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ข้อสงวนสิทธ์ิ (Disclaimer) 

งบการเงนิอย่างย่อและการวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการจากแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2563 จดัท าขึน้

เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในการศกึษาขอ้มูลทางการเงนิเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่ประกอบดว้ย สว่นของงบการเงนิ 

(“รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต” “งบแสดงฐานะการเงนิ” “งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็” “งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่น

ของเจา้ของ” และ “งบกระแสเงนิสด”)  การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝา่ยจดัการจากผลประกอบการของบรษิทัส าหรบัปี

สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ปจัจยัและอทิธพิลหลกัทีอ่าจมผีลต่อผลการด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิในอนาคต โดย

เนื้อหาส่วนใหญ่ในเอกสารฉบบันี้มแีหล่งขอ้มูลมาจากขอ้เท็จจรงิที่เกดิขึน้ในอดตีที่ผ่านมาของบรษิัท แต่อาจมขีอ้มูล

บางส่วนเป็นขอ้มูลเชงิคาดการณ์ล่วงหน้าถงึแผนการด าเนินงานในอนาคต โดยอ้างองิตามขอ้สมมตฐิานของทมีบรหิาร

ภายใตส้ถานการณ์ปจัจุบนั ขอ้มลูดงักล่าวจงึอาจมกีารเปลีย่นแปลงหรอืแตกต่างไปจากผลทีจ่ะเกดิขึน้จรงิในอนาคต ทัง้นี้ 

เนื้อหาในเอกสารฉบบันี้มไิด้จดัท าขึน้เพื่อวตัถุประสงค์ในการชกัชวนใหม้กีารซื้อการขายหุน้ของบรษิทั อาร์เอส จ ากดั 

(มหาชน) แต่อย่างใด 

ส าหรบังบการเงนิและการวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝา่ยจดัการส าหรบัปี 2563 ฉบบัเตม็ สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิได้

ที ่www.rs.co.th/investor.html หรอื แบบ 56-1 One Report ในรปูแบบ QR Code ทีไ่ดจ้ดัสง่มาพรอ้มกนัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rs.co.th/investor.html%20หรือ%20แบบ%2056-1
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 
เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
 
 
ความเหน็ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) และ 
บรษิทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 และผลการด าเนินงานรวมและ 
ผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้อง
ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สดุ 

วนัเดยีวกนั 
 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก
กลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ  
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ 
ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรบังวดปจัจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ทัง้น้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การตดัจ าหน่ายต้นทุนการผลิตละคร 
 

 

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการข้อ 5.9 ก) เรื่อง ต้นทุนการผลิตละคร และ 20 
เรื่อง สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (สทุธ)ิ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการมยีอดคงเหลอื
ตน้ทุนการผลติละครและภาพยนตรส์ทุธจิ านวน 597 ลา้นบาท 
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 13.22 ของสนิทรพัยร์วมในงบการเงนิรวม 
ต้นทุนการผลิตละครแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่ า 
ตดัจ าหน่ายสะสม ซึ่งวิธีการตดัจ าหน่ายตดัจ าหน่ายตาม
รูปแบบที่คาดการณ์ของการใช้สนิทรพัย์เพื่อประโยชน์เชิง
เศรษฐกจิในอนาคต 
 
ฝ่ายบริหารแบ่งสัดส่วนต้นทุนการผลิตละครออกเป็น  
2 ส่วนกล่าวคอื ส่วนแรกของต้นทุนการผลิตละคร จะตดั
จ าหน่ายตามจ านวนตอนในแต่ละครัง้ที่คาดการณ์ว่า 
จะออกอากาศทางโทรทศัน์ สว่นทีเ่หลอืของตน้ทุนการผลติ
ละครจะตดัจ าหน่ายด้วยวธิเีส้นตรงตามจ านวนปีที่คาดว่า
จะขายลขิสทิธิล์ะครไดห้ลงัจากออกอากาศทางโทรทศัน์ 
 
ข้าพเจ้าให้ความใส่ใจวิธีการตัดจ าหน่ายต้นทุนการผลิต
ละครในส่วนที่ตัดจ าหน่ายตามจ านวนตอนในแต่ละครัง้ที่
คาดการณ์ว่าจะออกอากาศทางโทรทัศน์และส่วนที่ตัด
จ าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามจ านวนปีที่คาดว่าจะขาย
ลขิสทิธิล์ะครไดห้ลงัจากออกอากาศทางโทรทศัน์ เน่ืองจาก
การประมาณวิธีตดัจ าหน่ายในส่วนน้ีเกี่ยวข้องกบัการใช้
ดลุยพนิิจของฝา่ยบรหิาร 

ขา้พเจา้ท าความเขา้ใจและตรวจสอบวธิกีารตดัจ าหน่ายตน้ทุนการ
ผลติละครโดย 
 
 ประเมนิความเหมาะสมของดุลยพินิจที่ฝ่ายบริหารใช้ในการ

แบ่งสดัสว่นตน้ทุนการผลติละครกบัสดัส่วนของการใช้งานที่ท า
ให้เกิดรายได้จากการออกอากาศละครแต่ละเรื่อง และรายได้
จากการขายลขิสทิธิล์ะคร 

 
 ประเมนิความเหมาะสมของวธิกีารคาดการณ์ที่เกี่ยวกบัการ

ประมาณการจ านวนตอนของการออกอากาศละครแต่ละเรื่อง
โดยเทยีบกบัแผนการออกอากาศ 

 
 ประเมนิความถูกต้องของแผนการออกอากาศละครที่น ามาใช้

ค านวณการตดัจ าหน่ายต้นทุนการผลติละครโดยเปรยีบเทยีบ
กบัจ านวนตอนทีอ่อกอากาศจรงิของละครเรื่องนัน้ 
 

 ประเมนิความเหมาะสมอายขุองละครที่ฝา่ยบรหิารคาดวา่จะมี
การใชง้านทีเ่กดิขึน้จากการขายลขิสทิธิล์ะคร 
 

 ทดสอบการค านวณ เพื่อประเมินความถูกต้องของการ
ค านวณการตดัจ าหน่ายต้นทุนการผลติละคร 

 
ข้าพเจ้าพจิารณาแล้วว่าข้อสมมติฐานและข้อมูลที่ฝ่ายบรหิารใช้ใน
การประมาณการตัดจ าหน่ายต้นทุนการผลิตละครมีความ
สมเหตุสมผลตามหลกัฐานที่สนบัสนุน จากวธิกีารตรวจสอบดงักล่าว 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

การวดัมลูค่าสินค้าคงเหลือ 
 

 

อา้งองิหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบเฉพาะกิจการ
ขอ้ 9 ง) เรื่อง การประมานการค่าเผื่อสนิค้าคงเหลือ และข้อ
13 เรื่อง สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 
 

ณ วันที่  31 ธันวาคม พ .ศ . 2563 กลุ่มกิจการมีสินค้า
คงเหลอื (สทุธ)ิ จ านวน 228.73 ลา้นบาท ภายหลงัการรบัรู้
ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพและล้าสมยัจ านวน 8.30 ล้านบาท 
ซึง่สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ คดิเป็นรอ้ยละ 5.06 ของสนิทรพัย์
รวมในงบการเงนิรวม  
 

ฝ่ายบริหารให้ความส าคญักับการประเมินค่าเผื่อสินค้า
เสื่อมสภาพและล้าสมัย ดังนั ้นผู้บริหารจึงก าหนดข้อ
สมมตฐิานในการประมาณการค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพและ
ล้าสมยัในเป็นอัตราร้อยละในแต่ละช่วงอายุคงค้างของ
สินค้าแต่ละกลุ่ม  โดยใช้ประสบการณ์และข้อมูลการ
เคลื่อนไหวสินค้ารวมถึงการเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นในอดีต
และอายคุงเหลอืของสนิคา้  
 
ขา้พเจา้ใหค้วามใส่ใจในการประมาณค่าเผื่อสนิคา้คงเหลือ
เน่ืองจากสินค้าคงเหลือมีมูลค่าเป็นจ านวนที่มีสาระส าคญั 
และเ ป็นรายการประมาณการที่อาศัยดุลยพินิจและ
ประสบการณ์ของผู้บรหิาร ความเหมาะสมของมูลค่าสินค้า
คงเหลือจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่น ามาใช้ในการพิจารณาบนัทึกค่าเผื่อ
สนิคา้คงเหลอื 

 

ข้าพเจ้าท าความเข้าใจและตรวจสอบการประมาณค่าเผื่อสินค้า
คงเหลอืโดย 
 
 ประเมนิวธิกีารทีฝ่า่ยบรหิารใชใ้นการประมาณการคา่เผื่อสนิคา้

เสื่อมสภาพและลา้สมยั เพื่อใหแ้น่ใจว่าพบวา่นโยบายการบญัชี
มคีวามสม ่าเสมอกบัปีทีผ่า่นมา 

 ประเมนิความสมเหตุสมผลและสอบถามผูบ้รหิารเชงิทดสอบ
ในข้อสมมติฐานซึ่งใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้า
เสื่อมสภาพและล้าสมยั โดยพจิารณาจากข้อมูลที่เกิดขึ้นใน
อดตีและอายขุองสนิคา้คงเหลอื รวมถงึการวเิคราะหอ์ตัราการ
หมนุเวยีนของสนิคา้คงเหลอื  

 ทดสอบความน่าเชื่อถอืของรายงานอายุของสนิคา้คงเหลือที่คง
ค้างนานตามหลกัเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารก าหนดและตรวจสอบ
รายการเคลื่อนไหววนัสุดท้ายของสินค้าคงเหลือกับเอกสาร
ประกอบรายการ  

 ทดสอบการค านวณค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยที่
ประมาณการจากขอ้สมมตฐิานของฝา่ยบรหิารและเปรยีบเทยีบ
ผลการค านวณกบัยอดประมาณการทีผ่า่ยบรหิารค านวณได ้ 

 

ข้าพเจ้าพจิารณาแล้วว่าข้อสมมติฐานและข้อมูลที่ฝ่ายบรหิารใช้ใน
การประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยมีความ
สมเหตุสมผลตามหลกัฐานที่สนบัสนุน จากวธิกีารตรวจสอบดงักล่าว 
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ข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ขอ้ 4.1 5.6(ง) 5.6(จ) 5.15 ทีอ่ธบิายถงึนโยบาย
การบญัชเีกี่ยวกบัการน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี มาถือปฏิบตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม พ .ศ . 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ .ศ . 2563 ทัง้น้ี ความเหน็ของขา้พเจา้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจาก
เรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตน้ี 
 
ข้อมลูอ่ืน 

กรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีี่อยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี  
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ 
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพิจารณา 
ว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบ 
ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั  ข้าพเจ้า 
ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่่าจะเกดิจาก
การทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑก์ารบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ด้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิ รวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสูง   
แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ  
อนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญั 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ  หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสินใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต  และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน รวมและงบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั ้งใจละเว้นการแสดง
ขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไมใ่ช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ที่ไดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไมแ่น่นอนที่มสีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า 
อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม  
ทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุม  
ดแูลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญัซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเดน็ที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า 
ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและ
งบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปจัจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม
เหตุผลวา่จะมผีลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สง่า  โชคนิติสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11251 
กรงุเทพมหานคร 
24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 23 1,016,085,502 651,166,696    114,177,323    242,054,856    

เจา้หนี้เงนิประกนัผลงาน 23,429,564     -            10,702,736     -            

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี (สุทธ)ิ 24 83,311,020     -            42,197,064     -            

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี (สุทธ)ิ 24 -            6,729,866       -            6,729,866       

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 25 540,000,000    450,000,000    350,000,000    320,000,000    

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 จ) -            -            255,327,125    97,027,125     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 27 80,000,000     80,000,000     -            -            

ภาษีมูลคา่เพิม่ 26 36,883,597     34,996,464     33,307,694     32,968,814     

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 21,563,289     30,660,198     13,009,535     26,712,960     

ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย 11,545,413     12,095,248     2,800,596       3,831,171       

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 977,571         -            977,571         -            

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,813,795,956 1,265,648,472 822,499,644    729,324,792    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ (สุทธ)ิ 24 366,745,952    -            185,698,983    -            

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ (สุทธ)ิ 24 -            2,580,565       -            2,580,565       

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 27 156,085,000    236,085,000    -            -            

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี(สุทธ)ิ 22 9,897            -            -            -            

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 28 170,653,648    163,964,704    100,858,435    105,976,538    

ประมาณการหนี้สนิคา่รือ้ถอน 5,088,170       -            2,296,877       -            

เจา้หนี้เงนิประกนัผลงานไม่หมุนเวยีน -            11,423,096     -            6,398,098       

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 42,363           37,363           20,000           15,000           

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 698,625,030    414,090,728    288,874,295    114,970,201    

รวมหน้ีสิน 2,512,420,986 1,679,739,200 1,111,373,939 844,294,993    

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 29.1

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั 1,161,997,216 หุน้ 

      มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,161,997,216 1,161,997,216 1,161,997,216 1,161,997,216 

ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มูลคา่แล้ว

   หุน้สามญั 972,496,946 หุน้

      มูลคา่ทีไ่ดร้บัช าระแล้วหุน้ละ 1 บาท 972,496,946    -            972,496,946    -            

   หุน้สามญั 972,495,202 หุน้

      มูลคา่ทีไ่ดร้บัช าระแล้วหุน้ละ 1 บาท -            972,495,202    -            972,495,202    

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามญั 29.1 322,107,225    322,087,270    322,107,225    322,087,270    

หุน้สามญัซื้อคนื 29.5 (160,158,220)   -            (160,158,220)   -            

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฎหมาย 31 120,327,052    120,327,052    120,327,052    120,327,052    

จดัสรรแล้ว - ส ารองหุน้สามญัซื้อคนื 29.5 160,158,220    -            160,158,220    -            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 587,007,031    309,980,034    600,452,326    664,135,693    

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,001,938,254 1,724,889,558 2,015,383,549 2,079,045,217 

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 2,130,374       2,132,900       -            -            

รวมส่วนของเจ้าของ 2,004,068,628 1,727,022,458 2,015,383,549 2,079,045,217 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 4,516,489,614 3,406,761,658 3,126,757,488 2,923,340,210 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,381,378,687   2,012,441,388   -               27,670,300       

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 1,392,785,020   1,598,699,374   844,008,448      889,175,624      

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 3,774,163,707   3,611,140,762   844,008,448      916,845,924      

ต้นทนุขาย (801,666,768)     (680,003,091)     -               (17,604,101)      

ต้นทนุการใหบ้รกิาร (966,995,535)     (1,339,959,121)  (542,137,541)     (403,173,880)     

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (1,768,662,303)  (2,019,962,212)  (542,137,541)     (420,777,981)     

ก าไรขัน้ต้น 2,005,501,404   1,591,178,550   301,870,907      496,067,943      

รายไดอ้ื่น 32 16,903,778       10,719,894       44,985,735       463,545,028      

ก าไรก่อนค่าใช้จา่ย 2,022,405,182   1,601,898,444   346,856,642      959,612,971      

คา่ใชจ่้ายในการขาย (585,774,737)     (512,363,644)     (6,305,844)        (48,234,749)      

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (730,845,510)     (587,396,191)     (90,326,166)      (472,055,864)     

กลบัรายการประมาณการผลขาดทนุของเงนิลงทนุ

ในบรษิทัยอ่ย (สุทธ)ิ -               -               40,892              20,592,275       

คา่ใชจ่้ายอื่น (4,126,899)        (5,660,463)        (1,849,596)        (4,779,773)        

ต้นทนุทางการเงนิ 34 (36,111,312)      (34,631,659)      (18,699,597)      (7,984,452)        

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 665,546,724      461,846,487      229,716,331      447,150,408      

คา่ใชจ่้ายภาษีเงนิได้ 35 (137,269,081)     (97,451,696)      (42,496,624)      (81,931,484)      

ก าไรส าหรบัปี 528,277,643      364,394,791      187,219,707      365,218,924      

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน :

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไร

หรอืขาดทนุในภายหลงั

การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผูกพนั

   ผลประโยชน์พนกังาน 28 5,914,159         (22,123,651)      6,349,270         (11,042,823)      

ภาษีเงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภท

   รายการใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (1,182,832)        4,424,730         (1,269,854)        2,208,565         

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สุทธิจากภาษี 4,731,327         (17,698,921)      5,079,416         (8,834,258)        

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 533,008,970      346,695,870      192,299,123      356,384,666      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)

ส่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 528,278,160      363,343,967      187,219,707      365,218,924      

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (517)                 1,050,824         -               -               

528,277,643      364,394,791      187,219,707      365,218,924      

การแบ่งปันก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็

ส่วนทีเ่ป็นของผู้เป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 533,009,487      345,645,046      192,299,123      356,384,666      

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (517)                 1,050,824         -               -               

533,008,970      346,695,870      192,299,123      356,384,666      

ก าไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 36.1 0.5505              0.3744              0.1951              0.3763              

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด 36.2 0.5505              0.3583              0.1951              0.3602              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบียน ส ารอง รวมส่วน

ท่ีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนส ารอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้ ของผูเ้ป็นเจา้ของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ซ้ือคืน ตามกฎหมาย ซ้ือคืน จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคมุ รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,010,149,192  258,257,595  (465,274,840) 120,327,052 465,274,840  282,483,158  1,671,216,997   1,116,516         1,672,333,513 

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

ยอดคงเหลือท่ีปรบัปรงุแล้ว 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 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของส าหรบัปี

   การเพิม่หุน้สามญั 29.1 5,619,310        64,429,859   -               -              -               -               70,049,169       -                  70,049,169      

   ลดทนุจดทะเบยีนจากการตดัหุน้สามญัซื้อคนื 29.5 (43,273,300)     (600,184)       465,274,840  -              (421,401,356) -               -                  -                  -                 

   ส ารองซื้อหุน้คนื 29.5 -                 -              -               -              (43,873,484)   43,873,484    -                  -                  -                 

   เงนิปนัผลจ่าย 30 -                 -              -               -              -               (387,872,558) (387,872,558)     (34,440)             (387,906,998)   

   ก าไรเบด็เสร็จส าหรบัปี -                 -              -               -              -               363,343,967  363,343,967      1,050,824         364,394,791    

   ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอื่น - การวดัมูลคา่ใหม่ของ

      ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (สุทธจิากภาษ)ี -                 -              -               -              -               (17,698,921)   (17,698,921)      -                  (17,698,921)     

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 972,495,202    322,087,270  -               120,327,052 -               309,980,034  1,724,889,558   2,132,900         1,727,022,458 

งบการเงินรวม (บาท)

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบียน ส ารอง รวมส่วน

ท่ีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนส ารอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้ ของผูเ้ป็นเจา้ของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ซ้ือคืน ตามกฎหมาย ซ้ือคืน จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อ านาจควบคมุ รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 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 

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของส าหรบัปี

   การเพิม่หุน้สามญั 29.1 1,744              19,955           -               -              -               -               21,699              -                  21,699            

   หุน้สามญัซื้อคนื 29.5 -                 -               (160,158,220) -              -               -               (160,158,220)     -                  (160,158,220)   

   ส ารองซื้อหุน้คนื 29.5 -                 -               -               -              160,158,220  (160,158,220) -                  -                  -                 

   เงนิปนัผลจ่าย 30 -                 -               -               -              -               (95,824,270)   (95,824,270)      (2,009)              (95,826,279)     

   ก าไรเบด็เสร็จส าหรบัปี -                 -               -               -              -               528,278,160  528,278,160      (517)                 528,277,643    

   ก าไรเบด็เสร็จอื่น - การวดัมูลคา่ใหม่ของ

      ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (สุทธจิากภาษ)ี -                 -               -               -              -               4,731,327      4,731,327         -                  4,731,327        

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 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 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

งบการเงินรวม (บาท)
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบียน ส ารอง

ท่ีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนส ารอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ซ้ือคืน ตามกฎหมาย ซ้ือคืน จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 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 

ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายบญัชี -                -            -             -            -             17,799,167    17,799,167     

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรบัปี

   การเพิม่หุน้สามญั 29.1 5,619,310        64,429,859   -             -            -             -             70,049,169     

   การลดทุนจดทะเบยีนจากการตดัหุน้สามญัซื้อคนื 29.5 (43,273,300)     (600,184)      465,274,840  -            (421,401,356) -             -               

   ส ารองหุน้สามญัซื้อคนื 29.5 -                -            -             -            (43,873,484)   43,873,484    -               

   เงนิปนัผลจ่าย 30 -                -            -             -            -             (387,872,558) (387,872,558)   

   ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -                -            -             -            -             365,218,924  365,218,924    

   ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น - การวดัมูลคา่ใหม่ของ

      ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (สุทธจิากภาษี) -                -            -             -            -             (8,834,258)    (8,834,258)      

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 972,495,202     322,087,270 -             120,327,052 -             664,135,693  2,079,045,217 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562

ส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ทุนจดทะเบียน ส ารอง

ท่ีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนส ารอง หุ้นสามญั ยงัไม่ได้

หมายเหตุ เรียกช าระแล้ว มูลค่าหุ้น ซ้ือคืน ตามกฎหมาย ซ้ือคืน จดัสรร รวม

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของส าหรบัปี

   เพิม่ทุนสามญั 29.1 1,744            19,955        -             -            -            -             21,699           

   หุน้สามญัซื้อคนื 29.5 -              -            (160,158,220) -            -            -             (160,158,220)   

   ส ารองหุน้สามญัซื้อคนื 29.5 -              -            -             -            160,158,220 (160,158,220) -               

   เงนิปนัผลจ่าย 30 -              -            -             -            -            (95,824,270)   (95,824,270)    

   ก าไรเบด็เสรจ็ส าหรบัปี -              -            -             -            -            187,219,707  187,219,707    

   ก าไรเบด็เสรจ็อื่น - การวดัมูลคา่ใหม่ของ

      ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (สุทธจิากภาษี) -              -            -             -            -            5,079,416     5,079,416       

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 972,496,946   322,107,225 (160,158,220) 120,327,052 160,158,220 600,452,326  2,015,383,549 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

ส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

665,546,724     461,846,487    229,716,331     447,150,408    

รายการปรบัปรุง

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 17 18, 19, 20 534,112,273     576,679,841    133,369,736     113,131,361    

(กลบัรายการ)คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู (272,140)           (5,276,265)      33,730             (3,321,929)      

คา่เผื่อสนิคา้ลา้สมยั 13 2,127,781         5,996,985       -                  -                

ตดัจ าหน่ายงานระหวา่งท ารายการโทรทศัน์ 183,234            -                -                  -                

(กลบัรายการ)คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของ

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นและสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น -                  (388,600)         -                  (388,600)         

(กลบัรายการ)คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุ

ในบรษิทัร่วม -                  (1,413)             -                  -                

(กลบัรายการ)คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุ

ในบรษิทัยอ่ย 15 -                  -                (40,892)            (1,837,149)      

ก าไรจากการลดทนุของบรษิทัยอ่ย -                  -                -                  (14,850,000)     

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 2,473,832         821,198          1,339,622         146                

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 32 (845,520)           8,377              (893,449)           (329,429)         

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 28 12,808,703       42,550,274      6,665,211         27,595,243      

ประมาณการหนี้สนิคา่รื้อถอน 179,968            -                81,240             -                

รายไดเ้งนิปนัผล 32 -                  -                (16,747,990)      (45,419,936)     

รายไดด้อกเบีย้ 32 (486,454)           (1,195,205)      (20,955,242)      (30,058,081)     

ต้นทนุทางการเงนิ - ดอกเบีย้จ่าย 34 36,111,312       34,631,659      18,699,597       7,984,452       

การเปลีย่นแปลงในเงนิทนุหมุนเวยีน 1,251,939,713   1,115,673,338 351,267,894     499,656,486    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

งบการเงินรวม

ก าไรกอ่นภาษีเงนิได้
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การเปลีย่นแปลงในเงนิทนุหมุนเวยีน 1,251,939,713   1,115,673,338 351,267,894     499,656,486    

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (175,945,027)    30,575,739      30,028,137       31,289,595      

สนิคา้คงเหลอื 27,758,522       19,993,265      4,031,372         7,809,390       

ภาษีมูลคา่เพิม่ (14,112,684)      (9,166,683)      338,880            (6,300,757)      

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (4,090,584)        379,847          1,140,795         (1,249,252)      

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (9,772,901)        2,092,739       1,478,383         3,702,739       

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 23,216,832       (81,752,683)     (111,260,186)    (39,998,650)     

ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายคา้งจ่าย (549,835)           2,852,935       (1,030,575)        (1,249,163)      

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 12,984,039       -                11,680,307       -                

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย 28 (205,600)           (254,400)         -                  (254,400)         

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 5,000               5,211,222       (6,393,098)        5,635,224       

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานกอ่นภาษีเงนิไดจ่้าย 1,111,227,475   1,085,605,319 281,281,909     499,041,212    

รบัคนืภาษีถูกหกั ณ ทีจ่่าย 35,180,508       56,590,674      34,170,433       55,788,282      

เงนิสดจ่ายภาษีเงนิได้ (96,280,399)      (109,115,700)   (50,575,316)      (31,274,386)     

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,050,127,584   1,033,080,293 264,877,026     523,555,108    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้รบั 486,508            1,194,856       22,024,860       32,284,352      

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบุ่คคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 ง) -                  -                (471,000,000)    (335,000,000)   

รบัช าระเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบุ่คคลและกจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 ง) -                  -                443,000,000     210,000,000    

เงนิสดรบัจากการลดการลงทนุในบรษิทัยอ่ย -                  -                -                  18,750,000      

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

เงนิสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์ (242,549,432)    (230,463,298)   (180,823,613)    (166,908,621)   

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (561,035,614)    (386,135,436)   (25,622,012)      (25,242,911)     

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 6,095,701         177,570          7,100,316         1,902,441       

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (797,002,837)    (615,226,308)   (188,572,459)    (218,794,803)   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายช าระดอกเบีย้ (19,433,420)      (21,927,333)     (9,698,349)        (8,363,810)      

จ่ายช าระหนี้สนิภายใต้สญัญาเชา่ (116,037,027)    (11,799,687)     (60,234,349)      (11,799,687)     

จ่ายช าระคา่ใบอนุญาตส าหรบัสทิธใินการด าเนินการ

บนคลื่นความถี่ส าหรบักจิการบนโทรทศัน์ระบบดจิติอล -                  (207,500,000)   -                  -                

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 4,310,000,000   1,150,000,000 2,930,000,000   920,000,000    

จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (4,220,000,000)  (940,000,000)   (2,900,000,000)  (840,000,000)   

จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (80,000,000)      (80,000,000)     -                  -                

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 จ) -                  -                182,000,000     154,027,125    

จ่ายช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 37 จ) -                  -                (23,700,000)      (265,027,125)   

จ่ายเงนิปนัผล 30 (95,824,270)      (387,872,558)   (95,824,270)      (387,872,558)   

จ่ายช าระเงนิซื้อหุน้คนื (160,158,220)    -                (160,158,220)    -                

จ่ายเงนิปนัผลใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ (2,009)              (34,440)           -                  -                

เงนิสดรบัจากการออกหุน้เพิม่ทนุ 21,699             70,049,169      21,699             70,049,169      

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (381,433,247)    (429,084,849)   (137,593,489)    (368,986,886)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง) สุทธิ (128,308,500)    (11,230,864)     (61,288,922)      (64,226,581)     

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

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

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563

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

บาท บาท บาท บาท

รายการท่ีมิใช่เงินสด

เจา้หนี้คงคา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม จากการซื้อ

อาคารและอุปกรณ์ในระหวา่งปี 51,739,198       47,915,677      17,401,442       39,265,320      

เจา้หนี้คงคา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม จากการซื้อสนิทรพัย์

ไม่มตีวัตนในระหวา่งปี 384,862,263     46,909,204      -                  727,600          

เจา้หนี้เชา่ซื้อคงคา้ง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม จากการ

ซื้อสนิทรพัยส์ทิธกิารใชใ้นระหวา่งงวด 450,056,972     -                225,315,482     -                

เจา้หนี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม จากการซื้อ

อุปกรณ์ภายใต้สญัญาเชา่การเงนิในระหวา่งปี -                  2,669,904       -                  2,669,904       

เงนิปนัผลคา้งจ่าย -                  24,525            -                  -                

กลบัรายการจากการยกเวน้คา่ธรรรมเนียมใบอนุญาตส าหรบัสทิธิ

ในการด าเนินการบนคลื่นความถี่ส าหรบักจิการโทรทศัน์

ระบบดจิติอล -                  635,616,368    -                  -                

กลบัรายการส ารองหุน้ทนุซื้อคนืจากการลดทนุ -                  43,873,484      -                  43,873,484      

รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่16 มาถือปฏบิตัิ 8,666,299         -                -                  -                

โอนสนิทรพัยถ์าวร สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนไปเป็นสนิทรพัย์

สทิธกิารใชจ้ากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงนิ

ฉบบัที ่16 มาถือปฏบิตัิ 20,551,798       -                20,551,798       -                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 



 

21 

 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการในสว่นนีไ้ด้จดัท าขึน้จากผลประกอบการรวมของบริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) ตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี เพื่อประโยชน์ในการแสดงภาพผล

ประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการจดัแบ่งกลุม่ธุรกิจหลกั ออกเป็น 3 กลุม่  ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์ ธุรกิจสือ่ 

ธุรกิจเพลงและอื่นๆ ดงัตาราง 

ธุรกิจ ประเภท 

1) ธุรกิจพาณิชย์   ผลติภณัฑ์สขุภาพและความงาม  
- ผลติภณัฑ์บ ารุงผิว : แบรนด์ “มาจีค” 
- ผลติภณัฑ์ดแูลเส้นผม : แบรนด์ “รีไวฟ์” 
- ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร : แบรนด์ “เอส.โอ.เอ็ม.”  
    “ไวตาเนเจอร์พลสั” 
- ผลติภณัฑ์รังนก : แบรนด์ “รีจ”ู 

 ผลติภณัฑ์เคร่ืองใช้สว่นตวัและผลติภณัฑ์ในครัวเรือน 

 เคร่ืองประดบั และอื่นๆ 
2) ธุรกิจสื่อ ธุรกิจสือ่โทรทศัน์ “ช่อง 8”   

“ช่อง RS Mall” 
ธุรกิจสือ่วิทย ุ “COOLfahrenheit”  

“COOLIVE” 
“COOLanything” 

3) ธุรกิจเพลงและอื่นๆ ธุรกิจดิจิทลั จดัเก็บลขิสทิธ์ิ บริหารศิลปิน จดัคอนเสร์ิตและกิจกรรมการตลาด 
 

ผลการด าเนินงาน ส าหรับปี 2563 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภาคสง่ออกและภาค

ท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการควบคมุการแพร่ระบาดอยา่งต่อเนื่อง ทัง้การล็อกดาวน์ประเทศและการจ ากดั

การเดินทางระหวา่งประเทศ ภาคการสง่ออกยงัคงออ่นตวัลงตามอปุสงค์ของประเทศคูค้่าที่อ่อนแอและคา่เงินบาทที่แข็งตวั

ขึน้ ในขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐขยายตวัต่อเนื่องและมีบทบาทส าคัญในการพยุงการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ                

อีกทัง้การบริโภคภาคเอกชนเร่ิมฟืน้ตวัในไตรมาสที่ 4/2563 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ สง่ผลให้การเติบโต

ของเศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตวัที่ร้อยละ 6.1 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 2.3ในปี 2562 

เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ความท้าทายดงักล่าว บริษัทฯ ได้ด าเนินกลยุทธ์การปรับตวัอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

รวมถึงการบริหารข้อมลูลกูค้าธุรกิจพาณิชย์อยา่งมีประสทิธิภาพ และการบริหารคอนเทนต์ทกุประเภทให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

สง่ผลให้งบการเงินรวมส าหรับปี 2563 บริษัทฯมีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 528.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 164.9 
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ล้านบาท หรือร้อยละ 45.4 เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับปี 2562 จ านวน 363.3 ล้านบาท เป็นผล

มาจากการเติบโตจากรายได้ของธุรกิจพาณิชย์และธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ซึ่งมีการเติบโตจากปีก่อนร้อยละ 18.4 และ 7.4 

ตามล าดบั ส่วนรายได้จากธุรกิจเพลงและอื่นๆ ลดลงตามมาตรการล็อกดาวน์ ท าให้ไม่สามารถจดักิจกรรมต่างๆ ได้ ทัง้นี ้

อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ยงัคงอยู่ในระดบัสงูที่ ร้อยละ 53.1 ดีขึน้จากปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 44.1 จากรายได้ธุรกิจ

พาณิชย์ที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นสงูและมีสดัสว่นเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 63.1 ของรายได้รวม และการบริหารต้นทนุการผลติอยา่งมี

ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสงูขึน้จากธุรกิจพาณิชย์ซึ่งมีการซือ้สื่อภายนอกและค่าใช้จ่าย

พนกังานสงูขึน้ตามการเติบโตของธุรกิจ 

  ปี 2563 ปี 2562 เปลี่ยนแปลง 

หน่วย:ล้านบาท จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

รายได้จากการขายและบริการ 3,774.2 100% 3,611.1 100% 163.0 4.5% 

ธุรกิจพาณิชย์ 2,381.8 63.1% 2,012.4 55.7% 369.3 18.4% 

ธุรกิจสือ่ 1,148.2 30.4% 1,069.2 29.6% 78.9 7.4% 

ธุรกิจเพลงและอืน่ๆ 244.2 6.5% 529.5 14.7% -285.2 -53.9% 

ต้นทนุขายและบริการ 1,768.7 46.9% 2,020.0 55.9% -251.3 -12.4% 

ก าไรขัน้ต้น 2,005.5 53.1% 1,591.2 44.1% 414.3 26.0% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  1,316.6 34.9% 1,099.8 30.5% 216.9 19.7% 

ก าไรจากการด าเนินงาน 688.9 18.3% 491.4 13.6% 197.5 40.2% 

ต้นทนุทางการเงิน 36.1 1.0% 34.6 1.0% 1.5 4.3% 

ก าไร/(ขาดทุน)สุทธิ 528.3 14.0% 363.3 10.1% 164.9 45.4% 

 

 รายได้ 

รายได้จากการขายและบริการส าหรับปี 2563 จ านวน 3,774.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้สทุธิจากปีก่อนจ านวน 163 ล้านบาทหรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.5 แยกอธิบายตามหนว่ยธุรกิจ ได้ดงันี ้

รายได้ธุรกิจพาณิชย์ 

รายได้ธุรกิจพาณิชย์ ประกอบด้วย รายได้จากการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ โดยการบริหารงาน

ของ บจ.ไลฟ์สตาร์ และสินค้าจากพนัธมิตร จ าหน่ายผา่นแบรนด์อาร์เอส มอลล์ และคลูเอนนี่ติงทางแพลตฟอร์มดิจิทลัทีวี

ช่อง 8 วิทย ุและสื่อออนไลน์ รวมถึงจ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีกทัว่ประเทศ อีกทัง้บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบัช่องพนัธมิตรดิจิทลัทีวี

รายอื่นๆ และเช่าช่องทีวีดาวเทียม เพื่อขยายช่องทางการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เนื่อง 

รายได้จากธุรกิจพาณิชย์ส าหรับปี 2563 เท่ากบั 2,381.8 ล้านบาท สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.4 จากปี

ก่อนที่ 2,012.4 ล้านบาท แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยจะยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ                             

โควิด-19 แต่จากความส าเร็จของการขยายช่องทางการขายทัง้รูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ การน าเสนอสินค้าใหม่ๆ ที่มี
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ความหลากหลายตลอดทัง้ปี รวมถึงการโฆษณาและน าเสนอสินค้าที่แตกตา่งในแต่ละคอนเทนต์และแต่ละช่วงเวลาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพฒันาระบบและทกัษะของทีมเทเลเซลล์อย่างต่อเนื่อง ท าให้จ านวนฐานลกูค้า ณ สิน้ปี 2563 

เติบโตขึน้สู ่1.6 ล้านรายและยงัมีแนวโน้มเติบโตขึน้เร่ือยๆ โดยบริษัทฯ ยงัมุง่เน้นการบริหารข้อมลูลกูค้าเป็นส าคญัจากความ

แมน่ย าที่สงูขึน้ของระบบ Predictive Dialing System (PDS) ท าให้พนกังานเทเลเซลล์สามารถติดตอ่ลกูค้าได้เพิ่มขึน้ การ

วิเคราะห์ข้อมลูลกูค้าเพื่อน าเสนอผลติภณัฑ์ที่มุง่ดแูลสขุภาพ และการแยกประเภทน าเสนอแคมเปญและโปรโมชัน่ท่ีผา่นการ

วิเคราะห์จากพฤติกรรมของลกูค้าในแตล่ะกลุม่อยา่งตรงใจ รวมทัง้การจดักิจกรรมทางการขายและการตลาดอยา่งตอ่เนื่อง

ทกุเดือน โดยจะมีแคมเปญใหญ่ไตรมาสละ 1 ครัง้ เพื่อกระตุ้นการจบัจ่ายใช้สอยของลกูค้า ผ่านการเลือกสรรสินค้าที่ตอบ

โจทย์โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึง่ลกูค้าหนัมาใสใ่จสขุภาพ ด้วยปัจจยัที่กลา่วมานี ้ท าให้รายได้จากทกุชอ่งทาง

เติบโตขึน้ทัง้จากกลุ่มลูกค้าโทรเข้า (inbound customer) กลุ่มลูกค้าเดิมที่บริษัทฯ โทรออก (outbound customer) 

ช่องทางออนไลน์และร้านค้าปลกี 

รายได้ธุรกิจสื่อ 

รายได้ธุรกิจสื่อของบริษัทฯ ส าหรับปี 2563 เท่ากบั 1,148.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.4 จากปีก่อนที่ 1,069.2 ล้านบาท

เป็นผลจากความสามาถในการสร้างรายได้ส่วนเพิ่มจากการบริหารคอนเทนต์เพื่อขยายไปในตลาดต่างประเทศและบน

แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ (OTT) ท่ามกลางความท้าทายของอตุสาหกรรมสื่อที่ยงัคงได้รับผลกระทบจากสภาวะการแขง่ขนั

ด้านราคาและการหดตวัของงบโฆษณาตามผลกระทบของโควิด-19  

รายได้ธุรกิจสือ่โทรทศัน์ 

ภาพรวมธุรกิจสื่อโทรทศัน์ทัง้อุตสาหกรรมส าหรับปี 2563 งบการใช้โฆษณาผ่านสื่อโทรทศัน์จากผลการส ารวจของ AGB 

Nielsen Media Research (Thailand) ยงัคงได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีมูลค่าเม็ดเงินโฆษณา

ผ่านสื่อโทรทศัน์ในปี 2563 ลดลงร้อยละ 10.1 จากปี 2562 ในสว่นของจ านวนผู้ชมโทรทศัน์ในเดือนธันวาคมอยู่ในระดบั

ร้อยละ 8.1 ปรับตวัลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 8.9 (คิดจากจ านวนประชากร 64.6 ล้านคน) โดยสว่นใหญ่เป็นการลดลงของ

ผู้ชมจากช่องขา่วและช่องทีวีดาวเทียม 

นอกเหนือจากการบริหารคอนเทนต์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุทัง้ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์แล้วนัน้ ช่อง 8 ยงัมุ่งเน้นการ

บริหารต้นทนุการผลติคอนเทนต์ไปพร้อมกนั เรตติง้ของช่อง 8 ปรับตวัดีขึน้ โดยเรตติง้ในกลุม่อาย ุ15+ และ 18 ชัว่โมงเฉลีย่

ตลอดทัง้ ปี 2563 อยู่ที่ ร้อยละ 0.43 เทียบกับร้อยละ  0.42 ในปีก่อนหน้า แม้ว่าจะมีการน าละครมารีรันในช่วง                            

โควิด-19 เพื่อเป็นการบริหารต้นทนุการผลติก็ตาม นอกจากนีช้่อง 8 ยงัสามารถบริหารนาทีโฆษณาได้เต็มประสทิธิภาพร้อย

ละ 100 จากการน ามาโฆษณาและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ของธุรกิจพาณิชย์ สะท้อนสูอ่ตัราการเติบโตของธุรกิจพาณิชย์เพิ่มขึน้

ทกุไตรมาสตลอดทัง้ปี 2563  
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รายได้ธุรกิจสือ่วิทย ุ

อุตสาหกรรมสื่อวิทยุในปี 2563 หดตวัลงร้อยละ 24.0 หากเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่า “COOLfahrenheit” จะยงัคงได้รับ

ความนิยมอยู่ในอนัดบั 1 ของกลุ่ม Easy Listening แต่การจัดกิจกรรมส าหรับผู้ ฟังที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

“COOL Outing” "อิ๊ ง ค์  Eat All Around” และ “COOL Music Fest” มีจ านวนน้อยกว่าปี  2562 เนื่องจากสถานการณ์                

โควิด-19 ท าให้ต้องงด  จัดกิจกรรมและเว้นระยะห่างทางสงัคม รวมถึงการชะลอการใช้งบโฆษณาในทุกช่องทางยกเว้น

ออนไลน์ สง่ผลให้ธุรกิจสือ่วิทยมุีรายได้ลดลงตามอตุสาหกรรมโดยรวม แตย่งัมีประสทิธิภาพในการท าก าไรได้ดี  

รายได้ธุรกิจเพลงและอื่นๆ 

รายได้หลกัของธุรกิจเพลง ยงัคงมาจากรายได้ที่ได้รับจากการฟังผ่านออนไลน์ที่เพิ่มขึน้ การปรับกลยุทธ์การด าเนินงาน

ร่วมกบัศิลปินท าให้การบริหารต้นทนุมีประสิทธิภาพดีขึน้ รวมถึงการบริหารลิขสิทธ์ิเพลงเพ่ิมขึน้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ และ

ในช่วงปลายปี 2563 บริษัทฯ เปิดตวั 9 ศิลปินใหม่ซึ่งคาดว่าจะท าให้สามารถผลิตจ านวนผลงานได้เพิ่มขึน้และต่อยอดสู่

โมเดล Music Star Commerce ต่อไป ทัง้นีร้ายได้ของธุรกิจเพลงและอื่นๆ มีแนวโน้มเช่นเดียวกบัสถานการณ์สื่ออื่นๆ โดยมี

รายได้ลดลงร้อยละ 53.9 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการงดจดักิจกรรมและคอนเสิร์ตตามมาตรการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตัง้แตป่ลายไตรมาส 1 เป็นต้นมา  

 ต้นทุนขายและบริการ 

ต้นทนุขายและบริการส าหรับปี 2563 เท่ากบั 1,768.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 251.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.4 

แม้วา่ต้นทนุจากธุรกิจพาณิชย์จะเพิ่มขึน้ตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ แตต้่นทนุของธุรกิจอื่นๆ ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน ทัง้จากการ

บริหารต้นทุนการผลิตคอนเทนต์ในช่วงที่งบโฆษณาหายไปจากตลาด รวมถึงต้นทุนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ

ประกอบกิจการโทรทศัน์ของช่อง 8 (ใบอนญุาตฯ) ที่ลดลงจากการยกเว้นคา่ธรรมเนียม 2 งวดสดุท้าย อตัราที่ลดลงของการ

น าส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์

สาธารณะ และคา่บริการโครงขา่ยโทรทศัน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลั หรือ MUX ลดลงทัง้จ านวน 

 ก าไรขัน้ต้น 

บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นรวมส าหรับปี 2563 อยูท่ี่ 2,005.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 414.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 26.0 ตามการเพิ่มขึน้ทกุไตรมาสของธุรกิจพาณิชย์ การหารายได้สว่นเพิ่มของธุรกิจสื่อโทรทศัน์ที่ต้นทนุเทา่เดิม และการ

บริหารต้นทนุของทกุธุรกิจอยา่งมีประสทิธิภาพ  
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงนิ  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 1,316.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน จ านวน 216.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.7 

โดยสว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ของธุรกิจพาณิชย์จากการซือ้สื่อภายนอกและคา่ใช้จ่ายพนกังานท่ีสงูขึน้ตามการเติบโต

ของธุรกิจ และคา่เสือ่มราคาของส านกังานแหง่ใหมเ่พื่อขยายพืน้ท่ีส าหรับพนกังานเทเลเซลล์และสตดูิโอ  

ในสว่นของต้นทนุทางการเงิน จ านวน 36.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 4.3 เป็นผลจากดอกเบีย้จ่าย

ตามสญัญาเช่าอาคารท่ีเพิ่มขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่า (TFRS 16)  

 ก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ส าหรับปี 2563 เทา่กบั 528.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 164.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.4 

จากปีก่อนที่จ านวน 363.3 ล้านบาท การเติบโตของก าไรสทุธิเป็นผลจากรายได้ที่เติบโตขึน้สงูที่สดุเป็นประวตัิการณ์ของ

ธุรกิจพาณิชย์ รวมถึงธุรกิจสื่อซึ่งมีผลประกอบการที่ดีขึน้จากปีก่อนท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 อีกทัง้การบริหารต้นทนุ

และคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารอยา่งมีประสทิธิภาพในทกุธุรกิจ  
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สินทรัพย์ 

 ส่วนประกอบของสนิทรัพย์ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 4,516.5 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมนุเวียน ร้อยละ 26.0 และ

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน ร้อยละ 74.0 

หน่วย : ล้านบาท 
ปี 2562 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

สินทรัพย์หมุนเวียน :       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 328.4 9.6% 200.1 4.4% -128.3 -39.1% 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (สทุธิ) 516.4 15.2% 711.4 15.8% 195.0 37.8% 
สนิค้าคงเหลอื (สทุธิ) 258.8 7.6% 228.7 5.1% -30.1 -11.6% 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น  13.2 0.4% 33.3 0.7% 20.1 152.3% 
รวม 1,116.8 32.8% 1,173.5 26.0% 56.7 5.1% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :       
อาคารและอปุกรณ์ (สทุธิ) 503.8 14.8% 641.9 14.2% 138.1 27.4% 
สนิทรัพย์สทิธิการใช้ (สทุธิ) - - 471.5 10.4% 471.5 100.0% 
ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีและ
ประกอบกิจการโทรทศัน์ (สทุธิ) 670.7 19.7% 598.7 13.3% -72.0 -10.7% 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (สทุธิ) 702.8 20.6% 1,314.1 29.1% 611.3 87.0% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (สทุธิ) 412.7 12.1% 316.8 7.0% -95.9 -23.2% 
รวม 2,290.0 67.2% 3,343.0 74.0% 1,053.0 46.0% 
รวมสินทรัพย์ 3,406.8 100.0% 4,516.5 100.0% 1,109.7 32.6% 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์หลกัประกอบด้วย สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สทุธิ) ร้อยละ 29.1 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 
(สทุธิ) ร้อยละ 15.8 อาคารและอปุกรณ์ (สทุธิ) ร้อยละ 14.2 ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ (สทุธิ) 
ร้อยละ 13.3 สนิทรัพย์สทิธิการใช้ (สทุธิ) ร้อยละ 10.4 สนิค้าคงเหลอื (สทุธิ) ร้อยละ 5.1  และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด ร้อยละ 4.4   

สินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 4,516.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 1,109.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.6 
สาเหตหุลกัมาจากสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน เพิ่มขึน้สทุธิ 611.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.0 จากการลงทนุในลขิสทิธ์ิละครไทยและ
ซีร่ีส์ต่างประเทศ สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึน้สุทธิ 471.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.0 จากการบันทึกค่าเช่าอาคาร 
ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ตามสญัญาเช่าระยะยาวเป็นสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่  16 เร่ือง
สญัญาเช่า ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น เพิ่มขึน้สทุธิ 195.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.8 ล้านบาท จากการขายคอนเทนต์
เพิ่มขึน้ อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึน้สทุธิ 138.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.4 จากการลงทุนในอุปกรณ์ที่ใช้ด าเนินงาน และ
เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้ส านกังาน จากการย้ายที่ท าการบริษัทฯแหง่ใหม ่ 
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 คุณภาพของสินทรัพย์ 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการอื่น (สุทธิ)  

ลกูหนีก้ารค้าแยกตามอายหุนีท้ี่ค้างช าระ : 

 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2562 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

ลกูหนีท้ี่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 250.0 60.1% 230.0 58.0% -20.0 -8.0% 

เกินกวา่ก าหนดเวลาช าระหนีน้้อยกวา่ 3 เดือน 151.5 36.4% 148.8 37.5% -2.7 -1.8% 

3 - 6 เดือน 7.1 1.7% 10.6 2.7% 3.5 49.3% 

6 - 12 เดือน - - 1.6 0.4% 1.6 100.0% 

เกินกวา่ 12 เดือน 7.3 1.8% 5.7 1.4% -1.6 -21.9% 

รวม 415.9 100.0% 396.7 100.0% -19.2 -4.6% 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -7.2 -1.7% -5.7 -1.4% -1.5 -20.8% 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการอื่น (สุทธิ) 408.7 98.3% 391.0 98.6% -17.7 -4.3% 
 

อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั : 

 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 7.84 9.29 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 47 39 
  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้า – กิจการอื่น (สทุธิ) 391.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17.7 ล้านบาท      

คิดเป็นร้อยละ 4.3 มาจากการลดลงของลูกหนีท้ี่ผันแปรตามรายได้โฆษณา รายได้ธุรกิจเพลง และรายได้จากการจัด

คอนเสร์ิตและกิจกรรมรับจ้างผลติที่ลดลง 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายการให้เครดิตเทอมกบัลกูค้าเฉลี่ยประมาณ 2-3 เดือน กรณีลกูหนีท้ี่มีอายคุ้างนานเกิน 1 ปี 

หรือมีปัญหาในการจ่ายช าระ บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาและทบทวนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูอย่างสม ่าเสมอ  โดย

พิจารณาควบคู่ไปกับเกณฑ์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน เพื่อให้มูลหนีท้ี่

คงเหลอืในงบการเงินสะท้อนมลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับจริง โดยในปี 2563 บริษัทมีระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีเ้ฉลีย่ที่ 39 วนั                

เก็บหนีไ้ด้เร็วขึน้จากปีก่อนที่ 47 วนั เนื่องจากในปีนีม้ีสดัส่วนของยอดขายสินค้าจากธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทางเพิ่มขึน้     

ซึ่งส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นการรับเงินสดหรือมีเครดิตไม่เกิน 1 เดือน ท าให้ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนีเ้ฉลี่ยของบริษัทฯ      

ดีขึน้จากปีก่อน อยา่งไรก็ดี หากพิจารณาถึงอายขุองลกูหนีก้ารค้าโดยสว่นใหญ่เกินร้อยละ 90 มีอายคุ้างช าระไมเ่กิน 3 เดือน 

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการให้เครดิตเทอมของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูคิดเป็นร้อยละ 1.4 ลดลงจาก      

ปีก่อน ที่ร้อยละ 1.7 
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สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 

 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2562 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

ราคาทนุ  292.3 100.0% 237.0 100.0% -55.3 -18.9% 

หกั คา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยั -33.5 -11.5% -8.3 -3.5% -25.2 75.2% 

สินค้าคงเหลือ (สุทธิ)  258.8 88.5% 228.7 96.5% -30.1 -11.6% 

 
อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั : 

 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่) 7.43 7.26 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่รวม (วนั) 49 50 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  สินค้าคงเหลือประกอบด้วย สินค้าส าเร็จรูปประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคร้อยละ 98.7                   

งานระหว่างท าประเภทรายการโทรทศัน์ งานคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด และอื่นๆ ร้อยละ 1.3 รวมมลูค่าสทุธิ 228.7 

ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 30.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6 โดยในปีนี ้บริษัทฯ มีการกลบัรายการค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยัจาก

การท าลายสินค้า จ านวน 25.2 ล้านบาท สทุธิจากการตัง้ค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยัเพิ่มขึน้ 2.1 ล้านบาท  โดยบริษัทมีนโยบาย

ก าหนดให้มีการทบทวนมลูคา่สนิค้าคงเหลอือยา่งสม ่าเสมอในทกุงวดบญัชีเพื่อให้มลูคา่สนิค้าคงเหลอื ที่แสดงในงบการเงิน

ไม่ต ่ากว่ามูลค่าสทุธิที่จะได้รับ ท าให้ปีนีม้ีสดัส่วนค่าเผ่ือสินค้าล้าสมยัคิดเป็นร้อยละ 3.5 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 11.5 

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงมีแผนการท าโปรโมชั่นทางการตลาดต่างๆ เพื่อบริหารสินค้าคงคลงั  ให้คงเหลือในปริมาณที่

เหมาะสม และสามารถระบายสนิค้าค้างนานออกจากคลงัสนิค้าได้ทัง้หมด 
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ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีแ่ละประกอบกิจการโทรทัศน์ (สุทธิ) 

 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2562 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

มลูคา่เทียบเทา่เงินสด (มลูคา่ปัจจบุนั)  1,394.7 100.0% 1,394.7 100.0% 0.0 0.0% 

หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม -724.0 -51.9% -796.0 -57.1% 72.0 9.9% 

ราคาตามบัญชี (สุทธิ)  670.7 48.1% 598.7 42.9% -72.0 -10.7% 

  

ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ 4/2562 เร่ืองมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทศัน์และกิจการ

โทรคมนาคม  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ก าหนดให้ส านกังาน กสทช. พิจารณาก าหนดการทดแทน ชดใช้ หรือ จ่าย

ค่าตอบแทนให้กับผู้ถูกเรียกคืนคลื่นความถ่ี โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีที่ต้องช าระ 2 งวด

สดุท้าย เป็นผลให้ใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีก่อนหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีมลูคา่สทุธิ 1,394.7 

ล้านบาท ค่าตดัจ าหน่ายปี 2563 จ านวน 72.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17.4 ล้านบาท (ปี 2562 : 89.4 ล้านบาท)  สง่ผล

ให้ยอดคงเหลือสทุธิของมลูค่าใบอนญุาตฯ หลงัหกัค่าตดัจ าหน่ายเท่ากบั 598.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 72.0 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 10.7 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จัดท าประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตเป็นประจ าทุกๆ ปี เพื่อประเมินการด้อยค่าของการใช้
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ทดสอบการด้อยค่าแล้วพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนมีมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ตามบญัชีสทุธิ จึงไมม่ีการด้อยคา่ของใบอนญุาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีดงักลา่ว 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 

 

หน่วย : ล้านบาท 

ปี 2562 ปี 2563 เปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน (y-y) 

ราคาทนุ  2,983.7 100.0% 3,806.6 100.0% 822.9 27.6% 

หกั คา่ตดัจ าหนา่ยสะสม -2,280.9 -76.4% -2,492.6 -65.5% 211.7 9.3% 

ราคาตามบัญชี (สุทธิ)  702.8 -23.6% 1,314.0 -34.5% 611.2 87.0% 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สทุธิ) ประกอบด้วย ลิขสิทธ์ิละคร ร้อยละ 87.1 ลิขสิทธ์ิเพลง โปรแกรม

คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ร้อยละ 12.9 รวมมลูค่าสทุธิ 1,314.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 611.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 87.0  

จากการเพ่ิมขึน้ของลขิสทิธ์ิละคร  ซีรีส์ตา่งประเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับระบบการท างานในด้านตา่งๆ 
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โครงสร้างเงนิทุน 

หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ และอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 

ปี 2562 

 

ปี 2563 

เปลี่ยนแปลง 

จ านวน (y-y) 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 651.1 1,016.1 365.0 56.1% 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 766.1 776.1 10.0 1.3% 

หนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่ 9.3 450.0 440.7 4,738.7% 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 77.8 94.4 16.6 21.3% 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 175.4 175.8 0.4 0.2% 

หนีส้นิรวม 1,679.7 2,512.4 832.7 49.6% 

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,724.9 2,001.9 277.0 16.1% 

อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 0.97 1.26   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 2,512.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 832.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.6  

จากการบนัทึกค่าเช่าอาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ์  450 ล้านบาท ตามสญัญาเช่าเป็นหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่า ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า รวมทัง้เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 365 ล้านบาท จาก

การท่ีบริษัทฯสามารถยืดระยะเวลาในการจ่ายช าระหนีไ้ด้นานขึน้ และจากการลงทนุในสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 2,001.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

277.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.1 จากผลก าไรระหวา่งปีเพิ่มขึน้ 533.0 ล้านบาท หกัหุ้นสามญัซือ้คืนเพิ่มขึน้ 160.2 ล้าน

บาท รวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งงวด จ านวน 95.8 ล้านบาท 

ในปี 2563 อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น 1.26 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2562 ที่มีอตัราสว่น 0.97 เท่า จากการเพิ่มขึน้ของ

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่า และเจ้าหนีก้ารค้าเป็นหลกั 
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สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

หน่วย : ล้านบาท ปี 2562 ปี 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 1,033.1 1,050.1 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ -615.2 -797.0 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน -429.1 -381.4 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ -11.2 -128.3 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 328.4 200.1 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 200.1 ล้านบาท ในระหว่างปีมีกระแสเงินสดใช้ไป

สทุธิ 128.3 ล้านบาท โดยใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 797.0 ล้านบาท เพื่อลงทนุในอปุกรณ์ออกอากาศสถานีโทรทศัน์ และเคร่ือง

ตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังานที่ท าการบริษัทฯ แห่งใหม่ รวมถึงลงทุนในคอนเทนต์ละครและซีรีส์ต่างประเทศส าหรับสื่อ

โทรทศัน์ นอกจากนีม้ีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน 381.4 ล้านบาท มาจากการจ่ายช าระเงินซือ้หุ้นคืน การจ่ายเงิน

ปันผล และการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามงวดที่ถึงก าหนดช าระ ในขณะที่ในระหวา่งปีบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิ

จากกิจกรรมด าเนินงานเพิ่มขึน้ 1,050.1 ล้านบาท มาจากการเงินสดรับจากการขายสนิค้าจากธุรกิจพาณิชย์เป็นหลกั 

อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส าคัญ 

 ปี 2562 ปี 2563 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.88 0.65 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.58 0.33 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 47 39 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 49 50 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 48 99 

Cash Cycle (วนั)  48 -10 
 

ภาพรวมปี 2563 บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งลดลงจากปีก่อนเลก็น้อย เนื่องจากในระหวา่งปีบริษัทฯมลีงทนุในอปุกรณ์ออกอากาศ

สถานีโทรทศัน์ และที่ท าการบริษัทฯ แห่งใหม ่และในปีนีว้งจรเงินสดของบริษัทฯ ติดลบ 10 วนั ดีขึน้จาก              ปีก่อน ซึ่ง

สะท้อนถึงการบริหารจดัการเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อผลการด าเนินงานหรือฐานะทางการเงนิในอนาคต  

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในรูปแบบเอ็นเตอร์เทนเมิร์ซ (Entertainmerce Model) พร้อมการเข้าลงทนุในบริษัทตา่งๆ เพื่อต่อยอด

การท าธุรกิจของอาร์เอสอยา่งครบวงจร ในสว่นของธุรกิจพาณิชย์ ยงัคงขยายช่องทางการโฆษณาและการขายให้ครอบคลมุ

ลกูค้าทุกกลุ่ม และเน้นการเติบโตของช่องทางออนไลน์ โดยในปี 2564 บริษัทฯ วางแผนน าเสนอไลน์ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ทัง้

เคร่ืองดื่ม อาหารสตัว์ รวมถึงอาหารเสริม สูต่ลาดใหญ่ทัว่ประเทศและครบทกุช่องทาง นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีความสนใจ

และอยูร่ะหวา่งการศกึษาและเจรจากบัพนัธมิตรคูค้่าเพื่อน ากญัชงมาเป็นสว่นผสมในผลติภณัฑ์หลากหลายประเภท ในสว่น

ของการบริหารข้อมลูลกูค้านัน้ จะเห็นพฒันาการอยา่งต่อเนื่องด้วยการน าระบบ Voice Analytics เข้ามาวิเคราะห์ข้อมลูของ

ลกูค้าเพื่อให้ตอบสนองได้อยา่งทนัทว่งทีและเพิ่มยอดขายให้สงูขึน้ 

ส าหรับสถานีโทรทศัน์ “ช่อง 8” พร้อมสโลแกน “ใครๆ ก็ดชู่อง 8 กดเลข 27” ยงัคงผลกัดนัการบริหารคอนเทนต์และการสร้าง

คอนเทนต์ใหมเ่พื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ รวมถึงการกลบัมาของรายการหลกัที่ได้รับความนิยมทัง้

ละครไทย และกลุม่กีฬามวยตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


