
บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ  ผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวม
และงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ  
ระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการ 
ใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่า 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบได้จาก
การตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 
ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดัท าขึ้น 
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
สง่า  โชคนิติสวสัด์ิ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11251 
กรุงเทพมหานคร 
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 99,665,708           141,246,307        15,027,356           16,858,368          

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (สทุธ)ิ 6 723,530,860         553,301,561        618,511,810         558,255,683        

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการทเีกยีวขอ้งกนั (สทุธ)ิ 17 ง) -                  -                 1,169,200,000       1,007,700,000      

สนิคา้คงเหลอื (สทุธ)ิ 287,799,816         336,634,019        115,780               972,024              

ภาษีมลูค่าเพมิ (สทุธ)ิ -                  52,578,115          -                  -                 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 49,066,881           7,350,697            711,133               617,548              

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,160,063,265       1,091,110,699      1,803,566,079       1,584,403,623      

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

สนิทรพัยต์ามสญัญาไม่หมุนเวยีน 6.1 8,655,643            29,908,941          8,655,643            29,908,941          

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและรว่มคา้ (สทุธ)ิ 7.2 1,087,305,811       1,063,390,151      25,986,809           25,989,461          

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (สทุธ)ิ 7.2 -                  -                 1,500,662,472       1,500,626,572      

อาคาร และอุปกรณ์ (สทุธ)ิ 8 546,882,722         566,614,299        418,292,171         432,813,146        

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สทุธ)ิ 9 410,626,795         411,007,815        200,484,853         205,625,635        

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลนืความถ ีและประกอบกจิการ

โทรทศัน์ (สทุธ)ิ 10 508,932,238         526,692,573        -                  -                 

ค่าความนิยม 11,233,358           11,233,358          -                  -                 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สทุธ)ิ 11 1,988,277,325       1,803,845,464      87,229,350           90,808,161          

ภาษีเงนิไดถู้กหกั ณ ทจี่าย รอขอคนื (สทุธ)ิ 39,434,649           38,817,745          4,733,664            4,733,664            

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 261,558,681         239,452,209        85,899,238           85,520,303          

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 20,160,851           21,137,991          7,566,149            7,366,889            

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 4,883,068,073       4,712,100,546      2,339,510,349       2,383,392,772      

รวมสินทรพัย์ 6,043,131,338       5,803,211,245      4,143,076,428       3,967,796,395      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 12 971,078,266         882,455,041        74,878,947           91,557,453          

เจา้หนีเงนิประกนัผลงาน 12,637,759           12,583,938          2,815,308            3,291,488            

หนีสนิภายใตส้ญัญาเช่าทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (สทุธ)ิ 95,660,244           91,785,628          46,412,367           45,533,353          

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13 1,155,000,000       995,000,000        605,000,000         490,000,000        

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17 จ) -                  -                 28,827,125           24,327,125          

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 120,000,000         120,000,000        -                  -                 

ภาษีมลูค่าเพมิ (สทุธ)ิ 208,873               60,198,411          42,200,530           36,328,717          

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 24,914,123           15,182,178          10,850,669           -                 

ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทจี่ายคา้งจ่าย 12,050,945           19,691,284          3,202,972            3,045,639            

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 1,111,751            1,137,921            1,111,751            1,137,919            

รวมหนีสินหมนุเวียน 2,392,661,961       2,198,034,401      815,299,669         695,221,694        

หนีสินไม่หมนุเวียน

หนีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (สทุธ)ิ 297,968,857         302,491,838        146,128,132         152,239,735        

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (สทุธ)ิ 14 922,418,932         952,203,819        916,333,932         916,118,819        

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(สทุธ)ิ 63,353,960           47,807,034          -                  -                 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 164,528,528         159,154,118        86,556,424           84,117,983          

ประมาณการหนีสนิค่ารอืถอน 5,344,104            5,291,697            2,412,409            2,388,752            

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื 42,363                62,363                20,000                40,000                

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 1,453,656,744       1,467,010,869      1,151,450,897       1,154,905,289      

รวมหนีสิน 3,846,318,705       3,665,045,270      1,966,750,566       1,850,126,983      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 1,163,996,212 หุน้   

มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,163,996,212       1,163,996,212      1,163,996,212       1,163,996,212      

ทุนทอีอกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้

หุน้สามญั 972,496,946 หุน้

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

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 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)       

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 15 120,327,052         120,327,052        120,327,052         120,327,052        

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 777,683,647         722,721,127        761,394,639         702,738,189        

รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่ 2,192,614,870       2,137,652,350      2,176,325,862       2,117,669,412      

สว่นไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุม 4,197,763            513,625              -                  -                 

รวมส่วนของเจ้าของ 2,196,812,633       2,138,165,975      2,176,325,862       2,117,669,412      

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 6,043,131,338       5,803,211,245      4,143,076,428       3,967,796,395      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 426,886,503          660,534,031          -                   -                   

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 417,654,350          331,655,292          240,274,670          196,271,560          

รายได้จากการขายและการให้บริการ 844,540,853          992,189,323          240,274,670          196,271,560          

ตน้ทุนขาย (174,132,793)         (222,640,195)         -                   -                   

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร (257,947,047)         (209,396,084)         (139,218,631)         (139,385,826)         

รวมต้นทุนขายและการให้บริการ (432,079,840)         (432,036,279)         (139,218,631)         (139,385,826)         

กาํไรขนัต้น 412,461,013          560,153,044          101,056,039          56,885,734           

รายไดอ้นื 2,752,254             2,666,878             7,023,351             6,842,010             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 415,213,267          562,819,922          108,079,390          63,727,744           

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (117,931,662)         (177,166,432)         (483,396)               (453,465)               

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (231,952,827)         (210,119,930)         (22,530,341)           (24,139,099)           

กลบัรายการประมาณการผลขาดทุน

ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย (สุทธ)ิ -                   -                   35,900                 -                   

คา่ใชจ้า่ยอนื (217,476)               (54,040)                (36,314)                -                   

ตน้ทุนทางการเงนิ (16,282,344)           (11,123,526)           (10,902,967)           (7,548,990)            

สว่นแบง่กาํไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 7.2 23,915,660           9,405,957             (2,652)                  -                   

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 72,744,618           173,761,951          74,159,620           31,586,190           

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 16 (14,097,960)           (33,546,173)           (15,503,170)           (6,723,515)            

กาํไรสาํหรบังวด 58,646,658           140,215,778          58,656,450           24,862,675           

กาํไรเบด็เสรจ็อนื -                   -                   -                   -                   

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบังวด 58,646,658           140,215,778          58,656,450           24,862,675           

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

5



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 54,962,520           140,209,884          58,656,450           24,862,675           

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 3,684,138             5,894                   -                   -                   

58,646,658           140,215,778          58,656,450           24,862,675           

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 54,962,520           140,209,884          58,656,450           24,862,675           

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม 3,684,138             5,894                   -                   -                   

58,646,658           140,215,778          58,656,450           24,862,675           

กาํไรต่อหุ้นส่วนทีเป็นของผูเ้ป็นเจ้าของ

ของบริษทัใหญ่

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.0574                 0.1464                 0.0613                 0.0260                 

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด 0.0574                 0.1464                 0.0613                 0.0260                 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

6



บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ทุนจดทะเบียน รวมส่วนของ ส่วน

ทีออกและ ส่วนเกิน หุ้นสามญั ทุนสาํรอง สาํรอง ยงัไม่ได้ ผู้เป็นเจ้าของ ได้เสียทีไม่มี

เรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ซือคืน ตามกฎหมาย หุ้นสามญัซือคืน จดัสรร ของบริษทัใหญ่ อาํนาจควบคมุ รวม 
  
ยอดคงเหลือต้นงวด 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

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

ยอดคงเหลือปลายงวด 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    

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 972,496,946       322,107,225    (160,158,220)   120,327,052    160,158,220    722,721,127    2,137,652,350    513,625          2,138,165,975    

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

   กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด -                  -                -                -                -                54,962,520      54,962,520        3,684,138        58,646,658        

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 972,496,946       322,107,225    (160,158,220)   120,327,052    160,158,220    777,683,647    2,192,614,870    4,197,763        2,196,812,633    

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม (บาท)

ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ทุนจดทะเบียน

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 

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

   กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด -             -              -               -                -                24,862,675    24,862,675      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม 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 

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 972,496,946  322,107,225   (160,158,220)   120,327,052     160,158,220     702,738,189  2,117,669,412 

การเปลียนแปลงในส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

   กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด -             -              -               -                -                58,656,450    58,656,450      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 972,496,946  322,107,225   (160,158,220)   120,327,052     160,158,220     761,394,639  2,176,325,862 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ต่อ)

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

กาํไรสะสม

จดัสรรแล้ว
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

72,744,618         173,761,951       74,159,620         31,586,190         

รายการปรบัปรุง

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 157,977,262       133,725,568       36,445,159         36,543,330         

(กลบัรายการ)ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู (25,000)              (86,047)              -                   (4,524)               

(กลบัรายการ)ค่าเผอืสนิคา้ลา้สมยั (2,875,309)         1,120,868          -                   -                   

(กลบัรายการ)ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -                   -                   (35,900)              -                   

ค่าเผอืภาษถีกูหกั ณ ทจี่าย ทคีาดวา่จะไม่ไดร้บัคนื -                   10,890               -                   -                   

ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและร่วมคา้ 7.2 (23,915,660)        (9,405,957)         2,652                -                   

(กาํไร)ขาดทุนสุทธจิากการจาํหน่ายอาคาร และอุปกรณ์

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (68,017)              -                   (57,474)              -                   

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

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,374,410          4,881,662          2,438,441          2,200,689          

ประมาณการหนีสนิค่ารอืถอน 52,407               50,391               23,657               22,747               

รายไดด้อกเบยีรบั -                   (3)                     (5,321,291)         (5,058,102)         

ต้นทุนทางการเงนิ 16,282,344         11,123,526         10,902,967         7,548,990          

225,547,055       315,029,206       118,557,831       72,833,425         

การเปลยีนแปลงของเงนิทุนหมุนเวยีน

ลกูหนกีารคา้และลกูหนีอนื (148,951,248)      (130,153,443)      (38,730,393)        (34,362,110)        

สนิคา้คงเหลอื 51,709,512         (8,972,493)         856,244             (850,000)            

ภาษีมลูค่าเพมิ (7,411,423)         (7,997,357)         5,871,813          2,644,346          

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 4,283,816          657,629             (93,585)              (1,640,832)         

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 977,140             (654,496)            (199,260)            (292,696)            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (82,815,805)        57,293,392         (12,988,767)        (5,784,230)         

ภาษีเงนิไดห้กั ณ ทจี่ายคา้งจ่าย (7,640,339)         6,328,863          157,333             3,381,138          

หนีสนิหมุนเวยีนอนื (26,170)              16,822               (502,348)            426,745             

หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื (20,000)              20,000               (20,000)              20,000               

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานก่อนภาษเีงนิได้ 35,652,538         231,568,123       72,908,868         36,375,786         

รบัคนืภาษถีกูหกั ณ ทจี่าย -                   25,517,699         -                   25,517,699         

เงนิสดจ่ายภาษีเงนิได้ (11,542,465)        (15,556,693)        (5,031,436)         (5,043,795)         

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 24,110,073         241,529,129       67,877,432         56,849,690         

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้
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บริษทั อารเ์อส จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิสดรบัจากดอกเบยีรบั 247                   298                   5,048,855          5,155,120          

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคลและกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17 ง) -                   -                   (201,000,000)      (120,000,000)      

รบัชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บุคคลและกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17 ง) -                   -                   39,500,000         148,000,000       

เงนิสดจ่ายซอือาคาร และอุปกรณ์ (9,197,475)         -                   (9,726,438)         -                   

เงนิสดจ่ายซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (100,591,897)      (220,047,196)      (1,019,000)         (20,227,440)        

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ 

และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 75,514               -                   58,878               -                   

เงนิสดจ่ายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมและร่วมคา้ 7.2 -                   (950,400,891)      -                   -                   

เงนิสดจ่ายเพมิทุนในบรษิทัย่อย 7.2 -                   -                   -                   (955,000,000)      

เงนิสดจ่ายเพอืซอืบรษิทัย่อย - สุทธจิากเงนิสดทไีดม้า (46,000,000)        -                   -                   -                   

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (155,713,611)      (1,170,447,789)    (167,137,705)      (942,072,320)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายชาํระดอกเบยี (11,955,773)        (6,297,474)         (8,339,046)         (4,812,838)         

จ่ายชาํระหนีสนิภายใตส้ญัญาเชา่ (28,021,288)        (26,865,816)        (13,731,693)        (13,511,466)        

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13 1,610,000,000     1,650,000,000     900,000,000       890,000,000       

จ่ายชาํระเงนิคนืกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 13 (1,450,000,000)    (1,525,000,000)    (785,000,000)      (930,000,000)      

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

เงนิสดจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าสาํหรบัเงนิกูร้ะยะยาว -                   (4,600,000)         -                   (4,600,000)         

จ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 (30,000,000)        (20,000,000)        -                   -                   

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17 จ) -                   -                   58,000,000         115,000,000       

จ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 17 จ) -                   -                   (53,500,000)        (70,000,000)        

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 90,022,939         987,236,710       97,429,261         902,075,696       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง) (สุทธิ) (41,580,599)        58,318,050         (1,831,012)         16,853,066         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอืตน้งวด 141,246,307       200,100,593       16,858,368         42,996,478         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดคงเหลอืปลายงวด 99,665,708         258,418,643       15,027,356         59,849,544         

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีคงคา้งจากการซอือาคารและอุปกรณ์ 19,426,647         44,287,271         5,328,387          7,042,897          

เจา้หนีคงคา้งจากการซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 389,315,586       403,520,407       -                   -                   

เจา้หนีเชา่ซอืคงคา้งจากการซอืสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 22,323,537         29,252,616         2,976,805          8,345,030          

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลในหน้า 11 ถงึ 31 เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนินี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

11 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษัท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจ ากัดซึ่งที่จัดตัง้ขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2535  
บรษิทัไดแ้ปลงสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2546 และจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เมื่อวนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มบรษิทั” 
 

ธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ ธุรกจิพาณิชยห์ลายช่องทาง ธุรกจิสื่อ ธุรกจิจดัจ าหน่ายลขิสทิธิเ์พลง ธุรกจิรบัจา้งและผลติกจิกรรม 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงาน 
ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล  
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรบัปรุง ซึ่งมีผลบังคบัใช้วนัที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2565 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มบรษิทั 
 

4 ประมาณการทางบญัชี 
 

ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 

ในการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส าคญัในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทและ
แหล่งทีม่าของขอ้มูลทีส่ าคญัของความไม่แน่นอนในประมาณการทีม่อียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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5 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มลูสามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
• ขอ้มลูระดบั 1  ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) ในตลาดทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนั  
• ขอ้มลูระดบั 2 ไดแ้ก่ ขอ้มลูอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทัง้ทีส่ามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ 

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

สงัเกตได)้ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกบัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน แต่ไม่รวมถึงกรณีที่มูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกบัราคา 
ตามบญัช ีซึง่มเีพยีงรายการเดยีวคอืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ที ่14 
 

6 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น 562,789,924 407,589,616 32,230,765 8,299,534 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       -       544,037,813 500,716,925 

ลูกหนี้อื่น  - กจิการอื่น 836,775 669,487 603,542 62,536 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -       -       1,414,533 -       
รายไดค้า้งรบั 50,458,623 44,363,003 13,481,900 17,402,278 
สนิทรพัยต์ามสญัญา (หมายเหตุ 6.1) 9,018,772 7,384,861 9,018,772 7,384,861 
เงนิทดรองจ่าย - พนักงาน 2,550,403 806,962 229,950 260,000 
ดอกเบีย้คา้งรบั 2,489,884 2,490,131 6,067,672 5,795,236 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 104,071,455 98,707,477 15,301,926 22,209,376 
 732,215,836 562,011,537 622,386,873 562,130,746 
 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้     

    - ลูกหนี้การคา้ - กจิการอื่น (6,172,483) (6,197,483) (1,385,179) (1,385,179) 
    - ลูกหนี้อื่น (22,609) (22,609) -       -       
    - ดอกเบีย้คา้งรบั (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) 
 (8,684,976) (8,709,976) (3,875,063) (3,875,063) 
     
 723,530,860 553,301,561 618,511,810 558,255,683 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลูกหนี้การคา้สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
กิจการอ่ืน     
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 430,767,125 280,283,271 26,867,698 1,678,704 
เกนิกว่าทีก่ าหนดเวลาช าระหนี้     
   น้อยกว่า 3 เดอืน 100,346,846 109,247,594 3,910,522 5,384,163 
   3 - 6 เดอืน 14,037,853 515,603 267,500 39,376 
   6 - 12 เดอืน 11,749,727 11,885,525 29,125 -       
   เกนิกว่า 12 เดอืน 5,888,373 5,657,623 1,155,920 1,197,291 
 562,789,924 407,589,616 32,230,765 8,299,534 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (6,172,483) (6,197,483) (1,385,179) (1,385,179) 
 556,617,441 401,392,133 30,845,586 6,914,355 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ -       -       188,467,805 115,181,141 
เกนิกว่าทีก่ าหนดเวลาช าระหนี้     
   น้อยกว่า 3 เดอืน -       -       124,832,690 135,104,822 
   3 - 6 เดอืน -       -       122,115,603 79,609,562 
   6 - 12 เดอืน -       -       108,621,715 170,821,400 
 -       -       544,037,813 500,716,925 

 
กลุ่มบรษิทัมรีะยะเวลาการช าระหนี้ส าหรบัลูกหนี้การคา้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระตามปกติคอื 7 วนั ถงึ 90 วนั 
 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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6.1 สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา  
 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญาส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และส าหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ยอดยกมา 37,293,802 18,706,433 37,293,802 18,706,433 
เพิม่ขึน้จากสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา     
   ระหว่างงวด 2,000,000 47,457,249 2,000,000 47,457,249 
ลดลงจากการโอนเป็นรายไดค้า้งรบั (21,619,387) (28,869,880) (21,619,387) (28,869,880) 
รวมสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 17,674,415 37,293,802 17,674,415 37,293,802 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา     
- หมุนเวยีน 9,018,772 7,384,861 9,018,772 7,384,861 
- ไม่หมุนเวยีน 8,655,643 29,908,941 8,655,643 29,908,941 
รวมสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 17,674,415 37,293,802 17,674,415 37,293,802 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม การร่วมค้า และบริษทัย่อย (สุทธิ) 
 

7.1 รายละเอียดของเงินลงทุน 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม การร่วมคา้ และบรษิทัย่อยทีเ่ปลีย่นแปลงจากงบการเงนิส าหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

ช่ือบริษทั 

ประเทศท่ี 
จด

ทะเบียน ลกัษณะธรุกิจ 

 ข้อมูลทาง 
การเงินรวม 

ข้อมูลทางการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

สดัส่วนความเป็นเจ้าของ เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565   พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 

ร้อยละ   ร้อยละ  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
         

บริษทัร่วม         
บรษิทั เชฎฐ์ เอเชยี จ ากดั ไทย ธุรกจิสนิเชื่อ-บรหิาร       
  สนิทรพัย์ 35 35 1,057,061 1,033,143 -       -       
บรษิทั โน พรอ็บเบลม็  
   คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

ไทย ประกอบกจิการผลติ
ขนมอบกรอบ 21 21 300 300 -       -       

บรษิทั ไอเดยี เพาเวอร ์ 
   จ ากดั 

ไทย รบัจา้งจดักจิกรรม 
25 25 3,958 3,958 -       -       

รวม     1,061,319 1,037,401 -       -       
         

การร่วมค้า         
บรษิทั อารเ์อสแพลนบ ี 
   จ ากดั 

ไทย ประกอบกจิการ
คอมเมริซ์และ
การตลาด 51 51 25,987 25,989 25,987 25,989 

รวม     25,987 25,989 25,987 25,989 
 

7.2 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในระหว่างงวด/ปี 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ (สุทธ)ิ 
 

การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และส าหรบั
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ราคาตามบญัชตีน้งวด 1,063,390,151 3,992,546 25,989,461 -       
การลงทุนเพิม่ -       976,403,050 -       26,002,160 
เพิม่จากการซื้อบรษิทัย่อย -       90,000 -       -       
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุน     
   - เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 26,935,700 82,917,254 -       -       
   - เงนิลงทุนในการร่วมคา้ (2,839) (12,699) (2,652) (12,699) 
ปรบัปรุงส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วม (3,017,201) -       -       -       
ราคาตามบญัชปีลายงวด 1,087,305,811 1,063,390,151 25,986,809 25,989,461 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย (สุทธ)ิ 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด  1,500,626,572 532,485,044 
การลงทุนเพิม่  -       968,000,000 
กลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 35,900 141,528 

ราคาตามบญัชปีลายงวด   1,500,662,472  1,500,626,572 
 

8 อาคาร และอปุกรณ์ (สุทธิ) 
 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด (ตรวจสอบแลว้) 566,614,299 432,813,146 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 8,266,447 5,346,246 
จ าหน่ายระหว่างงวด (สุทธ)ิ (7,497) (1,404) 
ค่าเสื่อมราคา  (27,990,527) (19,865,817) 
ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 546,882,722 418,292,171 

 
9 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (สุทธิ) 

 
  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด (ตรวจสอบแลว้) 411,007,815 205,625,635 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 23,912,122 6,840,749 
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (24,293,142) (11,981,531) 
ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 410,626,795 200,484,853 
   

ดอกเบีย้จ่ายจากหนี้สนิตามสญัญาเช่า 3,460,801 1,658,354 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าต ่า 188,196 86,400 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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10 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 บาท 
  

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด (ตรวจสอบแลว้) 526,692,573 
ค่าตดัจ าหน่าย (17,760,335) 
ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 508,932,238 

 
11 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 

 
  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด (ตรวจสอบแลว้) 1,803,845,464 90,808,161 
เพิม่ขึน้ระหว่างงวด 272,365,119 1,019,000 
ค่าตดัจ าหน่าย (87,933,258) (4,597,811) 
ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,988,277,325 87,229,350 

 
12 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เจา้หนี้การคา้ 651,459,127 583,111,371 12,430,112 7,497,309 
เจา้หนี้อื่น 20,769,950 30,015,400 25,480,198 31,638,545 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 75,929,485 70,561,241 13,852,245 13,537,885 
รายไดร้บัล่วงหน้า 35,674,389 -       -       -       
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย     
   - ค่านายหน้าและค่าส่งเสรมิการขายคา้งจ่าย 59,658,175 68,609,515 4,526,268 4,526,268 
   - ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายโครงการ 58,300,464 54,411,890 9,496,205 7,737,549 
   - ดอกเบีย้คา้งจ่าย 3,141,692 2,491,035 3,127,960 2,437,507 
   - ค่าทีป่รกึษาคา้งจ่าย 29,086,385 -       -       -       
   - ค่าขนส่งคา้งจ่าย 6,448,758 8,867,029 -       -       
   - ค่าประชาสมัพนัธ์คา้งจ่าย 2,850,236 8,428,479 -       -       
   - ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายอื่นๆ 27,759,605 55,959,081 5,965,959 24,182,390 
 971,078,266 882,455,041 74,878,947 91,557,453 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 
 
กลุ่มบรษิทัรบัรูห้นี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาบรกิารทีท่ ากบัลูกคา้ดงัต่อไปนี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา     
   - หมุนเวยีน 75,929,485 70,561,241 13,852,245 13,537,885 
   - ไม่หมุนเวยีน -       -       -       -       
 75,929,485 70,561,241 13,852,245 13,537,885 

 
ในระหว่างงวดสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มบรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารทีเ่คยรวมอยู่ในหนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญาทีย่กมา
ตน้งวดเป็นจ านวน 7,891,105 บาท และ 1,318,641 บาท ในขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั 
 

13 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 1,155,000,000 995,000,000 605,000,000 490,000,000 

 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มบรษิัทมตีัว๋สญัญาใช้เงินที่ต่ออายุได้ในสกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ  1.90 ถึง 
รอ้ยละ 2.00 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 1.90 ถงึรอ้ยละ 2.00 ต่อปี) เงนิกู้ยมืคงเหลือพรอ้มดอกเบี้ยมกี าหนดช าระคืน 
ในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2565 (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : ก าหนดช าระในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม  
พ.ศ. 2565) 
 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิมรีายการเคลื่อนไหวส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

   
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  บาท  บาท 
   
ราคาตามบญัชตีน้งวด (ตรวจสอบแลว้) 995,000,000 490,000,000 
เงนิกูย้มืเพิม่ 1,610,000,000 900,000,000 
ช าระคนืเงนิกูย้มื (1,450,000,000) (785,000,000) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,155,000,000 605,000,000 

 
14 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้  
 

   
 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  บาท  บาท 
   
ยอดคงเหลอืตน้งวด (ตรวจสอบแล้ว) 1,072,203,819 916,118,819 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า 215,113 215,113 
จ่ายช าระคนืเงนิกู้ยมืระหว่างงวด (30,000,000) -       
ยอดคงเหลอืปลายงวด (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 1,042,418,932 916,333,932 
หกั  ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (120,000,000) -       
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 922,418,932 916,333,932 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิกูย้มืระยะยาว ดงัต่อไปนี้ 
 
- บรษิทัมวีงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งวงเงนิไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท ซึง่เป็นตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ทีม่หีลกัประกนัเป็นหุน้

ที่ถืออยู่ในบรษิัท เชฎฐ์ เอเชยี จ ากดั อตัราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละคงที่ตามสญัญา โดยมกี าหนดช าระคืนทัง้จ านวนภายใน
ระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ซึง่เป็นวนัท าสญัญา หากมภีาระหนี้คงเหลอื ใหส้ามารถแปลงภาระหนี้ดงักล่าว
เป็นเงนิกู้ยมืระยะยาวโดยช าระคนืเงนิต้นคงเหลอืเท่ากนัทุกงวดทัง้หมด 48 งวด ในอตัราดอกเบี้ย MLR ลบดว้ยรอ้ยละคงทีต่ามสญัญา 
ซึ่งกลุ่มบริษัทจะต้องด ารงอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้  DSCR และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน  
(Interest Bearing Debt / Equity) ในงบการเงินรวมตามที่ก าหนดในสัญญา ทัง้นี้ก าหนดช าระคืนดอกเบี้ยทัง้หมดเป็นรายเดือน 
นับตัง้แต่วนัเบกิเงนิกู้ครัง้แรก 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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- บรษิทัย่อย 2 แห่งมวีงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิดงันี้  
- วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 300 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564: จ านวน 300 ล้านบาท)  

อตัราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละคงที่ตามสญัญา โดยช าระคนืเงนิต้นงวดแรกในวนัครบก าหนดระยะเวลา 25 เดอืนนับจาก 
วนัเบิกเงนิกู้ครัง้แรกในวนัที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และงวดต่อไป ช าระเป็นรายไตรมาส ทัง้นี้ ก าหนดช าระคืนดอกเบี้ย
ทัง้หมดเป็นรายเดอืนภายใน 132 เดอืน นับตัง้แต่วนัเบกิเงนิกู้ครัง้แรก 

- วงเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิจ านวน 5 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ MLR ลบดว้ยรอ้ยละคงทีต่ามสญัญา โดยช าระคนื
เงนิต้นงวดแรกในวนัครบก าหนดระยะเวลา 1 เดอืนนับจากวนัเบิกเงนิกู้ครัง้แรกในวนัที่ 20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 และ 
งวดต่อไป ช าระเป็นรายเดอืนทัง้นี้ ก าหนดช าระคนืดอกเบี้ยทัง้หมดเป็นรายเดอืนภายใน 84 เดอืน นับตัง้แต่วนัเบกิเงนิกูค้รัง้แรก 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี  ร้อยละต่อปี 
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ     
   ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ   2.87 - 4.04  2.87 - 4.04  2.87 2.87 

 
ราคาตามบญัชแีละมลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาว มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,042,418,932 1,072,203,819 1,059,046,818 1,088,995,513 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 916,333,932 916,118,819 932,897,122 932,817,272 
 
มูลค่ายุติธรรมค านวณจากกระแสเงนิสดในอนาคตซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ ระหว่างอตัราร้อยละ 2.47 ถึง 3.25 ต่อปี  
(วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 2.47 ถงึ 3.25 ต่อปี) และอยู่ในขอ้มลูระดบั 2 ของล าดบัขัน้มลูค่ายุตธิรรม 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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15 ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิัทต้องกนัเงนิส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ หลงัจากหกั 
ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าส ารองนี้จะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองนี้ไม่สามารถน าไปจ่ายเงนิปันผลได ้ 
 

16 ภาษีเงินได้ 
 
ภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัส าหรบัก าไรทางภาษี     
   ส าหรบังวด 20,657,506 43,337,151 15,882,105 6,805,857 
รายการทีเ่กดิจากผลแตกต่างชัว่คราว  (6,559,546) (9,790,978) (378,935) (82,342) 
รวมภาษีเงนิได ้ 14,097,960 33,546,173 15,503,170 6,723,515 

 
17 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบรษิัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็น  
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ท าหน้าที่ถือหุ้น บริ ษัทย่อยและกิจการ 
ที่เป็นบรษิัทย่อยในเครอืเดยีวกนั นอกจากนี้ บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนัยงัหมายรวมถึง บรษิัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มสีทิธิ  
ออกเสยีงไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม และมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทั ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของบริษัท 
ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลเหล่านัน้ 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบับรษิทัแต่ละรายการ บรษิทัค านึงถงึเนื้อหาของความสมัพนัธ์
มากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 
 
 
 



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการกบับุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนัที่ส าคญัที่นอกเหนือจากบรษิัทร่วม การร่วมค้าและบรษิัทย่อยที่เปิดเผยในหมายเหตุ 7  
สรุปได ้ดงันี้  
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 หุน้ของบรษิทัส่วนใหญ่ถอืโดยนายสุรชยั เชษฐโชตศิกัดิ ์คดิเป็นรอ้ยละ 23.74 (ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 
รอ้ยละ 23.65) ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ลกัษณะธรุกิจ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   

บรษิทั เชษฐโชต ิจ ากดั ใหบ้รกิารเช่าสถานที ่ มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 
 
รายการขายสนิค้าและให้บรกิาร ซื้อสนิค้าและบรกิาร รวมถึงรายได้อื่นและค่าใชจ้่ายอื่นจากบรษิัททีเ่กี่ยวข้องกนัเป็นไปตามราคาที่ 
ตกลงกนัระหว่างคู่สญัญา 
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารไดแ้ก่ ค่าตอบแทนจากการท างานทีผู่บ้รหิารไดร้บัจากบรษิทัและผลประโยชน์ทีผู่บ้รหิารจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอายุ 
 
รายการทีส่ าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
ก) รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายระหว่างกลุ่มบรษิทักบับุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 

และ พ.ศ. 2564 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 
รายการค้ากบับริษทัย่อย     
   รายไดธุ้รกจิสื่อ -       -       63,508,675 1,623,300 
   รายไดธุ้รกจิเพลง -       -       2,047,526 4,470,934 
   รายไดจ้ากการบรหิารจดัการ -       -       121,240,704 113,146,427 
   ดอกเบีย้รบั -       -       5,321,291 5,058,099 
   ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร -       -       7,549,349 8,146,589 
   ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร -       -       65,087 564,837 
   ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบีย้จ่าย -       -       142,186 1,379,054 
     
รายการค้ากบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
   ตน้ทุนขายและการใหบ้รกิาร 9,485,815 10,093,466 2,293,356  2,030,049 
   ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 33,581,243 31,475,191 18,973,887  18,719,429 
   ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบีย้จ่าย     
      จากหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่า 3,292,535  4,094,363 1,626,664  2,153,410 
   ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั 38,884,405  36,833,765 21,879,954 20,940,752 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 

ลูกหน้ีการค้า     
บรษิทัย่อย -       -       544,037,813 500,716,925 
     
ดอกเบีย้ค้างรบั     
บรษิทัย่อย 2,489,884 2,489,884 6,067,672 5,795,190 
     
ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น      
   - ดอกเบีย้ค้างรบั     
บรษิทัย่อย (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) (2,489,884) 
     
เงินมดัจ า     
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 15,770,268 15,117,408 7,488,144 7,288,884 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค) ยอดคงเหลอืทีเ่กดิจากเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
 บาท บาท บาท บาท 

     
เจ้าหน้ีการค้า     
บรษิทัย่อย -       -       4,647,542 3,593,046 
     
เจ้าหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย  -       17,139,851 17,139,851 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 1,875,387 1,878,047 865,301 880,024 
 1,875,387 1,878,047 18,005,152 18,019,875 
     
รายได้รบัล่วงหน้า     
บรษิทัย่อย -       -       1,260,000 1,260,000 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโครงการ     
บรษิทัย่อย -       -       2,416,560 1,608,980 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 1,205,847 1,186,889 843,380 822,453 
 1,205,847 1,186,889 3,259,940 2,431,433 
     
ดอกเบีย้ค้างจ่าย     
บรษิทัย่อย -       -       97,184 81,319 
     
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งเสริม     
   การขายค้างจ่าย     
บรษิทัย่อย -       -       172,500 172,500 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนๆ     
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 548,880 568,218 -       -       
     
หน้ีสินภายใต้สญัญาเช่า     
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 375,681,207 376,050,024 189,488,502 194,050,066 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ง) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (สุทธ)ิ 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565  
มดีงันี้ 
   

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 

  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  บาท  บาท 

   

ยอดยกมา (ตรวจสอบแล้ว) 20,355,000 1,028,055,000 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ -       201,000,000 
รบัคนืเงนิใหกู้ย้มื -       (39,500,000) 
 20,355,000 1,189,555,000 
หกั  ค่าเผื่อผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (20,355,000) (20,355,000) 
ยอดยกไป (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) -       1,169,200,000 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ยอดคงเหลอืของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิใหกู้ย้มืทีไ่ม่มหีลกัประกนัใน
สกุลเงนิบาท มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.02 ต่อปี (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.01 ต่อปี) 
 

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นส่วนที่หมุนเวยีน มูลค่ายุติธรรมจงึมมีูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื่องจาก
ผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระส าคญั 
 

จ) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  
มดีงันี้ 
  ข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  บาท 
  

ยอดยกมา (ตรวจสอบแล้ว) 24,327,125 
เงนิกูย้มืเพิม่ 58,000,000 
จ่ายช าระเงนิกูย้มื (53,500,000) 
ยอดยกไป (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 28,827,125 

 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ยอดคงเหลือของเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยมืที่ไม่มหีลักประกัน  
ในสกุลเงนิบาท ทีม่ดีอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 2.02 ต่อปี (วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.01 ต่อปี) 
 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นส่วนทีห่มุนเวยีน มลูค่ายุตธิรรมจงึมมีูลค่าเท่ากบัราคาตามบญัช ีเนื่องจากผลกระทบ
ของอตัราคดิลดไม่มสีาระส าคญั 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

26 

ฉ) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารทีส่ าคญั 
 
ผู้บรหิารที่ส าคญัของบรษิัทรวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ในระดบับรหิารหรอืไม่) และคณะผู้บรหิารระดบัสูง ค่าตอบแทน 
ทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารทีส่ าคญัมดีงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 
  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 38,884,405 36,833,765 21,879,954 20,940,752 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 1,751,933 1,282,861 837,162 824,906 
 40,636,338 38,116,626 22,717,116 21,765,658 

 
18 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ในการวดัผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบรษิัทมกีารพจิารณาจากก าไรขัน้ต้นจากรายได้ต่างๆโดยจดัประเภทของรายได้
ออกเป็นรายได้ธุรกิจสื่อ รายได้ธุรกิจเพลง รายได้ธุรกิจรบัจ้างและผลิตกิจกรรม รายได้ธุรกิจพาณิชย์ หลายช่องทาง รายได้ธุรกิจ
สนิทรพัยด์จิทิลัและรายไดธุ้รกจิบรกิารอื่นๆ ยอดรายไดไ้ดต้ดัรายการระหว่างกนัออกแล้ว ก าไรขัน้ต้นค านวณจากยอดรายไดห้กัดว้ยต้นทุน
ขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัภูมศิาสตร ์
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 รายการค้ากบัลูกค้าภายนอกส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 91.95 ของกลุ่มบรษิัทเป็นการคา้ภายในประเทศ 
นอกจากนี้สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนของกลุ่มบรษิทั อยู่ในประเทศไทย 
 
ลูกคา้รายใหญ่ 
 
กลุ่มบรษิัทไม่มรีายได้จากการขายและให้บริการกบัลูกค้าภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริษัท  
จงึมไิดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัลูกคา้รายใหญ่ 
 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม  
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  
     ธรุกิจ      
  ธรุกิจพาณิชย์    รบัจ้างและ  ธรุกิจสินทรพัย ์  ธรุกิจบริการ    
  หลายช่องทาง  ธรุกิจส่ือ  ธรุกิจเพลง  ผลิตกิจกรรม  ดิจิทลั  และอื่นๆ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 
          

รายได ้          
   รายไดภ้ายนอก 426,853 352,132 49,013 6,269 10,274 -      844,541 -      844,541 
   รายไดภ้ายใน 44,531 131,412 2,048 409 27,821 193,175 399,396 (399,396) -      
รวมรายได ้ 471,384 483,544 51,061 6,678 38,095 193,175 1,243,937 (399,396) 844,541 
ตน้ทุนขายและบรกิาร 230,119 271,166 15,079 5,920 3,485 62,707 588,476 (156,396) 432,080 
ก าไรขัน้ตน้ 241,265 212,378 35,982 758 34,610 130,468 655,461 (243,000) 412,461 
          

จงัหวะเวลาการรบัรู้ 
   รายได้         

 

เมื่อปฏบิตัติามภาระ          
   ทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้          
   (point in time) 471,384 207,903 51,061 6,678 34 193,175 930,235 (236,893) 693,342 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัิ          
   ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตัิ          
   (over time) -      275,641 -     -       38,061 -      313,702 (162,503) 151,199 
รวมรายได ้ 471,384 483,544 51,061 6,678 38,095 193,175 1,243,937 (399,396) 844,541 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

     ธรุกิจ      
  ธรุกิจพาณิชย์    รบัจ้างและ  ธรุกิจสินทรพัย ์  ธรุกิจบริการ    
  หลายช่องทาง  ธรุกิจส่ือ  ธรุกิจเพลง  ผลิตกิจกรรม  ดิจิทลั  และอื่นๆ  รวม  รายการตดับญัชี  รวม 
  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท  พนับาท 

          

อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 46,018 188,798 635 6,320 -       305,111 546,882 -      546,882 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ 95,818 95,945 3,004 -       -       215,860 410,627 -      410,627 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สุทธ)ิ 58,663 2,329,600 23,497 -       -       85,450 2,497,210 -      2,497,210 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ยงัไม่ได้ตรวจสอบ 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 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 
ก าไรขัน้ตน้ 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 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัิ         
   ตามภาระทีต่อ้งปฏบิตัิ         
   (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 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 ตรวจสอบแล้ว 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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)ิ 50,410 203,590 695 158 311,761 566,614 -       566,614 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(สุทธ)ิ 101,589 100,198 3,184 -       206,037 411,008 -       411,008 
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สุทธ)ิ 60,894 2,159,979 23,200 -       86,465 2,330,538 -       2,330,538 

 

19 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสญัญาท่ีส าคญั 
 

19.1 ภาระผกูพนั 
 
ก) ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ซื้อสนิทรพัย์ 10,758,219 11,047,679 7,055,899 7,292,379 

 
ข) ภาระผูกพนัจากสญัญาเช่าทีย่กเลกิไม่ได้ 

 
กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่ายอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าทีไ่ม่สามารถยกเลิกได้
ดงันี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ไม่เกนิ 1 ปี 700,584 720,384 316,800 345,600 
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 117,556 183,352 -       57,600 
 818,140 903,736 316,800 403,200 

 
  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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ค) ภาระผูกพนัจากสญัญาบรกิารทีย่กเลกิไม่ได้ 
 
กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนัตามสญัญาบรกิาร ยอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาบรกิารทีไ่ม่สามารถ 
ยกเลกิไดด้งันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
     
ไม่เกนิ 1 ปี 75,871,400 80,768,429 27,498,560 29,611,536 
เกนิกว่า 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 33,216,953 38,574,298 2,932,200 4,281,828 
 109,088,353 119,342,727 30,430,760 33,893,364 

 
19.2 สญัญาส าคญัท่ีท ากบักิจการอ่ืน 

 
ก) บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดท้ าสญัญาจ านวน 6 สญัญา เพื่อใชบ้รกิารช่องสญัญาณดาวเทยีมและใชบ้รกิารส่งสญัญาณโทรทศัน์

ผ่านดาวเทยีม โดยมกี าหนดระยะเวลาระหว่างวนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2567 โดยบรษิทั
และบรษิทัย่อยตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมส าหรบัการใชบ้รกิารและจ่ายค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการใชบ้รกิารดงักล่าวตามที่
ระบุในสญัญา ทัง้นี้ บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

 
ข) บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดท้ าสญัญาเช่าเวลาของสถานีวทิยุกระจายเสยีงกบัส่วนราชการจ านวน 1 สญัญา ก าหนดระยะเวลา 2 ปี 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 
 
ค) บรษิทัและบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงกิจการ

โทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) โดยมภีาระผูกพนัที่จะต้องปฏบิตัติามข้อก าหนดต่าง ๆ ทีร่ะบุไว้ใน
ใบอนุญาตและต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และค่าธรรมเนียมในการน าส่งเข้ากองทุนตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขทีป่ระกาศโดย กสทช. 

 
ง) บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดท้ าสญัญาเช่าใช้บรกิารโครงข่ายโทรทศัน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดนิในระบบดจิติอลกบั

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

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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19.3 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบรษิทัมภีาระผูกพนักบัธนาคารพาณิชยใ์นเรื่องต่างๆ ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว  ยงัไม่ได้ตรวจสอบ  ตรวจสอบแล้ว 
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564 
  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 
     
การประกนัผลงานและ     
   การปฏบิตังิานตามสญัญา  20.58  21.78 -       -       
การใชไ้ฟฟ้าและการสื่อสาร  0.42  0.42 -       -       
  21.00  22.20 -       -       

 
20 ข้อพิพาททางกฎหมายท่ีส าคญั 

 
ในระหว่างวนัที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2549 ถงึวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัและบรษิทัย่อยถูกฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหาย เนื่องจาก
การปฏิบตัิงานเกี่ยวกบัการละเมิดลิขสทิธิแ์ละการผดิสญัญา จ านวนทุนทรพัย์ 40.03 ล้านบาท ณ วนัที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี  
คดดีงักล่าวก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ผู้บรหิารของกลุ่มบริษัทประเมินว่าบรษิัทยงัมคีวามไม่แน่นอนของภาระผูกพนั 
ที่จะต้องจ่ายช าระเงินที่ถูกเรียกร้องจ านวนดงักล่าว ดงันัน้ผู้บริหารจึงยงัไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องไว้ในข้อมูล 
ทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

21 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
 
บริษทั 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2565 เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี้ 
 
1. อนุมตัใิหบ้รษิทั อาร์อลัไลแอนซ์ จ ากัด ซึ่งเป็น บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบยีนช าระ

แล้วเสนอขายหุน้สามญัเดมิที่บรษิทั อาร์อลัไลแอนซ์ จ ากัด ถอืในบรษิทั เชฎฐ์ เอเชยี จ ากดั จ านวนไม่เกนิ 145,000,000 หุน้ 
มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท พรอ้มกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ประชาชน ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 
ของบรษิทั เชฎฐ์ เอเชยี จ ากดั ในราคาเสนอขายเดยีวกนั ทัง้นี้การเสนอขายหุน้สามญัเดมิที่บรษิทั อาร์อลัไลแอนซ์ จ ากดั ถอื
ในบรษิทั เชฎฐ์ เอเชยี จ ากดั จะคดิเป็นจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 7.30 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของบรษิทั เชฎฐ์ เอเชยี จ ากดั 
ภายหลงัการเพิม่ทุนภายใตแ้ผนการ Spin-Off ในครัง้นี้ และ 

  



บริษทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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2. อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) ของบรษิทั เชฎฐ์ เอเชยี จ ากดัโดย พจิารณา
ร่วมกนักบับรษิทั เชฎฐ์ เอเชยี จ ากดั ในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯเพื่อรกัษาสทิธิตาม
สดัส่วนการถอืครองหุน้ของผูถ้อืหุน้ดงักล่าวในบริษทัฯ (Pre-emptive Right) (เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้โดยจะไม่
เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ท าให้บรษิัทฯ หรอืบรษิัท เชฎฐ์ เอเชยี จ ากดั มหีน้าที่ ตามกฎหมายต่างประเทศ) ในจ านวนไม่เกิน 
68,845,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (คดิเป็นจ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 12.25 ของจ านวนหุน้สามญัทีจ่ะเสนอขายให้แก่
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ทัง้หมดของบรษิทั เชฎฐ์ เอเชยี จ ากดั หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 3.47 ของทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้ของบรษิทั เชฎฐ ์เอเชยี จ ากดั ภายหลงัการเพิม่ทุนภายใตแ้ผนการ Spin-Off ในครัง้นี้)  

 
ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2565 เมื่อวนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มมีตอินุมตัดิงัต่อไปนี้ 
 
1. ใหย้กเลกิเรื่องการเข้าซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนกบับรษิัทแห่งหนึ่ง ทีเ่คยอนุมตัติามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่5/2564 

เมื่อวนัที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2564 และ 
 
2. ใหด้ าเนินการจ าหน่ายหุน้สามญัซื้อคนืภายใต้โครงการซื้อหุน้คนืของบรษิทั โดยมกี าหนดระยะเวลาในการขายหุน้ทีซ่ื้อคนืสิ้นสุด

ภายในวนัที ่8 มนีาคม พ.ศ. 2566 
 
บริษทัย่อย 
 
ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นบรษิทั อาร์เอสแพลนบ ีจ ากดั (บรษิทัย่อย) เมื่อวนัที ่29 เมษายน พ.ศ. 2565 พจิารณาอนุมตัลิดทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัจ านวน 24,500,000 บาท โดยการลดทุนสามญัจ านวน 245,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท คนืใหแ้ก่บรษิทัร่วมทุน
ทัง้จ านวน เป็นผลใหบ้รษิทั อารเ์อสแพลนบ ีจ ากดั (บรษิทัย่อย) คงเหลอืทุนจดทะเบยีน 25,500,000 บาท และบรษิทั อารเ์อสแพลนบ ี
จ ากดั ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั อารเ์อส อลัฟ่า จ ากดั 
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