
บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 
   (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั) 
 
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอเอม็อาร ์เอเซยี จ ากดั (มหาชน) (เดมิชื่อ บรษิทั เอเอม็อาร ์เอเซยี จ ากดั) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท  
เอเอ็มอาร์ เอเซีย จ ากัด) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และงบก าไร 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
รวมถงึงบกระแสเงนิสดส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาล
แบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้ร ับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้  
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการ 
ใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการ
สอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผิดชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวิเคราะห์เปรยีบเทียบและวิธกีาร 
สอบทานอื่น การสอบทานน้ีมขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ี 
ฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นันทิกา  ล้ิมวิริยะเลิศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมชือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 1,056,282,907 307,895,171

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื 9 409,389,595 302,569,663

สนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา 10 313,103,249 421,377,536

สนิคา้คงเหลอื 42,116,781 43,711,337

งานระหว่างทํา 146,212,679 177,449,199

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 15,437,034 9,723,458

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 1,982,542,245 1,262,726,364

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทมีภีาระผูกพนั 8 96,340,000 141,340,000

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม

   งบกําไรขาดทุน - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 36,400,000 36,400,000

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 11 96,294,568 73,049,583

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11 4,896,319 7,365,704

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 17,790,043 8,729,154

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 46,958,156 36,365,200

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 21,077,142 27,587,680

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 319,756,228 330,837,321

รวมสินทรพัย์ 2,302,298,473 1,593,563,685

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 52,589,731 -

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 437,103,496 620,124,784

หนีสนิทเีกดิจากสญัญางานโครงการ 12 217,466,951 322,811,411

หนีสนิทเีกดิจากสญัญาบรกิาร 12 6,051,526 247,165

ประมาณการหนีสนิขาดทุนงานโครงการ 11,069,040 7,820,309

หนีสนิตามสญัญาเช่าทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี 13 6,739,914 4,694,111

ประมาณการหนีสนิการรบัประกนัโครงการ 79,345,134 41,103,069

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 21,883,850 28,444,451

รวมหนีสินหมนุเวียน 832,249,642 1,025,245,300

หนีสินไม่หมนุเวียน

หนีสนิตามสญัญาเช่า 13 9,156,159 154,509

ประมาณการหนีสนิคา่รอืถอน 283,474 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 59,118,358 54,954,276

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 68,557,991 55,108,785

รวมหนีสิน 900,807,633 1,080,354,085

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 600,000,000 หุน้ 

     มลูคา่ทตีราไวหุ้้นละ 0.5 บาท

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

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

ทุนทอีอกและชาํระแลว้เตม็มลูคา่

   หุน้สามญัจาํนวน 600,000,000 หุน้ 

     มลูคา่ทชีาํระแลว้หุน้ละ 0.5 บาท

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

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 14 933,735,894 -

กําไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30,000,000 22,500,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 137,754,946 265,709,600

รวมส่วนของเจ้าของ 1,401,490,840 513,209,600

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,302,298,473 1,593,563,685

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน

 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563

บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 31,869,617 49,035,123

รายไดจ้ากงานโครงการและการใหบ้รกิาร 430,259,786 560,546,285

รวมรายได้ 462,129,403 609,581,408

ต้นทุน

ต้นทุนขาย (25,505,677) (35,298,871)

ต้นทุนงานโครงการและให้บรกิาร (289,856,682) (417,906,812)

รวมต้นทุน (315,362,359) (453,205,683)

กาํไรขนัต้น 146,767,044 156,375,725

รายไดอ้นื 2,137,888 256,389

กําไรหรอื(ขาดทุน)อนื - สุทธิ (754,789) 4,622,592

คา่ใชจ่้ายในการขาย (6,189,545) (18,344,416)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (54,296,921) (33,775,681)

ต้นทุนทางการเงนิ (499,648) (310,319)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 87,164,029 108,824,290

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (17,570,836) (21,727,690)

กาํไรสาํหรบังวด 69,593,193 87,096,600

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 69,593,193 87,096,600

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.116 0.435

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมชือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน

 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

รายได้ 16

รายไดจ้ากการขาย 156,433,782 72,424,822

รายไดจ้ากงานโครงการและการใหบ้รกิาร 1,032,673,347 1,468,789,018

รวมรายได้ 1,189,107,129 1,541,213,840

ต้นทุน

ต้นทุนขาย (130,618,547) (55,071,218)

ต้นทุนงานโครงการและให้บรกิาร (707,035,937) (1,140,337,423)

รวมต้นทุน (837,654,484) (1,195,408,641)

กาํไรขนัต้น 351,452,645 345,805,199

รายไดอ้นื 4,061,240 2,044,897

กําไรหรอื(ขาดทุน)อนื - สุทธิ (3,907,637) 1,568,924

คา่ใชจ่้ายในการขาย (31,018,382) (58,455,694)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (132,965,355) (113,160,156)

ต้นทุนทางการเงนิ (1,061,429) (521,257)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 186,561,082 177,281,913

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 15 (37,528,376) (35,904,994)

กาํไรสาํหรบังวด 149,032,706 141,376,919

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 149,032,706 141,376,919

กาํไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.248 0.707

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมชือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

จดัสรรแล้ว

ทุนทีออกและ ส่วนเกิน - ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

เรียกชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลียนแปลงเป็นส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 141,376,919 141,376,919

ยอดคงเหลือสินงวดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 100,000,000 - 10,000,000 332,944,870 442,944,870

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

การเปลียนแปลงเป็นส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

การเพมิหุน้สามญั 14 75,000,000 933,735,894 - - 1,008,735,894

เงนิปันผลจา่ย 17 - - - (269,487,360) (269,487,360)

สาํรองตามกฎหมาย 17 - - 7,500,000 (7,500,000) -

กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 149,032,706 149,032,706

ยอดคงเหลือสินงวดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 300,000,000 933,735,894 30,000,000 137,754,946 1,401,490,840

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมชือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั)

งบกระแสเงินสด (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

30 กนัยายน 30 กนัยายน

 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 186,561,082 177,281,913

26,369,557 266,747

11 19,121,079 14,183,924

(597,893) 67,875

264,413 185,409

3,248,731 (11,673,559)

38,242,065 6,363,510

7,059,939 5,668,308

(2,656,825) (1,716,949)

1,061,429 521,257

226,569 (158,678)

(133,422,027) (150,724,136)

108,565,876 154,836,917

1,594,556 (123,798,934)

31,236,520 (88,983,681)

(5,713,576) (17,834,684)

32,474,208 46,524,267

(239,379,069) 50,493,680

(105,344,460) (143,698,385)

5,804,361 (23,701,084)

(2,895,857) -

(6,546,604) 4,729,438

(34,725,926) (101,166,845)

รบัคนืภาษเีงนิได้ 35,260,368 16,396,841

จา่ยภาษเีงนิได้ (54,658,012) (20,703,185)

รบัดอกเบยี 2,636,960 1,578,654

จา่ยดอกเบยี (154) (42,190)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนินงาน (51,486,764) (103,936,725)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ขาดทุน(กําไร)จากอตัราแลกเปลยีนทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิ

ประมาณการขาดทุนจากงานโครงการ (กลบัรายการ)

ต้นทุนทางการเงนิ

รายการปรบัปรุง

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย

(กําไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์

ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์

คา่ใชจ่้ายการรบัประกนัโครงการ

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน

ดอกเบยีรบั

-  หนีสนิหมุนเวยีนอนื

เงนิสดใชไ้ปในการดําเนินงาน

-  เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื

การเปลยีนแปลงในสนิทรพัยด์ําเนินงานและหนีสนิดําเนินงาน

-  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - จา่ยชําระ

-  ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื

-  สนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา

-  สนิคา้คงเหลอื

-  หนีสนิทเีกดิจากสญัญาโครงการ

-  หนีสนิทเีกดิจากสญัญาบรกิาร

-  งานระหว่างทํา

-  สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื

-  สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื
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บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) (เดิมชือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ยงัไม่ได้ตรวจสอบ

30 กนัยายน 30 กนัยายน

 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงนิฝากธนาคารทมีขีอ้จาํกดัในการเบกิใช้ลดลง 45,000,000 -

เงนิสดจ่ายเพอืซอือาคารและอุปกรณ์ (21,661,720) (4,575,214)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 664,969 8,879

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (419,200) (661,006)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 23,584,049 (5,227,341)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ใหม่ 14 1,035,000,000 -

เงนิสดจ่ายตน้ทุนการทาํรายการทเีกยีวขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่ 14 (32,830,133) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิสุทธิ

จากคา่ธรรมเนียมทางการเงนิ 52,355,509 78,890,959

เงนิสดจ่ายชําระหนีสนิตามสญัญาเช่า 13 (8,747,565) (5,771,503)

จา่ยเงนิปันผล 17 (269,487,360) -

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 776,290,451 73,119,456

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สทุธิ 748,387,736 (36,044,610)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 307,895,171 362,909,429

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสินงวด 1,056,282,907 326,864,819

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทมีใิช่เงนิสดทมีสีาระสาํคญัมดีงันี 

การไดม้าซงึทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

  ทยีงัไมไ่ดช้ําระเป็นเงนิสด 8,026,370 281,981

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

10 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั เอเอม็อาร์ เอเซยี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) (เดมิชื่อ บรษิทั เอเอม็อาร์ เอเซยี จ ากดั) จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย
และมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
ส านักงานใหญ่ 
เลขที ่469 ซอยประวทิยแ์ละเพื่อน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 
สาขา 
เลขที ่33/4 อาคาร ทาวเวอรเ์อ เดอะไนน์ ทาวเวอร ์แกรนด์ พระราม 9 ชัน้ที ่36 หอ้งเลขที ่TNA 03-04 ถนนพระราม 9 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
บรษิทัด าเนินธุรกจิประเภท ตดิตัง้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม อเิลก็ทรอนิกส ์และระบบคอมพวิเตอร ์รวมทัง้การใหบ้รกิาร
จดัหาและออกแบบตดิตัง้อุปกรณ์ 
 
เมื่อวนัที่ 25 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทได้จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เป็นผลใหบ้รษิทัเปลีย่นชื่อ จาก “บรษิทั เอเอม็อาร ์เอเซยี จ ากดั” เป็น “บรษิทั เอเอม็อาร ์เอเซยี จ ากดั (มหาชน)” 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยบาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่างอื่น 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มลูทางการเงนิ
ระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลู
ทางการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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3 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชีที่ใช้ในการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบญัชีที่ใช้  
ในการจดัท างบการเงนิส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้  
 
1) ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 บรษิัทยุติการน ามาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19) 
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติส าหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 การยุติการใช้มาตรการผ่อนปรนไม่มผีลกระทบที่เป็น
สาระส าคญั ซึง่ผลกระทบไดร้วมอยู่ในผลการด าเนินงานส าหรบังวดสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564  

 
2) มาตรฐานการายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2564 ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อบรษิทั 
 

4 ประมาณการทางบญัชี 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อ
การน านโยบายการบญัชีมาใช้ และจ านวนเงินของสินทรพัย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างจากประมาณ 
 
การประมาณการทางบญัชเีป็นการประมาณการเดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิส าหรบังวดปีบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
การก าหนดส่วนลดท่ีให้กบัลกูค้า 
 
บรษิทัรบัรูส่้วนลดทีเ่กดิจากการประหยดัต้นทุนตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ โดยแสดงสุทธจิากรายได้จากงานโครงการและ
ใหบ้รกิาร ในขอ้มูลทางการเงนิส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ผูบ้รหิารประมาณการส่วนลด
จากตน้ทุนจรงิ และประมาณการตน้ทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จนจบสญัญา  
 

5 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของบรษิัทในการบรหิารทุนของบรษิัทนัน้เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
ของบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มส่ีวนได้เสียอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสร้าง  
ของทุนทีเ่หมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุนบรษิทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  
การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหนี้สนิ 
  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่ าเสนอใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงาน 
คือ กรรมการผู้จ ัดการ ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล 
การปฏิบตัิงานของส่วนงานด าเนินงาน และท าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ บรษิัทด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงาน
เพยีงส่วนงานเดยีว คอืส่วนงานธุรกิจบรกิารโทรคมนาคม และด าเนินงานในส่วนงานภูมศิาสตร์หลกั คอื ประเทศไทย  
บรษิัทประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานซึ่งวดัมูลค่าโดยใช้
เกณฑ์เดยีวกบัที่ใชใ้นการวดัก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงนิ ดงันัน้ รายได้ก าไรจากการด าเนินงาน 
และสนิทรพัยท์ัง้หมดทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิจงึถอืเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมศิาสตรแ์ลว้ 
 
ลูกค้ารายใหญ ่
 
ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมลูีกคา้รายใหญ่ทัง้หมด 5 ราย (พ.ศ. 2563 : 5 ราย)
เป็นจ านวนเงนิ 890.79 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1,272.47 ล้านบาท) ซึ่งมรีายการกบับรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 74.91 ของ
รายไดท้ัง้หมดของบรษิทั (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 82.56) 
 

7 มูลค่ายุติธรรม  
 
บรษิทัมสีนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมูลค่ายุตธิรรมเพยีงรายการเดยีว คอื เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น ซึ่งมูลค่ายุตธิรรม
อยู่ในระดบั 3 โดยใชว้ธิกีารคดิลดกระแสเงนิสดในอนาคต 
 

8 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 
 
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั ไดแ้ก่ เงนิฝากประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม และเงนิฝากประจ าทีบ่รษิทัน าไปค ้าประกนั 
ในการออกหนังสอืค ้าประกนั (หมายเหตุ 18)  
  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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9 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ลูกหนี้การคา้ซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การคา้
และลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะทางการเงนิ สามารถวเิคราะห์ตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 
30 กนัยายน     
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   
ไม่เกนิ 3 เดอืน 181,110,333 255,468,366 
3 - 6 เดอืน 119,870,277 43,014 
6 - 12 เดอืน 46,605,811 806,635 
เกนิกว่า 12 เดอืน 14,095,400 14,316,927 
รวม 361,681,821 270,634,942 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (32,316,276) (5,655,131) 
ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 329,365,545 264,979,811 
 

10 สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 
 
 30 กนัยายน     

พ.ศ. 2564  
บาท 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563       

บาท 
   
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 314,877,911 423,443,787 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (1,774,662) (2,066,251) 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - สุทธ ิ 313,103,249 421,377,536 
 
 บาท 
  

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 423,443,787 
รายไดง้านโครงการทีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด 470,870,572 
หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็ตามสญัญา (579,436,448) 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 314,877,911 
 
สนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญาลดลงเนื่องจากมกีารเรยีกเกบ็เงนิงวดตามสญัญา ผูบ้รหิารคาดว่ารอ้ยละ 62 ของสนิทรพัย์ 
ทีเ่กดิจากสญัญา ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 จะเรยีกช าระจากลูกคา้ ภายใน 3 เดอืน รอ้ยละ 19 จะเรยีกช าระจาก
ลูกคา้ภายใน 4 เดอืน และ ส่วนทีเ่หลอืจะเรยีกช าระจากลูกคา้ภายใน 6 เดอืน 
  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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11 ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 
การเปลี่ยนแปลงของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ส าหรับงวดเก้าเดือน 
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มดีงันี้ 
 
 ท่ีดิน อาคารและ

อปุกรณ์ 
สินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตน 
สินทรพัยสิ์ทธิ

การใช ้
 บาท บาท บาท 
    
ราคาตามบญัชสุีทธติน้งวด 73,049,583 7,365,704 8,729,154 
เพิม่ขึน้ 29,601,665 449,950 19,237,442 
จ าหน่าย - สุทธ ิ (331,489) - - 
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตดัจ าหน่าย (6,025,191) (2,919,335) (10,176,553) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 96,294,568 4,896,319 17,790,043 
 

12 หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 
 
 หน้ีสินท่ีเกิดจาก หน้ีสินท่ีเกิดจาก 
 สญัญางานโครงการ 

บาท 
สญัญาบริการ 

บาท 
   
วนัที ่1 มกราคม 322,811,411 247,165 
รายไดค้่าก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 519,660,217 49,679,608 
หกั  การรบัรูร้ายไดข้องงานทีท่ าเสรจ็ (625,004,677) (43,875,247) 
วนัที ่30 กนัยายน 217,466,951 6,051,526 
 

13 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บาท บาท 
   
หนี้สนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 6,739,914 4,694,111 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 9,156,159 154,509 
 15,896,073 4,848,620 
  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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การเปลี่ยนแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 สามารถวเิคราะห์
ไดด้งันี้ 
 

 
เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่า 
ดอกเบีย้จา่ย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสิน 
สญัญาเช่า 

 บาท บาท บาท 
    

ราคาตามบญัชตีน้งวด 4,982,222 (133,602) 4,848,620 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ายช าระ (8,747,565) - (8,747,565) 
รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด :    
   เพิม่ขึน้ในระหว่างงวด 20,800,440 (1,820,740) 18,979,700 
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 815,318 815,318 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 17,035,097 (1,139,024) 15,896,073 
 

14 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 
 

 
 

ทุนจดทะเบียน 
 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 
ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามญั 

  มูลค่าหุ้น รวม  มูลค่าหุ้น รวม  
 จ านวนหุ้น บาท บาท จ านวนหุ้น บาท บาท บาท 
        

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 2,250,000 100 225,000,000 2,250,000 100 225,000,000 - 
การเปลีย่นแปลงหุน้ที่ตราไวจ้ากเดมิ        
   หุน้ละ 100 บาท เป็นหุน้ละ 0.5 บาท 447,750,000 0.5 - 447,750,000 0.5 - - 
การเพิม่ทุน 150,000,000 0.5 75,000,000 150,000,000 0.5 75,000,000 933,735,894 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 600,000,000 0.5 300,000,000 600,000,000 0.5 300,000,000 933,735,894 
 

เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2564 มมีติอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น 
ทีต่ราไวจ้ากมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาทต่อหุน้เป็น 0.5 บาทต่อหุน้ ท าใหจ้ านวนหุน้สามญัเพิม่ขึน้จาก 2,250,000 หุน้
เป็น 450,000,000 หุน้  
 

เมื่อวนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั 
จ านวน 75,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 150,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท ส่งผลให้
จ านวนทุนจดทะเบยีนเพิม่ขึน้จาก 225,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทนุกบักระทรวง
พาณิชย ์เมื่อวนัที ่25 มนีาคม พ.ศ. 2564 
 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรกจ านวน 150,000,000 หุ้น  
หุน้สามญัดงักล่าวมมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 6.90 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้จ านวน 
1,035,000,000 บาท บรษิทับนัทกึค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการจดัจ าหน่ายหุน้สุทธจิากภาษีจ านวน 26,264,106 บาท เป็นรายการ
หกัในบญัชส่ีวนเกินมูลค่าหุ้นสามญั หุ้นสามญัของบรษิัทได้เริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ตัง้แต่วนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2564 
  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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15 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรู้ดว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัอตัราภาษีเงนิได้  
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยประมาณการอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักส าหรบัปีทีใ่ชส้ าหรบั
งวดระหว่างกาลเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 คือ อัตราร้อยละ 20.12 ต่อปี (วันที่ 30 กันยายน  
พ.ศ. 2563 คอืรอ้ยละ 20.25 ต่อปี) 
 

16 รายได้ 
 
รายไดส้ าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 มรีายละเอยีดตามวธิ ี
การรบัรูข้องรายได ้ดงันี้ 
 
   รายได้จากการ  
  รายได้จาก ขายอปุกรณ์และ  
 รายได้จากงาน งานบริการและ โปรแกรม  
 โครงการ ดแูลรกัษาระบบ คอมพิวเตอร ์ รวมรายได ้
 บาท บาท บาท บาท 
     
ส าหรบังวดส้ินสุด  
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564     
ประเภทของการรบัรูร้ายได ้:     
   ณ จุดใดจุดหนึ่ง - - 156,433,782 156,433,782 
   ตลอดช่วงระยะเวลา 946,506,569 86,166,778 - 1,032,673,347 
รวมรายได ้ 946,506,569 86,166,778 156,433,782 1,189,107,129 
     
ส าหรบังวดส้ินสุด 
   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2563     
ประเภทของการรบัรูร้ายได ้:     
   ณ จุดใดจุดหนึ่ง - - 72,424,822 72,424,822 
   ตลอดช่วงระยะเวลา 1,343,266,358 125,522,660 - 1,468,789,018 
รวมรายได ้ 1,343,266,358 125,522,660 72,424,822 1,541,213,840 
  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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17 เงินปันผล 

 
เมื่อวนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 จ านวน 44.44 บาทต่อหุ้น รวมจ านวน 99.99 ล้านบาท โดยบรษิัท 
ไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่14 เมษายน พ.ศ. 2564  
 
เมื่อวนัที ่25 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2564 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ส าหรบัผลการด าเนินงานสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 0.27 บาทต่อหุน้ รวมจ านวน 121.50 ล้านบาท 
โดยบรษิัทได้จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวให้แก่ผู้ถอืหุ้นในวนัที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และบรษิัทได้จดัสรรก าไรสะสม 
จ านวน 7.5 ลา้นบาทไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
 
เมื่อวนัที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2564 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
ส าหรบัผลการด าเนินงานสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จ านวน 0.08 บาทต่อหุ้น รวมจ านวน 48 ล้านบาท  
โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่15 กนัยายน พ.ศ. 2564  
 

18 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมหีนังสอืค ้าประกนัเพื่อการด าเนินธุรกจิปกต ิจ านวน 606.41 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 : 503.36 ลา้นบาท) 
 

19 รายการกบับุคคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญัของกิจการ 
 
ผูบ้รหิารส าคญัของกจิการ รวมถงึ กรรมการผูจ้ดัการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบั
ผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้ 
 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 
30 กนัยายน 
พ.ศ. 2563 

 บาท บาท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 31,510,883 19,656,929 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 422,377 402,285 
รวม 31,933,260 20,059,214 
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