
บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

   (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั) 

 

ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอเอม็อาร ์เอเซยี จาํกดั (มหาชน) (เดมิชือ่ บรษิทั เอเอม็อาร ์เอเซยี จาํกดั) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บรษิัท  

เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และงบกําไร 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ รวมถึงงบกระแสเงนิสดสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบ 

ในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงาน 

ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิดงักล่าวจาก 

ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิกีาร

สอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวธิกีาร 

สอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถ

ไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ี 

ฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

นันทิกา  ล้ิมวิริยะเลิศ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 

กรุงเทพมหานคร 

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 504,248,465 307,895,171

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 9 304,645,419 302,569,663

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 10 280,442,992 421,377,536

สนิคา้คงเหลอื 58,147,958 43,711,337

งานระหวา่งทาํ 168,711,453 177,449,199

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 3,303,772 9,723,458

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,319,500,059 1,262,726,364

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั 8 91,340,000 141,340,000

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

   งบกาํไรขาดทุน - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 36,400,000 36,400,000

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 11 74,078,848 73,049,583

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11 6,422,608 7,365,704

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 25,147,029 8,729,154

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 44,310,745 36,365,200

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 31,510,028 27,587,680

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 309,209,258 330,837,321

รวมสินทรพัย ์ 1,628,709,317 1,593,563,685

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ  _____________________________       กรรมการ  _____________________________ 
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (เดิมชื่อ บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 590,887,368 620,124,784

หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญางานโครงการ 12 433,248,528 322,811,411

หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาบรกิาร 12 3,066,188 247,165

ประมาณการหน้ีสนิขาดทุนงานโครงการ 7,461,564 7,820,309

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 9,334,538 4,694,111

ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอนทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 133,353 148,224

ประมาณการหน้ีสนิการรบัประกนัโครงการ 42,313,183 41,103,069

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 30,089,046 28,296,227

รวมหนี้สินหมนุเวียน 1,116,533,768 1,025,245,300

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 13 12,362,188 154,509

ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 275,294 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 56,847,953 54,954,276

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 69,485,435 55,108,785

รวมหนี้สิน 1,186,019,203 1,080,354,085

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ  _____________________________       กรรมการ  _____________________________ 
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 600,000,000 หุน้ 

     มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท

     (พ.ศ. 2563: หุน้สามญัจาํนวน 2,250,000 หุน้

     มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 14 300,000,000 225,000,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้เตม็มลูคา่

   หุน้สามญัจาํนวน 450,000,000 หุน้ 

     มลูคา่ทีช่าํระแลว้หุน้ละ 0.5 บาท

     (พ.ศ. 2563: หุน้สามญัจาํนวน 2,250,000 หุน้

     มลูคา่ทีช่าํระแลว้หุน้ละ 100 บาท) 14 225,000,000 225,000,000

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22,500,000 22,500,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 195,190,114 265,709,600

รวมส่วนของเจ้าของ 442,690,114 513,209,600

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 1,628,709,317 1,593,563,685

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ  _____________________________       กรรมการ  _____________________________ 

4



บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม

 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 16 77,001,941 13,755,110

รายไดจ้ากงานโครงการและการใหบ้รกิาร 16 260,154,255 287,627,736

รวมรายได้ 337,156,196 301,382,846

ต้นทนุ

ตน้ทุนขาย (66,508,408) (10,621,599)

ตน้ทุนงานโครงการและใหบ้รกิาร (176,950,246) (216,424,993)

รวมต้นทนุ (243,458,654) (227,046,592)

กาํไรข ัน้ต้น 93,697,542 74,336,254

รายไดอ้ื่น 505,898 464,335

กาํไรหรอืขาดทุนอื่น - สทุธิ (160,539) 1,685,821

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (18,267,608) (19,401,327)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (38,623,361) (46,959,504)

ตน้ทุนทางการเงนิ (252,561) (102,366)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 36,899,371 10,023,213

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 15 (7,428,857) (2,220,160)

กาํไรสาํหรบังวด 29,470,514 7,803,053

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น - -

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 29,470,514 7,803,053

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.065 0.039

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว

ทนุที่ออกและ - ทนุสาํรอง รวมส่วนของ

เรียกชาํระแล้ว ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 100,000,000 10,000,000 191,567,951 301,567,951

การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - 7,803,053 7,803,053

ยอดคงเหลือสิ้นงวดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 100,000,000 10,000,000 199,371,004 309,371,004

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 225,000,000 22,500,000 265,709,600 513,209,600

การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย 17 - - (99,990,000) (99,990,000)

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - 29,470,514 29,470,514

ยอดคงเหลือสิ้นงวดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 225,000,000 22,500,000 195,190,114 442,690,114

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม
 พ.ศ . 2564  พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 36,899,371 10,023,213

2,506,027 5,009,919
11 5,721,531 4,261,349

13,024 207,190
- 14

(358,745) (4,477,019)
1,210,114 158,081
2,353,313 1,882,540
(501,691) (358,982)
252,561 102,365
766,494 (1,949,872)

(5,611,327) (135,725,254)
141,741,120 99,965,280
(14,436,621) (48,156,906)

8,737,746 (28,139,086)
6,419,686 (6,235,607)

(25,511,106) 10,636,636
(147,096,336) (25,176,108)
110,437,117 58,459,563

2,819,023 (14,342,032)
(459,636) -
1,792,819 3,167,360

127,694,484 (70,687,356)
รบัภาษเีงนิได้ 35,260,368 -
จ่ายภาษเีงนิได้ (13,671,610) (22,627,910)
รบัดอกเบีย้ 541,115 -
จ่ายดอกเบีย้ - (4,000)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 149,824,357 (93,319,266)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

-  หน้ีสนิหมนุเวยีนอืน่

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การดาํเนินงาน

-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานและหนี้สนิดาํเนินงาน

-  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - จา่ยชาํระ

-  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่
-  สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา
-  สนิคา้คงเหลอื

-  หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาโครงการ
-  หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาบรกิาร

-  งานระหวา่งทาํ
-  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่
-  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่

ขาดทนุ(กาํไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ

ประมาณการขาดทนุจากงานโครงการ (กลบัรายการ)

ตน้ทนุทางการเงนิ

รายการปรบัปรงุ

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย

ขาดทนุจากการจาํหน่ายอุปกรณ์

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์

คา่ใชจ้่ายการรบัประกนัโครงการ

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน

ดอกเบีย้รบั
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั)

งบกระแสเงินสด

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ . 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

31 มีนาคม 31 มีนาคม

 พ.ศ . 2564  พ.ศ . 2563

หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิใชล้ดลง 50,000,000 -

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ (1,098,934) (257,436)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 9,346 3,832

เงนิสดจ่ายเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - (85,902)

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ 48,910,412 (339,506)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจ่ายชาํระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 13 (2,381,475) (1,487,445)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (2,381,475) (1,487,445)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 196,353,294 (95,146,217)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 307,895,171 362,909,429

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 504,248,465 267,763,212

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการทีม่ใิชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญัมดีงันี้ 

การไดม้าซึง่ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

  ทีย่งัไมไ่ดช้าํระเป็นเงนิสด 1,954,305 257,436

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

บรษิทั เอเอม็อาร ์เอเซยี จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) (เดมิชื่อ บรษิทั เอเอม็อาร ์เอเซยี จาํกดั) จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย

และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 

 

เลขที ่469 ซอยประวทิยแ์ละเพือ่น แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

บรษิทัดาํเนินธุรกจิประเภท ตดิตัง้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม อเิลก็ทรอนิกส ์และระบบคอมพวิเตอร ์รวมทัง้การใหบ้รกิาร

จดัหาและออกแบบตดิตัง้อุปกรณ์ 

 

เมื่อวนัที่ 25 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัได้จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจํากดักบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

เป็นผลใหบ้รษิทัเปลีย่นชือ่ จาก “บรษิทั เอเอม็อาร ์เอเซยี จาํกดั” เป็น “บรษิทั เอเอม็อาร ์เอเซยี จาํกดั (มหาชน)” 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยบาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยา่งอื่น 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีนํ่าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 

เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึน้จากขอ้มลูทางการเงนิ

ระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูล

ทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชทีี่ใช้ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี่ใช้ใน 

การจดัทาํงบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้  

 

1) ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิทัยุตกิารนํามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที่

ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 การยุตกิารใช้มาตรการผ่อนปรนไม่มผีลกระทบที่เป็น

สาระสาํคญั ซึง่ผลกระทบไดร้วมอยูใ่นผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564  

 

2) มาตรฐานการายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2564 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อบรษิทั 

 

4 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อ

การนํานโยบายการบญัชีมาใช้ และจํานวนเงนิของสนิทรพัย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ

แตกต่างจากประมาณ 

 

การประมาณการทางบญัชเีป็นการประมาณการเดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นการจดัทํางบการเงนิสําหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรือ่งดงัต่อไปนี้ 

 

การกาํหนดส่วนลดท่ีให้กบัลกูค้า 

 

บรษิทัรบัรูส้ว่นลดทีเ่กดิจากการประหยดัตน้ทุนตามขอ้ตกลงกบัลกูคา้ จาํนวน 14.31 ลา้นบาทโดยแสดงสุทธจิากรายได้

ในงบการเงนิสําหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ผูบ้รหิารประมาณการส่วนลดจากต้นทุนจรงิที่

เกดิขึน้ในอดตี และประมาณการตน้ทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จนจบสญัญา 

 

5 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของบรษิทัในการบรหิารทุนของบรษิัทนัน้เพื่อดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ของบรษิัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อดํารงไว้ซึ่งโครงสร้าง 

ของทุนทีเ่หมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนของเงนิทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุนบรษิทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

การออกหุน้ใหม ่หรอืการขายทรพัยส์นิเพือ่ลดภาระหนี้สนิ 

  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน 

 

สว่นงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีนํ่าเสนอใหผู้ม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงาน 

คือ กรรมการผู้จดัการ ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน การจัดสรรทรพัยากรและประเมินผลการ

ปฏบิตังิานของส่วนงานดําเนินงาน และทําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ บรษิทัดําเนินธุรกจิหลกัในส่วนงานดําเนินงานเพยีง

ส่วนงานเดียว คือส่วนงานธุรกิจบริการโทรคมนาคม และดําเนินงานในส่วนงานภูมิศาสตร์หลัก คือ ประเทศไทย  

บรษิทัประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากกําไรหรอืขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวดัมูลค่าโดยใช้

เกณฑ์เดยีวกบัที่ใช้ในการวดักําไรหรอืขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงนิ ดงันัน้ รายไดก้ําไรจากการดําเนินงาน 

และสนิทรพัยท์ัง้หมดทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิจงึถอืเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภมูศิาสตรแ์ลว้ 

 

ลกูค้ารายใหญ่ 

 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ทัง้หมด 5 ราย เป็นจํานวนเงิน  

264.38 ลา้นบาท ซึง่มรีายการกบับรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 78.41 ของรายไดท้ัง้หมดของบรษิทั  

 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ทัง้หมด 5 ราย เป็นจํานวนเงิน  

255.13 ลา้นบาท ซึง่มรีายการกบับรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 84.65 ของรายไดท้ัง้หมดของบรษิทั 

 

7 มลูค่ายติุธรรม  

 

บรษิทัมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมเพยีงรายการเดยีว คอื เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น ซึ่งมูลค่ายุตธิรรม

อยูใ่นระดบั 3 โดยใชว้ธิกีารคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคต 

 

8 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 

 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั ไดแ้ก่ เงนิฝากประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม และเงนิฝากประจาํทีบ่รษิทันําไปคํ้าประกนั 

ในการออกหนงัสอืคํ้าประกนั (หมายเหตุ 18)  

  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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9 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

 

วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้การคา้ซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การคา้

และลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะทางการเงนิ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 

 

 31 มีนาคม     

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 220,935,379 255,468,366 

3 - 6 เดอืน 36,844,009 43,014 

6 - 12 เดอืน -           806,635 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 14,248,804 14,316,927 

รวม 272,028,192 270,634,942 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (8,967,734) (5,655,131) 

ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 263,060,458 264,979,811 

 

10 สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 

 

 31 มีนาคม     

พ.ศ. 2564 

บาท 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563       

บาท 

   

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 281,702,667 423,443,787 

หกั ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (1,259,675) (2,066,251) 

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - สุทธ ิ 280,442,992 421,377,536 

 

 31 มีนาคม     

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม     

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

วนัที ่1 มกราคม 423,443,787 255,786,047 

รายไดง้านโครงการทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งงวด     128,738,238 582,818,213 

หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็ตามสญัญา (270,479,358) (415,160,473) 

วนัที ่31 มนีาคม 281,702,667 423,443,787 

 

  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญาเพิม่ขึน้เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของการใหบ้รกิารล่วงหน้าก่อนกําหนดเวลาชาํระเงนิตามสญัญา 

ผู้บรหิารคาดว่าร้อยละ 58 ของสนิทรพัย์ที่เกิดจากสญัญา ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 จะเรยีกชําระจากลูกค้า 

ภายใน 3 เดอืน รอ้ยละ 17 จะเรยีกชาํระจากลกูคา้ภายใน 4 เดอืน และ สว่นทีเ่หลอืจะเรยีกชาํระจากลกูคา้ภายใน 6 เดอืน 

 

11 ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

การเปลี่ยนแปลงของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ สินทรพัย์ไม่มีตัวตน และสินทรพัย์สิทธิการใช้ สําหรบังวดสามเดือน 

สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 

 

 ท่ีดิน อาคารและ

อปุกรณ์ 

สินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตน 

สินทรพัยสิ์ทธิ

การใช้ 

 บาท บาท บาท 

    

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด 73,049,583 7,365,704 8,729,154 

เพิม่ขึน้ 2,995,183 15,319 19,237,443 

จาํหน่าย - สทุธ ิ (22,370) - - 

คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจาํหน่าย (1,943,548) (958,415) (2,819,568) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 74,078,848 6,422,608 25,147,029 

 

12 หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

 

 หน้ีสินท่ีเกิดจาก หน้ีสินท่ีเกิดจาก 

 สญัญางานโครงการ สญัญาบริการ 

   

วนัที ่1 มกราคม 322,811,411 247,165 

รายไดค้า่ก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 299,257,032 3,051,082 

หกั  การรบัรูร้ายไดข้องงานทีท่าํเสรจ็ (188,819,915) (232,059) 

วนัที ่31 มนีาคม 433,248,528 3,066,188 

 

  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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13 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

หนี้สนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 9,334,538 4,694,111 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 12,362,188 154,509 

 21,696,726 4,848,620 

 

การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเช่าสาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะหไ์ด้

ดงันี้ 

 

 

เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสิน 

สญัญาเช่า 

 บาท บาท บาท 

    

ราคาตามบญัชตีน้งวด 4,982,222 (133,602) 4,848,620 

กระแสเงนิสดออก :    

   จ่ายชาํระ (2,381,475) - (2,381,475) 

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    

   เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด 20,800,440 (1,820,740) 18,979,700 

   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 249,881 249,881 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 23,401,187 (1,704,461) 21,696,726 

 

  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ทุนเรือนหุ้น 

 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและชาํระแล้ว 

  มูลค่าหุ้น รวม  มูลค่าหุ้น รวม 

 จาํนวนหุ้น บาท บาท จาํนวนหุ้น บาท บาท 

       

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 2,250,000 100 225,000,000 2,250,000 100 225,000,000 

การเปลีย่นแปลงหุน้ทีต่ราไวจ้ากเดมิ       

   หุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 0.5 บาท 447,750,000 0.5 - 447,750,000 0.5 - 

การเพิม่ทุน 150,000,000 0.5 75,000,000 - - - 

วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 600,000,000 0.5 300,000,000 450,000,000 0.5 225,000,000 

 

เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตักิารเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น 

ทีต่ราไวจ้ากมลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาทต่อหุน้เป็น 0.5 บาทต่อหุน้ ทาํใหจ้าํนวนหุน้สามญัเพิม่ขึน้จาก 2,250,000 หุน้

เป็น 450,000,000 หุน้  

 

เมื่อวนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 

จาํนวน 75,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 150,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท สง่ผลให้

จาํนวนทุนจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จาก 225,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวง

พาณิชย ์เมือ่วนัที ่25 มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

หุน้สามญัจดทะเบยีนทัง้หมดมจีาํนวน 600,000,000 หุน้ (พ.ศ. 2563 : 2,250,000 หุน้) ซึง่มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 

(พ.ศ. 2563 : 100 บาทต่อหุน้) หุน้สามญัจาํนวน 450,000,000 หุน้ รบัชาํระเตม็มลูคา่แลว้ 

 

15 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรู้ดว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัอตัราภาษีเงนิได ้

ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยประมาณการอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักสาํหรบัปีทีใ่ชส้าํหรบั

งวดระหว่างกาลสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 คอื อตัรารอ้ยละ 20.13 ต่อปี เปรยีบเทยีบกบัประมาณ

การอตัราภาษเีงนิไดท้ีใ่ชใ้นงวดระหว่างกาลสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 คอือตัรารอ้ยละ 22.15 ต่อปี 

ทัง้นี้อตัราภาษีเงินได้ของงวดระหว่างกาลงวดก่อนมอีตัราที่สูงกว่าเนื่องจากการมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหกัภาษ ี

ไดม้ากกวา่งวดปัจจุบนั 

 

  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 รายได้ 

 

รายไดส้าํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2563 มรีายละเอยีดตามวธิกีาร

รบัรูข้องรายได ้ดงันี้ 

 

   รายได้จากการ  

  รายได้จาก ขายอปุกรณ์และ  

 รายได้จากงาน งานบริการและ โปรแกรม  

 โครงการ ดแูลรกัษาระบบ คอมพิวเตอร ์ รวมรายได้ 

 บาท บาท บาท บาท 

     

สาํหรบังวดส้ินสดุ  

   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564     

ประเภทของการรบัรูร้ายได ้:     

   ณ จุดใดจุดหนึ่ง - - 77,001,941 77,001,941 

   ตลอดชว่งระยะเวลา 231,583,252 28,571,003 - 260,154,255 

รวมรายได ้ 231,583,252 28,571,003 77,001,941 337,156,196 

     

สาํหรบังวดส้ินสดุ 

   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563     

ประเภทของการรบัรูร้ายได ้:     

   ณ จุดใดจุดหนึ่ง - - 13,755,110 13,755,110 

   ตลอดชว่งระยะเวลา 253,751,293 33,876,443 - 287,627,736 

รวมรายได ้ 253,751,293 33,876,443 13,755,110 301,382,846 

 

17 เงินปันผล 

 

เมื่อวนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลสาํหรบัผลการ

ดําเนินงานสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จํานวน 44.44 บาทต่อหุน้ รวมจํานวน 99.99 ล้านบาท โดยบรษิทัได้

จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวนัที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเงนิปันผลค้างจ่ายได้แสดงรวมอยู่ใน

รายการเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมหีนงัสอืคํ้าประกนัเพือ่การดาํเนินธุรกจิปกต ิจาํนวน 518.26 ลา้นบาท ( 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 : 503.36 ลา้นบาท )  

 

19 รายการกบับคุคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

ผูบ้รหิารสาํคญัของกจิการ รวมถงึ กรรมการผูจ้ดัการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบั

ผูบ้รหิารสาํคญัมดีงันี้ 

 

สาํหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2564 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 

   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 21,800,008 10,628,657 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 140,792 134,095 

รวม 21,940,800 10,762,752 
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