
บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั อาร์เอส จํากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และข้อมูลทางการเงนิ

เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน 

เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวม

และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 

ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการ 

ใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจํากัดกว่า 

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีําให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้าก

การตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 

 

ข้อสรปุ 

 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัทําขึ้น 

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

 

 

 

 

 

สง่า  โชคนิติสวสัด์ิ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11251 

กรุงเทพมหานคร 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 258,418,643       200,100,593     59,849,544         42,996,478       

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (สุทธ)ิ 7 818,744,493       711,408,947     560,327,862       548,961,895      

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (สุทธ)ิ 19 ง) -                -              1,006,700,000    1,034,700,000   

สนิคา้คงเหลอื (สุทธ)ิ 236,577,506       228,725,881     965,780             115,780            

ภาษมีลูค่าเพมิ (สุทธ)ิ 36,326,600         24,610,076      -                -               

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 8,026,799          8,684,428        2,317,881          677,049            

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,358,094,041    1,173,529,925  1,630,161,067    1,627,451,202   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

สนิทรพัยต์ามสญัญาไมห่มนุเวยีน 7.1 32,903,649         10,000,000      32,903,649         10,000,000       

เงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม (สุทธ)ิ 8.2 963,799,394       3,992,546        -                 -                

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ 8.2 -                 -              1,487,485,044    532,485,044      

อาคาร และอปุกรณ์ (สุทธ)ิ 9 626,857,514       641,880,556     477,988,625       487,484,726      

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ 10 475,711,138       471,486,947     238,112,991       237,829,068      

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถ ีและประกอบกจิการ

โทรทศัน์ (สุทธ)ิ 11 580,960,260       598,720,594     -                -               

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สุทธ)ิ 12 1,467,447,532    1,314,037,630  104,692,880       110,316,228      

ภาษเีงนิไดถู้กหกั ณ ทจีา่ย รอขอคนื (สุทธ)ิ 131,230,916       156,404,476     -                25,522,031       

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 13 133,385,791       123,568,442     85,955,015         85,872,673       

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื 23,522,994         22,868,498      10,089,212         9,796,516         

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 4,435,819,188    3,342,959,689  2,437,227,416    1,499,306,286   

รวมสินทรพัย์ 5,793,913,229    4,516,489,614  4,067,388,483    3,126,757,488   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 33 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 14 1,086,022,128    1,016,085,502  98,510,736         114,177,323      

เจา้หนีเงนิประกนัผลงาน 22,475,903         23,429,564      11,112,659         10,702,736       

หนสีนิภายใตส้ญัญาเชา่ทถีงึกําหนดชําระ

ภายในหนึงปี (สุทธ)ิ 89,122,469         83,311,020      45,218,335         42,197,064       

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 15 665,000,000       540,000,000     310,000,000       350,000,000      

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19 จ) -                -              300,327,125       255,327,125      

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปี 16 90,000,000         80,000,000      -                -               

ภาษมีลูค่าเพมิ (สุทธ)ิ 40,602,764         36,883,597      35,952,040         33,307,694       

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 49,698,776         21,563,289      14,767,265         13,009,535       

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจีา่ยคา้งจา่ย 17,874,276         11,545,413      6,181,734          2,800,596         

หนสีนิหมนุเวยีนอนื 994,393             977,571          994,393             977,571            

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,061,790,709    1,813,795,956  823,064,287       822,499,644      

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนสีนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (สุทธ)ิ 365,508,665       366,745,952     183,187,277       185,698,983      

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สุทธ)ิ 16 1,041,556,947    156,085,000     915,471,947       -               

หนสีนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 13 36,268              9,897              -                -               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 175,535,310       170,653,648     103,059,124       100,858,435      

ประมาณการหนีสนิค่ารอืถอน 5,138,561          5,088,170        2,319,624          2,296,877         

หนสีนิไมห่มนุเวยีนอนื 62,363              42,363            40,000              20,000             

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,587,838,114    698,625,030     1,204,077,972    288,874,295      

รวมหนีสิน 3,649,628,823    2,512,420,986  2,027,142,259    1,111,373,939   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 33 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

   หุน้สามญั 1,161,997,216 หุน้ 

      มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,161,997,216    1,161,997,216  1,161,997,216    1,161,997,216   

ทนุทอีอกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

   หุน้สามญั 972,496,946 หุน้

      มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 972,496,946       972,496,946     972,496,946       972,496,946      

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 322,107,225       322,107,225     322,107,225       322,107,225      

หุน้สามญัซอืคนื (160,158,220)      (160,158,220)    (160,158,220)      (160,158,220)     

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุสํารองตามกฎหมาย 17 120,327,052       120,327,052     120,327,052       120,327,052      

จดัสรรแลว้ - สํารองหุน้สามญัซอืคนื 160,158,220       160,158,220     160,158,220       160,158,220      

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 727,216,915       587,007,031     625,315,001       600,452,326      

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,142,148,138    2,001,938,254  2,040,246,224    2,015,383,549   

ส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 2,136,268          2,130,374        -                        -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,144,284,406    2,004,068,628  2,040,246,224    2,015,383,549   

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 5,793,913,229    4,516,489,614  4,067,388,483    3,126,757,488   

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 33 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 660,534,031       500,015,497       -                -                

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 331,655,292       484,586,046       196,271,560       282,815,753       

รายได้จากการขายและการให้บริการ 992,189,323       984,601,543       196,271,560       282,815,753       

ตน้ทุนขาย (222,640,195)      (180,746,608)      -                -                

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (209,396,084)      (239,769,547)      (139,385,826)      (160,555,610)      

รวมต้นทนุขายและการให้บริการ (432,036,279)      (420,516,155)      (139,385,826)      (160,555,610)      

กาํไรขนัต้น 560,153,044       564,085,388       56,885,734        122,260,143       

รายไดอ้นื 2,666,878          5,545,980          6,842,010          9,001,360          

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 562,819,922       569,631,368       63,727,744        131,261,503       

คา่ใชจ่้ายในการขาย (177,166,432)      (139,151,928)      (453,465)            (1,877,797)         

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (210,119,930)      (187,210,194)      (24,139,099)       (22,512,987)       

คา่ใชจ่้ายอนื (54,040)             (2,169,439)         -                (1,339,620)         

ตน้ทุนทางการเงนิ (11,123,526)       (8,717,098)         (7,548,990)         (3,317,813)         

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 8.2 9,405,957          -                -                -                

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 173,761,951       232,382,709       31,586,190        102,213,286       

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 18 (33,546,173)       (45,898,272)       (6,723,515)         (19,665,311)       

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 140,215,778       186,484,437       24,862,675        82,547,975        

กําไรเบด็เสรจ็อนื -                -                -                -                

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 140,215,778       186,484,437       24,862,675        82,547,975        

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 33 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท บาท บาท

การแบง่ปันกาํไร

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 140,209,884       186,481,998       24,862,675        82,547,975        

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ 5,894                2,439                -                -                

140,215,778       186,484,437       24,862,675        82,547,975        

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 140,209,884       186,481,998       24,862,675        82,547,975        

ส่วนทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคมุ 5,894                2,439                -                -                

140,215,778       186,484,437       24,862,675        82,547,975        

กาํไรต่อหุ้นส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.1464              0.1931              0.0260              0.0855              

กําไรต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.1464              0.1931              0.0260              0.0855              

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 33 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ทนุจดทะเบียน รวมส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทนุสาํรอง สาํรอง ยงัไม่ได้ ผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี

เรียกชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ซือคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามญัซือคืน จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม 
  
ยอดคงเหลอืต้นงวด 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

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

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

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที 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    

ทนุจดทะเบียน รวมส่วนของ

ทีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทนุสาํรอง สาํรอง ยงัไม่ได้ ผูเ้ป็นเจ้าของ ส่วนได้เสียทีไม่มี

เรียกชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ซือคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามญัซือคืน จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม 
  
ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 972,496,946     322,107,225     (160,158,220)    120,327,052     160,158,220     587,007,031     2,001,938,254  2,130,374          2,004,068,628    

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

   กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด -             -             -             -             -             140,209,884     140,209,884     5,894                140,215,778       

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 972,496,946     322,107,225     (160,158,220)    120,327,052     160,158,220     727,216,915     2,142,148,138  2,136,268          2,144,284,406    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 33 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว

จดัสรรแล้ว

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ทุนจดทะเบยีน

ทีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนสาํรอง สาํรอง ยงัไมไ่ด้

เรียกชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ซือคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามญัซือคืน จดัสรร รวม

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

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

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

   สาํรองหุน้สามญัซอืคนื 160,158,220                (160,158,220)               -                         

   กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                         -                         -                         -                         -                         82,547,975                  82,547,975                  

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 972,495,202                322,087,270                (160,158,220)               120,327,052                160,158,220                586,525,448                2,001,434,972              

ทุนจดทะเบยีน

ทีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนสาํรอง สาํรอง ยงัไมไ่ด้

เรียกชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ซือคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามญัซือคืน จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 972,496,946                322,107,225                (160,158,220)               120,327,052                160,158,220                600,452,326                2,015,383,549              

การเปลยีนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

   กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                         -                         -                         -                         -                         24,862,675                  24,862,675                  

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 972,496,946                322,107,225                (160,158,220)               120,327,052                160,158,220                625,315,001                2,040,246,224              

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 11 ถงึ 33 เป็นสว่นหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

จดัสรรแล้ว

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2563

กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (บาท)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มนีาคม พ.ศ. 2564

กาํไรสะสม
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

173,761,951       232,382,709       31,586,190         102,213,286       

รายการปรบัปรุง

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 133,725,568       119,731,504       36,543,330         27,311,084         

คา่ตดัจาํหน่ายคา่ใช้จ่ายล่วงหน้า -                2,083,333          -                -                

(กลบัรายการ)คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู (86,047)             (116,275)            (4,524)               (16,274)             

(กลบัรายการ)คา่เผอืสนิคา้ลา้สมยั 1,120,868          (3,037,951)         -                -                

คา่เผอืภาษถีกูหกั ณ ทจี่าย ทคีาดว่าจะไมไ่ดร้บัคนื 10,890              -                -                -                

คา่เผอืการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                1,727,073          -                1,727,073          

ส่วนแบ่ง(กาํไร)จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 8.2 (9,405,957)         -                -                -                

(กาํไร)จากการจาํหน่ายอาคารและ อุปกรณ์และ

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                (86,027)             -                (32,706)             

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอาคารและ อุปกรณ์และ

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                1,339,620          -                1,339,620          

(กาํไร)จากการเปลยีนแปลงสญัญาเช่า (153,643)            -                (5,895)               -                

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 4,881,662          4,329,602          2,200,689          2,019,769          

ประมาณการหนีสนิคา่รอืถอน 50,391              28,774              22,747              13,355              

รายไดด้อกเบยี (3)                     (2,572)               (5,058,102)         (5,773,192)         

ตน้ทุนทางการเงนิ 11,123,526         8,717,098          7,548,990          3,317,813          

315,029,206       367,096,888       72,833,425         132,119,828       

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมนุเวยีน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (130,153,443)      (66,799,604)        (34,362,110)        45,718,727         

สนิคา้คงเหลอื (8,972,493)         31,954,820         (850,000)            2,726,372          

ภาษมีลูคา่เพมิ (7,997,357)         (27,143,939)        2,644,346          (10,059,541)        

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื 657,629             3,313,496          (1,640,832)         1,325,996          

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื (654,496)            (14,592,288)        (292,696)            (6,267,864)         

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 57,293,392         20,922,812         (5,784,230)         (11,267,611)        

ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจี่ายคา้งจ่าย 6,328,863          301,958             3,381,138          (411,616)            

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 16,822              11,315,231         426,745             7,826,613          

หนีสนิไมห่มนุเวยีนอนื 20,000              (10,570,759)        20,000              (5,545,761)         

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 231,568,123       315,798,615       36,375,786         156,165,143       

รบัคนืภาษถีกูหกั ณ ทจี่าย 25,517,699         1,010,075          25,517,699         -                

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (15,556,693)        (15,763,530)        (5,043,795)         (7,070,488)         

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 241,529,129       301,045,160       56,849,690         149,094,655       

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้
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หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 11 ถงึ 33 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากดอกเบยีรบั 298                   2,921                5,155,120          6,685,421          

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคลและกจิการทเีกยีวขอ้งกนัเพมิขนึ 19 ง) -                -                (120,000,000)      (110,000,000)      

รบัชาํระเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคลและกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19 ง) -                -                148,000,000       220,000,000       

เงนิสดจ่ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 8.2 (950,400,891)      -                -                -                

เงนิสดจ่ายเพมิทุนในบรษิทัยอ่ย 8.2 -                -                (955,000,000)      -                

เงนิสดจ่ายซอือาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (220,047,196)      (210,597,128)      (20,227,440)        (78,818,965)        

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                1,659,907          -                1,401,963          

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (1,170,447,789)   (208,934,300)      (942,072,320)      39,268,419         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายชําระดอกเบยี (6,297,474)         (5,660,370)         (4,812,838)         (1,960,959)         

จ่ายชําระหนีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (26,865,816)        (5,096,463)         (13,511,466)        (3,508,735)         

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 15 1,650,000,000    700,000,000       890,000,000       330,000,000       

จ่ายชําระเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 15 (1,525,000,000)   (710,000,000)      (930,000,000)      (420,000,000)      

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 920,000,000       -                920,000,000       -                

เงนิสดจ่ายคา่ธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าสาํหรบัเงนิกูร้ะยะยาว 16 (4,600,000)         -                (4,600,000)         -                

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 (20,000,000)        (20,000,000)        -                        -                

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19 จ) -                -                115,000,000       40,000,000         

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 19 จ) -                -                (70,000,000)        -                

จ่ายชําระเงนิซอืหุน้คนื -                (160,158,220)      -                (160,158,220)      

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 987,236,710       (200,915,053)      902,075,696       (215,627,914)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขนึ(ลดลง) (สทุธิ) 58,318,050         (108,804,193)      16,853,066         (27,264,840)        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอืตน้งวด 200,100,593       328,409,093       42,996,478         104,285,400       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอืปลายงวด 258,418,643       219,604,900       59,849,544         77,020,560         

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีคงคา้ง จากการซอืทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 44,287,271         128,451,457       7,042,897          60,394,290         

เจา้หนีคงคา้ง จากการซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 403,520,407       281,883,375       -                -                

เจา้หนีเช่าซอืคงคา้งจากการซอืสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 29,252,616         450,450,285       8,345,030          212,842,490       

รายการปรบัปรุงจากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงนิ

ฉบบัท ี16 มาถอืปฏบิตัิ -                8,666,299          -                -                

โอนสนิทรพัยถ์าวร สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนไปเป็นสนิทรพัย์

สทิธกิารใชจ้ากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงนิ

ฉบบัท ี16 มาถอืปฏบิตัิ -                20,551,798         -                20,551,798         

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลในหน้า 11 ถงึ 33 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

10



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

11 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บรษิทั อารเ์อส จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัจํากดัซึง่ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยเมื่อวนัที ่17 เมษายน พ.ศ. 2535 บรษิทัไดแ้ปลงสภาพ

เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั เมื่อวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2546 และจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2546 

 

เมื่อวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงทีอ่ยู่เป็น เลขที ่27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร ์เอ ถนนประเสรฐิมนูกิจ 

แขวงเสนานิคม เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (ที่อยู่เดมิ เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล  

เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย) 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มบรษิทั” 

 

ธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ ธุรกจิพาณิชยห์ลายช่องทาง ธุรกจิสื่อ ธุรกจิจดัจําหน่ายลขิสทิธิเ์พลง ธุรกจิรบัจา้งและผลติกจิกรรม 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีนํ่าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงาน 

ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้กําหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีน้ือความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทําขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปน้ี  

 

ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิัทยุติการนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชมีาถือปฏิบัติ

สําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ผลกระทบจาก

การยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนได้รวมอยู่ในผลการดําเนินงานสําหรบังวดสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่ง ไม่มีผลกระทบที่มี

นัยสาํคญัต่อกลุ่มบรษิทั 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

12 

4 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท 

และแหล่งที่มาของข้อมูลที่สําคญัของความไม่แน่นอนในประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

5 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 

 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งัน้ี 
 

• ขอ้มลูระดบั 1  ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอย่างเดยีวกนั  

• ขอ้มลูระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึง่รวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทัง้ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

ขอ้มลูราคาตลาด) หรอืโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มลูทีค่าํนวณมาจากราคาตลาด) สาํหรบัสนิทรพัยนั์น้หรอืหน้ีสนินัน้  

• ขอ้มลูระดบั 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสําหรบัสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิซึ่งไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีส่ามารถสงัเกตได้จากตลาด (ขอ้มูลทีไ่ม่สามารถ

สงัเกตได)้ 
 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิ แต่ไม่รวมถงึกรณีทีม่ลูค่ายุตธิรรมใกล้เคยีงกบัราคาตาม

บญัช ีซึง่มเีพยีงรายการเดยีวคอืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ที ่16 
 

6 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ทีนํ่ามาแสดง

เปรยีบเทยีบไวม้กีารจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหเ้ปรยีบเทยีบไดก้บัการแสดงรายการทีเ่ปลีย่นแปลงไปในงวดปัจจุบนัเท่าทีจํ่าเป็นดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

  ตามท่ี 

 รายงานไว้เดิม 

  

 จดัประเภทใหม่ 

 ภายหลงัการจดั 

 ประเภทใหม่ 

  บาท  บาท  บาท 

    

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม    

   สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563    

      

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (256,720,629)   16,951,082 (239,769,547)  

ค่าใชจ่้ายในการขาย (138,059,435) (1,092,493) (139,151,928) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (171,351,605) (15,858,589) (187,210,194) 
 

กลุ่มบรษิทัมกีารปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งภายในองค์กร จงึมกีารจดัประเภทค่าใชส้่วนงานใหม่จากต้นทุนการใหบ้รกิารเป็นค่าใช้จ่ายใน

การขายและค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ตามท่ี 

 รายงานไว้เดิม 

  

 จดัประเภทใหม่ 

 ภายหลงัการจดั 

 ประเภทใหม่ 

  บาท  บาท  บาท 

    

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม    

   สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563    

    

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 173,012,157 109,803,596 282,815,753 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (58,807,783) (101,747,827) (160,555,610) 

รายไดอ้ื่น 118,804,956 (109,803,596) 9,001,360 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (785,307) (1,092,490) (1,877,797) 

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (125,353,304) 102,840,317 (22,512,987) 
 

บรษิทัมกีารปรบัเปลี่ยนลกัษณะธุรกิจจงึมกีารจดัประเภทรายไดอ้ื่นและค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร เป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร

และตน้ทุนการใหบ้รกิารตามลําดบั 
 

7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการอื่น 443,114,951 396,715,025 54,326,448 31,348,709 

               - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,186 4,766 476,230,244 461,056,929 

ลูกหน้ีอื่น - กจิการอื่น 254,027 5,863,617 161,927 24,917 

รายไดค้า้งรบั 211,551,331  244,063,870  13,579,773  32,607,638  

สนิทรพัยต์ามสญัญา (หมายเหตุ 7.1) 4,740,342  8,706,433  4,740,342  8,706,433  

เงนิทดรองจ่าย - พนักงาน 3,988,785 11,260,861 424,920 252,000 

ดอกเบีย้คา้งรบั  2,489,884 2,490,179 5,790,411 5,887,429 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 161,607,045 51,406,776 9,385,242 13,404,285 

 827,750,551 720,511,527 564,639,307 553,288,340 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้     

    - ลูกหน้ีการคา้ (5,652,380) (5,748,902) (980,376) (995,376) 

    - ลูกหน้ีอื่น (22,609) (22,609) -   -       

    - รายไดค้า้งรบั (841,185) (841,185) (841,185) (841,185) 

    - ดอกเบีย้คา้งรบั (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) 

 (9,006,058) (9,102,580) (4,311,445) (4,326,445) 
     

 818,744,493 711,408,947 560,327,862 548,961,895 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหน้ีการคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายุหน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

กิจการอ่ืน     

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 257,181,128 230,021,098 29,049,990 6,168,823 

เกนิกว่ากําหนดเวลาชาํระหน้ี     

   น้อยกว่า 3 เดอืน 120,576,928 148,830,069 5,096,084 16,862,460 

   3 - 6 เดอืน 51,417,701 10,623,434 13,774,035 7,354,358 

   6 - 12 เดอืน 8,341,840 1,564,360 5,484,293 39,008 

   เกนิกว่า 12 เดอืน 5,597,354 5,676,064 922,046 924,060 

 443,114,951 396,715,025 54,326,448 31,348,709 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (5,652,380) (5,748,902) (980,376) (995,376) 

 437,462,571 390,966,123 53,346,072 30,353,333 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 4,186 4,766  191,935,880  198,781,184 

เกนิกว่ากําหนดเวลาชาํระหน้ี     

   น้อยกว่า 3 เดอืน -       -        81,189,806  75,896,636 

   3 - 6 เดอืน -       -        73,366,346  111,979,104 

   6 - 12 เดอืน -       -        129,738,212  74,400,005 

 4,186 4,766  476,230,244  461,056,929 

 

กลุ่มบรษิทัมรีะยะเวลาการชาํระหน้ีสาํหรบัลูกหน้ีการคา้ทีย่งัไม่ถงึกําหนดชาํระตามปกตคิอื 7 วนั ถงึ 90 วนั 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7.1 สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา  

 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยท์ีเ่กิดจากสญัญาสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และสําหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ยอดยกมา  18,706,433 57,500,942  18,706,433 57,500,942 
เพิม่ขึน้จากสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา     
   ระหว่างงวด  40,000,000 21,000,000  40,000,000 21,000,000 
ลดลงจากการโอนเป็นรายไดค้า้งรบั (21,062,442) (59,794,509) (21,062,442) (59,794,509) 

รวมสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา  37,643,991 18,706,433  37,643,991 18,706,433 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา     

- หมุนเวยีน  4,740,342 8,706,433  4,740,342 8,706,433 

- ไม่หมุนเวยีน  32,903,649 10,000,000  32,903,649 10,000,000 

รวมสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา  37,643,991 18,706,433  37,643,991 18,706,433 

 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษทัร่วม และบริษทัย่อย(สุทธิ) 
 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลงจากงบการเงนิสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 
 

ช่ือบริษทั 

ประเทศ

ท่ี 

จด

ทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะ

กิจการ 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
         

บริษทัร่วม         

บรษิทั เชฎฐ์ เอเชยี จํากดั ไทย ธุรกจิสนิเชื่อ-บรหิาร       

  สนิทรพัย์ 35 -       959,807 -       -       -       

รวม     959,807 -       -       -       
         

บริษทัย่อย         

บรษิทั อารเ์อสเอก็ซ์ จํากดั ไทย รบัจา้งจดักจิกรรม 100 100 -       -       955,000 (34) 

บรษิัท อารเ์อส ทราเวล จํากดั ไทย รบัจา้งจดักจิกรรม 100 100 -       -       -       77 

บรษิทั อาร.์เอส. สปอรต์ ไทย รบัจา้งผลติรายการ       

   มาสเตอร ์จํากดั  โทรทศัน์และกจิกรรม -       76 -       -       -       -       

บรษิทั อารเ์อส อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ไทย ใหบ้รกิารและรบัจา้ง       

   บรอดคาสติ้ง แอนด ์สปอรต์   จดักจิกรรมดา้นการกฬีา       

   แมเนจเมน้ท ์จํากดั   83 83 -       -       -       (2) 

รวม     -       -       955,000 (41) 

 

8.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในระหว่างงวด/ปี 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (สุทธ)ิ 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 3,992,546 3,992,546 

การลงทุนเพิม่ 950,400,891 -       

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 9,405,957 -       

ราคาตามบญัชปีลายงวด 963,799,394 3,992,546 
 

เมื่อวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทั อารเ์อสเอก็ซ์ จํากดั (บรษิทัย่อย) เขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนในบรษิทั เชฎฐ ์เอเชยี จํากดั 

จํานวน 2,744,773 หุน้ หรอืสดัส่วนรอ้ยละ 35 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมดของบรษิทั เชฎฐ์ เอเชยี จํากดั ทัง้น้ี บรษิทัมตี้นทุนในการ

ได้มารวมทัง้สิ้น 950,400,891 บาท โดยบรษิัทไดนํ้าหุ้นที่ซื้อมาทัง้หมดของบรษิัท เชฎฐ์ เอเชยี จํากดั คํ้าประกนัเงนิกู้กบัสถาบัน

การเงนิแห่งหน่ึง 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  
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เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ 

 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และสําหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี  

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด   532,485,044  532,444,152 

การลงทุนเพิม่  955,000,000  -       

กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน -        40,892 

ราคาตามบญัชปีลายงวด  1,487,485,044  532,485,044 

 

เมื่อวนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อาร.์เอส. สปอรต์มาสเตอร ์จํากดั ไดม้ตอินุมตัใิหเ้ลกิบรษิทั 

โดยมผีลตัง้แต่วนัที่ 16 กนัยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป และเมื่อวนัที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิัท อาร์.เอส. สปอร์ตมาสเตอร์ 

จํากดั ไดไ้ด้ชําระบญัชเีสร็จสิ้นและจดทะเบียนขอยกเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชย์แล้ว ดงันัน้ นับตัง้แต่วนัที่จดทะเบียน

ยกเลกิกจิการขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัย่อยน้ีไมไ่ดร้วมอยู่ในขอ้มลูทางการเงนิรวม ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564  

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  

บรษิทั อาร์เอสเอก็ซ์ จํากดั จากทุนจดทะเบยีนเดมิ จํานวน 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่เป็นจํานวน 1,035,000,000 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัใหม่ จํานวน 9,550,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท คดิเป็นเงนิจํานวน 955,000,000 บาท โดยอนุมตัิให้บริษัท 

ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้จํานวน 

 

9 อาคาร และอปุกรณ์ (สุทธิ) 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด (ตรวจสอบแลว้) 641,880,556 487,484,726 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 11,444,363 8,996,595 

ค่าเสือ่มราคา  (26,467,405) (18,492,696) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 626,857,514 477,988,625 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (สุทธิ) 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด (ตรวจสอบแลว้) 471,486,947  237,829,068 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 31,477,882  9,190,825 

ปรบัปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสญัญา (4,155,010)  2,648,084 

ค่าเสือ่มราคา  (23,002,359) (11,554,986) 

ค่าตดัจําหน่าย (96,322) -       

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 475,711,138  238,112,991 

 

ดอกเบีย้จ่ายจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 4,270,749 2,188,017 

ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าตํ่า 177,768 86,400 

 

11 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ (สุทธิ) 

 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บาท 
  

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด (ตรวจสอบแลว้) 598,720,594 

ค่าตดัจําหน่าย (17,760,334) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 580,960,260 

 

12 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ขอ้มูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด (ตรวจสอบแลว้) 1,314,037,630  110,316,228 

เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 219,809,050  872,300 

ค่าตดัจําหน่าย (66,399,148) (6,495,648) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,467,447,532  104,692,880 

 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สุทธิ) 

 

รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

   

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2564 

  บาท  บาท 

   

ยอดคงเหลอืตน้งวด (ตรวจสอบแล้ว) 123,558,545  85,872,673 

ลดในงบกําไรขาดทุน (หมายเหตุ 18) 9,790,978  82,342 

ลดในงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น -       -       

ยอดคงเหลอืปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 133,349,523  85,955,015 

 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีสดงรายการสุทธิตามหน่วยภาษีในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 133,385,791 123,568,442  85,955,015 85,872,673 

หน้ีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ (36,268) (9,897) -       -       

 133,349,523 123,558,545  85,955,015 85,872,673 

 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

เจา้หน้ีการคา้ 795,652,624 711,179,947  17,106,427 33,116,083 

เจา้หน้ีอื่น 64,269,761 49,931,359  46,671,351 22,326,722 

หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา 49,400,113 38,956,681  12,453,208 13,804,682 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย     

   - ค่านายหน้าและค่าส่งเสรมิการขายคา้งจ่าย 96,090,315 89,538,914  10,710,542 11,218,895 

   - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายโครงการ 32,522,807 40,351,058  4,411,676 6,943,915 

   - ดอกเบีย้คา้งจ่าย 650,340 166,984  1,315,197 839,009 

   - ค่าขนส่งคา้งจ่าย 9,444,132 10,140,987 -       -       

   - ค่าประชาสมัพนัธ์คา้งจ่าย 15,045,136 14,824,478 -       -       

   - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื่นๆ 22,946,900 60,995,094  5,842,335 25,928,017 

 1,086,022,128 1,016,085,502  98,510,736 114,177,323 

 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

 

กลุ่มบรษิทัรบัรูห้น้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาบรกิารทีท่ํากบัลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญา     

   - หมุนเวยีน 49,400,113 38,956,681  12,453,208  13,804,682 

   - ไม่หมุนเวยีน -       -       -       -       

 49,400,113 38,956,681  12,453,208  13,804,682 

 

ในระหว่างงวด 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายได้จากการใหบ้รกิารทีเ่คยรวมอยู่ในหน้ีสนิทีเ่กิดจากสญัญาที่ยกมาต้นงวดเป็น

จํานวน 8,963,969 บาท และ 3,397,668 บาทในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการตามลําดบั 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

21 

15 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 665,000,000 540,000,000 310,000,000 350,000,000 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัมตีัว๋สญัญาใชเ้งนิทีต่่ออายุไดใ้นสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบีย้ระหว่างรอ้ยละ 1.90 ต่อปี ถงึ

รอ้ยละ 1.95 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1.90 ถงึรอ้ยละ 2.00 ต่อปี) เงนิกูค้งเหลอืพรอ้มดอกเบีย้มกํีาหนดชาํระคนืใน

เดอืนเมษายนถึงเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2564 (วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : กําหนดชําระในระหว่างเดอืนมกราคมถึงเดอืนกุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2564) 

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมรีายการเคลื่อนไหวสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และสําหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

ราคาตามบญัชตีน้งวด 540,000,000 450,000,000  350,000,000  320,000,000 

เงนิกูย้มืเพิม่ 1,650,000,000 4,310,000,000  890,000,000  2,930,000,000 

ชาํระคนืเงนิกูย้มื (1,525,000,000) (4,220,000,000) (930,000,000) (2,900,000,000) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 665,000,000 540,000,000  310,000,000  350,000,000 

 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และสาํหรบัปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี  

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ยอดคงเหลอืตน้งวด 236,085,000 316,085,000 -       -       

เงนิกูย้มืเพิม่ระหว่างงวด 920,000,000 -        920,000,000 -       

จ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้า (4,600,000) -       (4,600,000) -       

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า  71,947 -        71,947 -       

จ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระหว่างงวด (20,000,000) (80,000,000) -       -       

ยอดคงเหลอืปลายงวด 1,131,556,947 236,085,000 915,471,947 -       

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิกูย้มืระยะยาว ดงัต่อไปน้ี 

 

- บรษิทัมวีงเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงวงเงนิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่หีลกัประกนั

เป็นหุน้ทีถ่อือยู่ในบรษิทั เชฎฐ ์เอเชยี จํากดั อตัราดอกเบีย้ MLR ลบดว้ยรอ้ยละคงทีต่ามสญัญา โดยมกํีาหนดชําระคนืทัง้จํานวน

ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ซึง่เป็นวนัทําสญัญา หากมภีาระหน้ีคงเหลอื ใหส้ามารถแปลงภาระ

หน้ีดงักล่าวเป็นเงนิกู้ยมืระยะยาวโดยชําระคนืเงนิต้นคงเหลอืเท่ากนัทุกงวดทัง้หมด 48 งวด ในอตัราดอกเบี้ย MLR ลบดว้ยร้อย

ละคงที่ตามสญัญา ซึ่งกลุ่มบริษัทจะต้องดํารงอัตราส่วนความสามารถในการชําระหน้ี DSCR และอตัราส่วนหน้ีสินที่มีภาระ

ดอกเบีย้ต่อทุน (Interest Bearing Debt / Equity) ในงบการเงนิรวมตามทีกํ่าหนดในสญัญา ทัง้น้ีกําหนดชําระคนืดอกเบี้ยทัง้หมด

เป็นรายเดอืน นับตัง้แต่วนัเบกิเงนิกู้ครัง้แรก 

- บรษิทัย่อยมวีงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึงจํานวน 300 ลา้นบาท (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563: จํานวน 300 

ล้านบาท) อตัราดอกเบี้ย MLR ลบดว้ยรอ้ยละคงทีต่ามสญัญา โดยชําระคนืเงนิต้นงวดแรกในวนัครบกําหนดระยะเวลา 25 เดอืน

นับจากวนัเบิกเงินกู้ครัง้แรกในวนัที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และงวดต่อไป ชําระเป็นรายไตรมาส ทัง้น้ี กําหนดชําระคืน

ดอกเบีย้ทัง้หมดเป็นรายเดอืนภายใน 132 เดอืน นับตัง้แต่วนัเบกิเงนิกู้ครัง้แรก 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
     

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ  2.87 - 4.04  4.04 2.87 -       

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาว มดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,131,556,947 236,085,000 1,148,705,890 236,072,235 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 915,471,947 -       932,515,213 -       

 

มูลค่ายุติธรรมคํานวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่อัตราร้อยละ 2.47 - 3.25 ต่อปี (วันที่  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 3.25 ต่อปี) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของลําดบัขัน้มลูค่ายุตธิรรม 

 

17 สาํรองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องกนัเงนิสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ หลงัจากหกั 

ส่วนของขาดทนุสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าสาํรองน้ีจะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน สาํรองน้ีไม่สามารถนําไปจ่ายเงนิปันผลได ้ 

 

 



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษเีงนิไดส้าํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม บาท บาท บาท บาท 

     

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัสําหรบักําไรทางภาษ ี     

   สาํหรบังวด (43,337,151) (16,381,345) (6,805,857) (12,642,513) 

รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว (หมายเหตุ 13) 9,790,978 (29,516,927) 82,342 (7,022,798) 

รวมภาษีเงนิได ้ (33,546,173) (45,898,272) (6,723,515) (19,665,311) 

 

19 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบรษิัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็น 

โดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิัททีท่ําหน้าทีถ่ือหุ้น บรษิทัย่อยและกิจการที่เป็น

บรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลซึ่งถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง

ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระสําคญักบับรษิทั ผูบ้รหิารสําคญั กรรมการหรอืพนักงานของบรษิทั ตลอดทัง้

สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 

 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบับรษิทัแต่ละรายการ บรษิทัคํานึงถงึเน้ือหาของความสมัพนัธ์

มากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

 

รายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่าํคญัทีน่อกเหนือจากบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีเ่ปิดเผยในหมายเหต ุ8 สรุปได ้ดงัน้ี 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 หุน้ของบรษิทัส่วนใหญ่ถอืโดยนายสุรชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์คดิเป็นรอ้ยละ 22.75 (ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2563 : รอ้ยละ 22.64) ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
   

บรษิทั เชษฐโชต ิจํากดั ใหบ้รกิารเช่าสถานที ่ มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บรษิทั เชฎฐ์ เอเชยี จํากดั ธุรกจิสนิเชื่อ-บรหิารสนิทรพัย์ ถอืหุน้ทางออ้ม 

บรษิทั ไอเดยี เพาเวอร ์จํากดั รบัจา้งจดักจิกรรม ถอืหุน้ทางออ้ม 

ผูบ้รหิารทีส่าํคญั  บุคคลทีม่อีํานาจและความรบัผดิชอบการวางแผน  

   สัง่การและควบคุมกจิกรรมต่างๆ ของกจิการไม่ว่า 

   ทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้น้ี รวมถงึกรรมการของ 

   กลุ่มบรษิทั (ไม่ว่าจะทําหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม่) 

 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  
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รายการทีส่าํคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

ก) รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหว่างกลุ่มบรษิทักบับุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

และ พ.ศ. 2563 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

     

รายการค้ากบับริษทัย่อย     

   รายไดธุ้รกจิสือ่ -       -       1,623,300 68,699,635 

   รายไดธุ้รกจิเพลง -       -       4,470,934 13,085,127 

   รายไดจ้ากการบรหิารจดัการ -       -       113,146,427 105,267,000 

   รายไดด้อกเบีย้ -       -       5,058,099   5,771,875 

   รายไดอ้ื่น -       -       -       4,536,596 

   ตน้ทุนขายและบรกิาร -       -       8,146,589 18,057,675 

   ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร -       -       564,837 441,884 

   ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบีย้จ่าย -       -       1,379,054 283,482 

     

รายการค้ากบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     

   ตน้ทุนขายและบรกิาร 10,093,466 11,390,922  2,030,049 4,191,070 

   ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 31,475,191 26,037,937  18,719,429 18,577,019 

   ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบีย้จ่าย  4,094,363 2,909,973  2,153,410 1,374,511 

   ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  36,833,765 35,895,256 20,940,752 24,392,856 

 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหน้ีการค้า     

บรษิทัย่อย -       -       476,226,058 461,052,163 

กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั   4,186 4,766 4,186 4,766 

  4,186 4,766 476,230,244 461,056,929 

     

ดอกเบีย้ค้างรบั     

บรษิทัย่อย 2,489,884 2,489,884 5,790,411 5,887,331 

     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรบั     

บรษิทัย่อย (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) 

     

เงินมดัจาํ     

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  15,117,408 16,144,598 7,288,884 6,997,124 

     

รายได้ค้างรบั     

บรษิทัย่อย -       -       5,111,124 19,783,021 

 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  
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ค) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 

เจ้าหน้ีการค้า     

บรษิทัย่อย -       -       5,945,181 17,128,356 

     

เจ้าหน้ีอ่ืน     

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,785,596 2,610,975 816,827 939,362 

     

รายได้รบัล่วงหน้า     

บรษิทัย่อย -       -       1,260,000 1,260,000 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ     

บรษิทัย่อย -       -       1,583,217 3,582,999 

     

ดอกเบีย้ค้างจ่าย     

บรษิทัย่อย -       -       945,348 824,434 

     

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งเสริม     

   การขายค้างจ่าย     

บรษิทัย่อย  -    -       98,092 17,119 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนๆ     

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,365,793 1,461,056 832,540 876,479 

     

หน้ีสินภายใต้สญัญาเช่า     

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 438,253,523 432,266,323 226,311,000 255,315,481 

 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

28 

ง) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (สุทธ)ิ 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมา 20,355,000 20,355,000  1,055,055,000 1,027,055,000 

เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ -       -        120,000,000 471,000,000 

รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื -       -       (148,000,000) (443,000,000) 

 20,355,000 20,355,000  1,027,055,000 1,055,055,000 

หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (20,355,000) (20,355,000) (20,355,000) (20,355,000) 

ยอดยกไป -       -        1,006,700,000 1,034,700,000 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ยอดคงเหลอืของเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิให้กู้ยมืทีไ่ม่มหีลกัประกันใน

สกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.99 ต่อปี (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.99 ต่อปี) 
 

เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นส่วนที่หมุนเวยีน มูลค่ายุติธรรมจงึมมีูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจาก

ผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระสาํคญั 
 

จ) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั สําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ 

สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 มดีงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   

ยอดยกมา  255,327,125  97,027,125 

เงนิกูย้มืเพิม่  115,000,000  182,000,000 

จ่ายชาํระคนืเงนิกู้ยมื (70,000,000) (23,700,000) 

ยอดยกไป  300,327,125  255,327,125 
 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ยอดคงเหลือของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยมืที่ไม่มหีลักประกัน 

ในสกุลเงนิบาท ทีม่ดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 1.99 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.99 ต่อปี) 
 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นส่วนทีห่มุนเวยีน มลูค่ายุตธิรรมจงึมมีูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบ

ของอตัราคดิลดไม่มสีาระสําคญั 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ฉ) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีส่าํคญั 

 

ผูบ้รหิารทีส่ําคญัของบรษิัทรวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทําหน้าทีใ่นระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผู้บรหิารระดบัสูง ค่าตอบแทนที่

จ่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบัผูบ้รหิารทีส่าํคญัมดีงัน้ี 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 36,833,765 35,895,256 20,940,752 24,392,856 

ผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ 1,282,861 1,125,808 824,906 840,020 

 38,116,626 37,021,064 21,765,658 25,232,876 

 

20 ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ในการวดัผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบรษิัทมกีารพจิารณาจากกําไรขัน้ต้นจากรายได้ต่างๆโดยจดัประเภทของรายได้

ออกเป็นรายไดธุ้รกจิสื่อ รายไดธุ้รกจิเพลง รายไดธุ้รกจิรบัจา้งและผลติกจิกรรม รายไดธุ้รกจิพาณิชยห์ลายช่องทาง และรายไดธุ้รกิจ

บรกิารอื่นๆ ยอดรายไดไ้ดต้ดัรายการระหว่างกนัออกแล้ว กําไรขัน้ตน้คํานวณจากยอดรายไดห้กัดว้ยตน้ทุนขายและต้นทุนการใหบ้รกิาร 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัภูมศิาสตร ์

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 รายการคา้กบัลูกคา้ภายนอกส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 95.77 ของกลุ่มบรษิทัเป็นการคา้ภายในประเทศ 

นอกจากน้ีสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มบรษิทั อยู่ในประเทศไทย 

 

ลูกคา้รายใหญ่ 

 

กลุ่มบรษิัทไม่มรีายไดจ้ากการขายและให้บริการกบัลูกค้าภายนอกรายใดรายหน่ึงที่มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริษัท  

จงึมไิดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 

  



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

     ธรุกิจ     

 ธรุกิจพาณิชย์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ    

 หลายช่องทาง  ธรุกิจส่ือ  ธรุกิจเพลง ผลิตกิจกรรม  และอื่นๆ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

รายได ้         

   รายไดภ้ายนอก 660,534 254,746 76,027 882 -       992,189 -       992,189 

   รายไดภ้ายใน 84,411 279,574 4,471 -       101,893 470,349  (470,349) -       

รวมรายได ้ 744,945 534,320 80,498 882 101,893 1,462,538  (470,349) 992,189 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 303,944 243,843 15,630 1,140 5,191 569,748  (137,712) 432,036 

กําไรขัน้ตน้ 441,001 290,477 64,868 (258) 96,702 892,790  (332,637) 560,153 

 
        

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้         

เมื่อปฏบิตัติามภาระ         

   ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้         

   (point in time) 744,945 112,166 80,498  882 -       938,491  (63,875) 874,616 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตั ิ         

   ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ         

   (over time) -       422,154  -       -       101,893 524,047  (406,474) 117,573 

รวมรายได ้ 744,945 534,320  80,498  882 101,893 1,462,538  (470,349) 992,189 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

     ธรุกิจ     

 ธรุกิจพาณิชย์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ    

 หลายช่องทาง  ธรุกิจส่ือ  ธรุกิจเพลง ผลิตกิจกรรม  และอื่นๆ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
         

อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 59,563 232,999 811 134 333,351 626,858 -       626,858 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ 118,163 115,700 3,735 -       238,113 475,711 -       475,711 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สุทธ)ิ 64,901 1,888,369 24,075 -       71,062 2,048,407 -       2,048,407 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

      ธรุกิจ     

  ธรุกิจพาณิชย์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ   รายการ  

  หลายช่องทาง  ธรุกิจส่ือ  ธรุกิจเพลง  ผลิตกิจกรรม  และอื่นๆ  รวม  ตดับญัชี  รวม 

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

รายได ้         

   รายไดภ้ายนอก 500,015 375,855 73,546 35,185 -       984,601 -       984,601 

   รายไดภ้ายใน -       131,899 13,085 377 62,831 208,192 (208,192) -       

รวมรายได ้ 500,015 507,754 86,631 35,562 62,831 1,192,793 (208,192) 984,601 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 177,302 272,146 25,295  4,488   62,831   542,062  (121,546)  420,516  

กําไรขัน้ตน้ 322,713 235,608 61,336  31,074  -        650,731  (86,646)  564,085  

         

จงัหวะเวลา         

   การรบัรู้รายได้         

- เพื่อปฏบิตัติามภาระ          

     ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้         

     (point in time) 500,015 177,747 86,496 31,636 51,712 847,606 (73,074) 774,532 

- ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตั ิ         

ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ         

   (overtime) -       330,007 135 3,926 11,119 345,187 (135,118) 210,069 

รวมรายได ้ 500,015 507,754 86,631 35,562 62,831 1,192,793 (208,192) 984,601 
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ตรวจสอบแล้ว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

     ธรุกิจ     

 ธรุกิจพาณิชย์    รบัจ้างและ  ธรุกิจบริการ    

 หลายช่องทาง  ธรุกิจส่ือ  ธรุกิจเพลง ผลิตกิจกรรม  และอื่นๆ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 

  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

         

สนิทรพัยถ์าวร (สุทธ)ิ 63,380 242,453 741 54 335,253 641,881 -       641,881 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ 101,111 128,632 3,915 -        237,829 471,487 -       471,487 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สุทธ)ิ 66,354 1,748,586 23,721 -        74,097 1,912,758 -       1,912,758 

 

21 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสญัญาท่ีสาํคญั 

 

21.1 ภาระผกูพนั 

 

ก) ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 

     

   ซื้อสนิทรพัย ์ 8,124,259 8,054,509 3,374,359 3,528,309 

 

ข) ภาระผูกพนัจากสญัญาเช่าทีย่กเลกิไม่ได ้

 

กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่ายอดรวมของจํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าทีไ่ม่สามารถยกเลิกได้

ดงัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ไม่เกนิ 1 ปี 711,072 711,072 345,600 345,600 

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 703,464 881,232 316,800 403,200 

 1,414,536 1,592,304 662,400 748,800 
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค) ภาระผูกพนัจากสญัญาบรกิารทีย่กเลกิไม่ได ้

 

กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิาร ยอดรวมของจํานวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาบรกิารทีไ่ม่สามารถ 

ยกเลกิไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ไม่เกนิ 1 ปี 68,972,707 63,047,354 31,663,536 28,502,896 

เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 64,390,260 75,384,408 26,148,480 32,141,004 

 133,362,967 138,431,762 57,812,016 60,643,900 

 

21.2 สญัญาสาํคญัท่ีทาํกบักิจการอ่ืน 

 

ก) บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทําสัญญาจํานวน 8 สัญญา เพื่อใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมและใช้บริการ 

ส่งสญัญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทยีม โดยมกํีาหนดระยะเวลาระหว่างวนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่10 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 โดยบริษัทตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรบัการใช้บริการและจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการ

ดงักล่าวตามทีร่ะบุในสญัญา ทัง้น้ี บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 

ข) บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ําสญัญาเช่าเวลาของสถานีวทิยุกระจายเสยีงกบัส่วนราชการจํานวน 1 สญัญา กําหนดระยะเวลา 

2 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ค) บรษิทัและบรษิทัย่อยแห่งหน่ึงไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกิจการ

โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) โดยมภีาระผูกพนัที่จะต้องปฏบิตัติามข้อกําหนดต่าง ๆ ทีร่ะบุไว้ใน

ใบอนุญาตและต้องชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการนําส่งเข้ากองทุนตามข้อกําหนดและ

เงื่อนไขทีป่ระกาศโดย กสทช. 
 

ง) บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้ําสญัญาเช่าใช้บรกิารโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดนิในระบบดจิติอลกบั

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) สําหรบัดําเนินกิจการโทรทศัน์ระบบดิจติอล

ระยะเวลา 15 ปี โดยมค่ีาธรรมเนียมสําหรบัการใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นสญัญา และบรษิทัย่อยไดว้างหนังสอืคํ้าประกนั

จากสถาบนัการเงนิรอ้ยละ 5 ของมลูค่าตามสญัญา 
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21.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนักบัธนาคารพาณิชยใ์นเรื่องต่างๆ ดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 

  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
     

การประกนัผลงานและการปฏบิตังิาน     

   ตามสญัญา  22.87  21.07  3.08  0.29 

การประกนัเงนิรบัล่วงหน้า -       0.05 -      -      

การใชไ้ฟฟ้าและการสื่อสาร  0.42  0.42 -      -      

  23.29  21.54  3.08  0.29 

 

22 ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีสาํคญั 

 

ในระหว่างวนัที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2549 ถงึวนัที ่22 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย เน่ืองจาก

การปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการละเมิดลิขสทิธิแ์ละการผดิสญัญา จํานวนทุนทรพัย์ 33.38 ล้านบาท ณ วนัที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี  

คดดีงักล่าวกําลงัอยู่ระหว่างการพจิารณาของศาล ผู้บรหิารของกลุ่มบรษิัทประเมนิว่าบรษิัทยงัมคีวามไม่แน่นอนของภาระผูกพนัที่

จะต้องจ่ายชําระเงนิที่ถูกเรียกร้องจํานวนดงักล่าว ดงันัน้ผู้บรหิารจงึยงัไม่ได้บันทึกประมาณการหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องไว้ในข้อมูลทาง

การเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

23 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

 

เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 บรษิัทได้เข้าลงทุนในบริษัท โฟร์ท แอปเป้ิล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ

ใหบ้รกิารและรบัเป็นทีป่รกึษาด้านการตลาดออนไลน์ Content & Influencer Marketing แบบครบวงจรด้วยสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 

70 ของทุนจดทะเบยีน คดิเป็นเงนิลงทุนทัง้สิน้ 13 ลา้นบาท 

 

เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2564 มีมติอนุมตัิให้บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน)  

ร่วมลงทุนกบับรษิทัแห่งหน่ึงจดัตัง้บรษิทัร่วมทุน ซึง่บรษิทัร่วมทุนดงักล่าวคาดว่าจะดําเนินการจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัแล้วเสรจ็ภายใน 

ไตรมาสที ่2 พ.ศ. 2564 
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