
บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอเอม็อาร ์เอเซยี จ ากดั (มหาชน)  
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิทั เอเอ็มอาร์ เอเซยี จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย  
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของ 
รวมถงึงบกระแสเงนิสดส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
แบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการให้
ขอ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิกีาร
สอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวธิกีาร  
สอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชที าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ  ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ี 
ฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นันทิกา  ล้ิมวิริยะเลิศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 
กรุงเทพมหานคร 
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 434,842,649 547,637,511

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

   งบกาํไรขาดทุน 470,674,539 470,251,054

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 9 658,393,101 237,003,394

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 10 317,214,274 366,390,767

สนิคา้คงเหลอื 26,625,504 25,794,630

งานระหวา่งทาํ 70,886,492 173,321,982

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 10,841,221 12,292,780

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,989,477,780 1,832,692,118

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั 8 97,690,000 107,690,000

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

   งบกาํไรขาดทุน - -

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 36,400,000 36,400,000

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 11 86,733,622 87,844,686

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11 3,008,849 3,953,776

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 18,577,654 20,845,257

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 46,336,178 50,736,724

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 24,489,446 20,573,774

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 313,235,749 328,044,217

รวมสินทรพัย ์ 2,302,713,529 2,160,736,335

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ  _____________________________       กรรมการ  _____________________________ 
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 30,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 436,308,022 401,038,329

หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญางานโครงการ 12 121,870,100 35,488,966

หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาบรกิาร 12 5,392,715 6,485,060

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจา่ย 17,213,957 19,202,733

ประมาณการหน้ีสนิขาดทุนงานโครงการ 14,248,281 16,524,238

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 8,673,916 8,640,111

ประมาณการหน้ีสนิการรบัประกนัโครงการ 113,660,651 122,518,359

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 29,498,102 16,451,043

รวมหนี้สินหมนุเวียน 746,865,744 656,348,839

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 13 9,773,056 11,973,938

ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 275,295 271,294

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 62,317,186 60,811,257

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 72,365,537 73,056,489

รวมหนี้สิน 819,231,281 729,405,328

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ  _____________________________       กรรมการ  _____________________________ 
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

บาท บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 600,000,000 หุน้ 

     มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 300,000,000 300,000,000

ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้เตม็มลูคา่

   หุน้สามญัจาํนวน 600,000,000 หุน้ 

     มลูคา่ทีช่าํระแลว้หุน้ละ 0.5 บาท 300,000,000 300,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 933,808,880 933,808,880

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30,000,000 30,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 219,673,368 167,522,127

รวมส่วนของเจ้าของ 1,483,482,248 1,431,331,007

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2,302,713,529 2,160,736,335

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ  _____________________________       กรรมการ  _____________________________ 
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 15 15,923,504 77,001,941

รายไดจ้ากงานโครงการและการใหบ้รกิาร 15 453,235,900 260,154,255

รวมรายได้ 469,159,404 337,156,196

ต้นทนุ

ตน้ทุนขาย (10,774,449) (66,508,408)

ตน้ทุนงานโครงการและใหบ้รกิาร (350,978,284) (176,950,246)

รวมต้นทนุ (361,752,733) (243,458,654)

กาํไรข ัน้ต้น 107,406,671 93,697,542

รายไดอ้ื่น 208,981 505,898

กาํไรหรอื(ขาดทุน)อื่น - สทุธิ 607,654 (160,539)

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (8,789,913) (18,267,608)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (33,427,672) (38,623,361)

ตน้ทุนทางการเงนิ (589,248) (252,561)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 65,416,473 36,899,371

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 14 (13,265,232) (7,428,857)

กาํไรสาํหรบังวด 52,151,241 29,470,514

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น - -

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 52,151,241 29,470,514

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.087 0.065

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

จดัสรรแล้ว

ทนุที่ออกและ ส่วนเกิน - ทนุสาํรอง รวมส่วนของ

เรียกชาํระแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

หมายเหต ุ บาท บาท บาท บาท บาท

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

การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

เงนิปันผลจา่ย 16 - - - (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

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 300,000,000 933,808,880 30,000,000 167,522,127 1,431,331,007

การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนของเจ้าของสาํหรบังวด

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 52,151,241 52,151,241

ยอดคงเหลือสิ้นงวดวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 300,000,000 933,808,880 30,000,000 219,673,368 1,483,482,248

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

หมายเหต ุ บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 65,416,473 36,899,371

(7,951,505) 2,506,027
11 5,208,649 5,721,531

330,678 13,024
(2,275,957) (358,745)
(8,857,708) 1,210,114
2,440,607 2,353,313
(145,829) (501,691)
589,248 252,561
230,353 766,494

กาํไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิที่
   วดัมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (423,485) -

(414,150,669) (5,611,327)
49,936,744 141,741,120

(830,874) (14,436,621)
102,435,490 8,737,746

1,451,559 6,419,686
6,937,789 (25,511,106)

25,006,897 (147,096,336)
86,381,134 110,437,117
(1,092,345) 2,819,023

(934,678) (459,636)
13,047,059 1,792,819

(77,250,370) 127,694,484
รบัคนืภาษเีงนิได้ - 35,260,368
จา่ยภาษเีงนิได้ (10,853,461) (13,671,610)
รบัดอกเบีย้ 91,277 541,115
จา่ยดอกเบีย้ (581,984) -

เงนิสดสทุธ(ิใชไ้ป)ไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน (88,594,538) 149,824,357

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

กลบัรายการประมาณการขาดทุนจากงานโครงการ

ตน้ทุนทางการเงนิ

รายการปรบัปรงุ
(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์

(กลบัรายการ) คา่ใชจ้า่ยการรบัประกนัโครงการ
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน
ดอกเบีย้รบั

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ

-  หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น

เงนิสด(ใชไ้ป)ไดม้าจากการดาํเนินงาน

-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานและหน้ีสนิดาํเนินงาน

-  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - จา่ยชาํระ

-  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น
-  สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา
-  สนิคา้คงเหลอื

-  หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาโครงการ
-  หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาบรกิาร

-  งานระหวา่งทาํ
-  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น
-  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

31 มีนาคม 31 มีนาคม

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิใชล้ดลง 10,000,000 50,000,000

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ (2,041,912) (1,098,934)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 15,664 9,346

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (6,999) -

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 7,966,753 48,910,412

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (30,000,000) -

เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ (2,167,077) (2,381,475)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (32,167,077) (2,381,475)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพ่ิมขึน้สทุธิ (112,794,862) 196,353,294

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 547,637,511 307,895,171

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 434,842,649 504,248,465

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการทีม่ใิชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญัมดีงัน้ี 

การไดม้าซึง่ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

  ทีย่งัไมไ่ดช้าํระเป็นเงนิสด 746,917 1,954,305

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

8



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

9 

 
1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
บรษิทั เอเอม็อาร ์เอเซยี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
ส านกังานใหญ่ 
เลขที ่469 ซอยประวทิยแ์ละเพือ่น แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
 
สาขา 
เลขที ่33/4 อาคาร ทาวเวอรเ์อ เดอะไนน์ ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ที ่36 หอ้งเลขที ่TNA 03-04 ถนนพระราม 9 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 
บรษิทัด าเนินธุรกจิประเภท ตดิตัง้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม อเิลก็ทรอนิกส ์และระบบคอมพวิเตอร ์รวมทัง้การใหบ้รกิาร
จดัหาและออกแบบตดิตัง้อุปกรณ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยบาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยา่งอื่น 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมลูทางการเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มลูทางการเงนิ
ระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูล
ทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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3 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชีที่ใช้ในการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกบันโยบายการบญัชีที่ใช้  
ในการจดัท างบการเงนิส าหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุงซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อบรษิทั 
 

4 ประมาณการทางบญัชี 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบ 
ต่อการน านโยบายการบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่าง
จากประมาณ 
 

5 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของบรษิทัในการบรหิารทุนของบรษิัทนัน้เพื่อด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
ของบรษิัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสร้าง  
ของทุนทีเ่หมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุนบรษิทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  
การออกหุน้ใหม ่หรอืการขายทรพัยส์นิเพือ่ลดภาระหนี้สนิ 
 

6 ข้อมลูจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่ าเสนอใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงาน 
คือ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล 
การปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงาน และท าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ บรษิทัด าเนินธุรกจิหลกัในส่วนงานด าเนินงาน
เพยีงส่วนงานเดยีว คอืส่วนงานธุรกจิบรกิารโทรคมนาคม และด าเนินงานในส่วนงานภูมศิาสตร์หลกั คอื ประเทศไทย  
บรษิทัประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานซึ่งวดัมูลค่าโดยใช้
เกณฑ์เดยีวกบัที่ใช้ในการวดัก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงนิ ดงันัน้ รายไดก้ าไรจากการด าเนินงาน 
และสนิทรพัยท์ัง้หมดทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิจงึถอืเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมศิาสตรแ์ลว้ 
 
ลกูค้ารายใหญ่ 
 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัมลีูกคา้รายใหญ่ทัง้หมด 5 ราย (พ.ศ. 2564 : 5 ราย)
เป็นจ านวนเงิน 392.49 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 264.38 ล้านบาท) ซึ่งมีรายการกับบริษัทคิดเป็นร้อยละ 83.66  
ของรายไดท้ัง้หมดของบรษิทั (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 78.41) 
  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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7 มลูค่ายติุธรรม  

 
บรษิัทไม่มสีนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิอื่นที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นเงนิหลกัทรพัย์เพื่อค้าและเงนิลงทุน 
ในตราสารทุน  
 
หลกัทรพัยเ์พื่อคา้ซึง่วดัมลูคา่ยตุธิรรมในระดบัที ่2 วดัมลูคา่ยตุธิรรมโดยใชว้ธิคีดิมลูคา่สนิทรพัย ์สทุธ ิ(“Nav”) ณ วนัสิน้งวด 
ซึง่เป็นขอ้มลูทีเ่ผยแพรใ่นตลาดตราสารหนี้แหง่ประเทศไทย ค านวณโดยผูจ้ดัการกองทุนของผูอ้อกตราสารหนี้ 
 
บรษิทัรบัรูก้ารลดมลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทัง้จ านวนแลว้ซึง่วดัมลูคา่ยตุธิรรมระดบัที ่3 
 

8 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 
 
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั ไดแ้ก่ เงนิฝากประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม และเงนิฝากประจ าทีบ่รษิทัน าไปค ้าประกนั 
ในการออกหนงัสอืค ้าประกนั (หมายเหตุ 17)  
 

9 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 
 
วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ลูกหนี้การคา้ซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การคา้
และลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะทางการเงนิ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 
31 มีนาคม     
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 
   
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 370,087,421 95,946,079 
3 - 6 เดอืน 9,265,418 68,875,918 
6 - 12 เดอืน 60,080,688 52,835,333 
เกนิกวา่ 12 เดอืน 14,960,772 14,095,400 
รวม 454,394,299 231,752,730 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (22,898,763) (30,090,016) 
ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 431,495,536 201,662,714 
 
  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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10 สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 

 
 31 มีนาคม     

พ.ศ. 2565 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 
   
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 320,492,607 370,429,351 
หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (3,278,333) (4,038,584) 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - สุทธ ิ 317,214,274 366,390,767 
 
 บาท 
  
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 370,429,351 
รายไดง้านโครงการทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งงวด 190,756,113 
หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็ตามสญัญา (240,692,857) 
วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 320,492,607 
 
สนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญาลดลงเนื่องจากมกีารเรยีกเกบ็เงนิงวดตามสญัญา ผูบ้รหิารคาดว่ารอ้ยละ 44 ของสนิทรพัย ์
ที่เกิดจากสญัญา ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 จะเรยีกช าระจากลูกค้า ภายใน 3 เดอืน ร้อยละ 11 จะเรยีกช าระ 
จากลูกคา้ภายใน 4 เดอืน และ ส่วนทีเ่หลอืจะเรยีกช าระจากลูกคา้ภายใน 6 เดอืน 
 

11 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 
 
การเปลี่ยนแปลงของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ สินทรพัย์ไม่มีตัวตน และสินทรพัย์สิทธิการใช้ ส าหรบังวดสามเดือน 
สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 
 ท่ีดิน อาคารและ

อปุกรณ์ 
สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 
สินทรพัย ์

สิทธิการใช้ 
 บาท บาท บาท 
    
ราคาตามบญัชสีุทธติน้งวด 87,844,686 3,953,776 20,845,257 
เพิม่ขึน้ 1,231,397 - - 
จ าหน่าย - สุทธ ิ (346,342) - - 
คา่เสือ่มราคา/คา่ตดัจ าหน่าย (1,996,119) (944,927) (2,267,603) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 86,733,622 3,008,849 18,577,654 
  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

13 

 
12 หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

 
 หน้ีสินท่ีเกิดจาก หน้ีสินท่ีเกิดจาก 
 สญัญางานโครงการ 

บาท 
สญัญาบริการ 

บาท 
   
วนัที ่1 มกราคม 35,488,966 6,485,060 
รายไดค้า่ก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 168,345,571 5,292,090 
หกั  การรบัรูร้ายไดข้องงานทีท่ าเสรจ็ (81,964,437) (6,384,435) 
วนัที ่31 มนีาคม 121,870,100 5,392,715 
 

13 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บาท บาท 
   
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 8,673,916 8,640,111 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 9,773,056 11,973,938 
 18,446,972 20,614,049 
 
การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเช่าส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 สามารถวเิคราะหไ์ด้
ดงันี้ 
 

 
เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่า 
ดอกเบีย้จ่าย 
รอตดับญัชี 

หน้ีสิน 
สญัญาเช่า 

 บาท บาท บาท 
    
ราคาตามบญัชตีน้งวด 22,325,555 (1,711,506) 20,614,049 
กระแสเงนิสดออก :    
   จ่ายช าระ (2,463,495) - (2,463,495) 
รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    
   เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด - - - 
   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 296,418 296,418 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 19,862,060 (1,415,088) 18,446,972 
  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

14 

 
14 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรู้ดว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัอตัราภาษีเงนิได้  
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยประมาณการอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักส าหรบัปีทีใ่ชส้ าหรบั
งวดระหว่างกาลสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 คือ อัตราร้อยละ 20.28 ต่อปี (วันที่ 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2564 คอืรอ้ยละ 20.13 ต่อปี) 
 

15 รายได้ 
 
รายได้ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 มรีายละเอียดตามวธิ ี
การรบัรูข้องรายได ้ดงันี้ 
 
   รายได้จากการ  
  รายได้จาก ขายอปุกรณ์และ  
 รายได้จากงาน งานบริการและ โปรแกรม  
 โครงการ ดแูลรกัษาระบบ คอมพิวเตอร ์ รวมรายได้ 
 บาท บาท บาท บาท 
     
ส าหรบังวดส้ินสดุ  
   วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565     
ประเภทของการรบัรูร้ายได ้:     
   ณ จุดใดจุดหนึ่ง - - 15,923,504 15,923,504 
   ตลอดชว่งระยะเวลา 421,651,477 31,584,423 - 453,235,900 
รวมรายได ้ 421,651,477 31,584,423 15,923,504 469,159,404 
     
ส าหรบังวดส้ินสดุ 
   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 
 
  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

15 

 
16 เงินปันผล 

 
พ.ศ. 2564 
 
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  
 

17 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัมหีนังสอืค ้าประกนัเพื่อการด าเนินธุรกจิปกต ิจ านวน 649.39 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 : 638.35 ลา้นบาท) 
 

18 รายการกบับคุคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญัของกิจการ 
 
ผูบ้รหิารส าคญัของกจิการ รวมถงึ กรรมการผูจ้ดัการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบั
ผูบ้รหิารส าคญัมดีงันี้ 
 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2565 
31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 
   
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 9,872,247 21,800,008 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 145,798 140,792 
รวม 10,018,045 21,940,800 
 

19 เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
เมื่อวนัที ่27 เมษายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2565 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 0.08 บาทต่อหุน้ รวมจ านวน 48 ลา้นบาท โดยบรษิทั 
จะจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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