัมคีวามไม่แน่นอน
ของภาระผูกพนัที่จะต้องจ่ายช าระเงนิที่ถูกเรยีกร้องจ านวนดงักล่าว ดงันัน้ผู้บรหิารจงึยงัไม่ได้บนัทึกประมาณการหนี้สินที่
เกีย่วขอ้งไวใ้นงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
26.2 เงนิสนับสนุนการถ่ายทอดฟุตบอลโลก ค.ศ. 2014 

 
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ได้ตกลงร่วมกันให้บริษัทย่อยถ่ายทอดการแข่งขนัฟุตบอลโลก ค.ศ. 2014 ทุกการแข่งขนัผ่านบริการ
โทรทศัน์ทีเ่ป็นการทัว่ไป (Free TV) โดยกสทช.จะใหเ้งนิสนับสนุนใหแ้ก่บรษิทัย่อย 
 
ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อเรียกเงินสนับสนุนจ านวน 57.14 ล้านบาท  
จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่ง ณ วนัที่ 28 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2563 ศาลปกครองสงูสุดพพิากษายกฟ้อง 
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