
บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เอเอม็อาร ์เอเซยี จาํกดั (มหาชน)  

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลของบรษิัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย  

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็สําหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืน

สิ้นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ รวมถึงงบกระแสเงนิสดสําหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุด 

วนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบ 

ในการจดัทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงาน 

ทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัข้อมูลทางการเงนิดงักล่าวจาก 

ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิกีาร

สอบถามบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัชี และการวเิคราะห์เปรยีบเทียบและวธิกีาร 

สอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถ

ไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยสาํคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดง

ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีส่อบทานได ้ 
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัช ี 

ฉบบัที ่34 เรือ่ง การรายงานทางการเงนิระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 

นันทิกา  ล้ิมวิริยะเลิศ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 

กรุงเทพมหานคร 

11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 



บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หมายเหต ุ บาท บาท

สินทรพัย ์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 597,259,667 547,637,511

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 5,133,202 -

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

   งบกาํไรขาดทนุ 291,082,176 470,251,054

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 9 508,282,838 237,003,394

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 10 334,914,269 366,390,767

สนิคา้คงเหลอื 33,720,830 25,794,630

งานระหวา่งทาํ 36,785,848 173,321,982

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 7,266,236 12,292,780

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 1,814,445,066 1,832,692,118

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั 8 59,090,000 107,690,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ 36,400,000 36,400,000

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 11 84,083,880 87,844,686

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 11 2,672,252 3,953,776

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 11 18,170,666 20,845,257

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 41,843,636 50,736,724

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 48,803,053 20,573,774

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 291,063,487 328,044,217

รวมสินทรพัย ์ 2,105,508,553 2,160,736,335

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ  _____________________________       กรรมการ  _____________________________ 
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หมายเหต ุ บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 12 96,417,975 30,000,000

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 206,178,233 401,038,329

หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญางานโครงการ 13 157,878,595 35,488,966

หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาบรกิาร 13 6,014,454 6,485,060

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลคา้งจา่ย - 19,202,733

ประมาณการหน้ีสนิขาดทนุงานโครงการ 14,441,483 16,524,238

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 9,713,360 8,640,111

ประมาณการหน้ีสนิการรบัประกนัโครงการ 69,599,952 122,518,359

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 23,863,437 16,451,043

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 584,107,489 656,348,839

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 14 8,579,281 11,973,938

ประมาณการหน้ีสนิคา่รือ้ถอน 283,474 271,294

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 66,065,418 60,811,257

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 74,928,173 73,056,489

รวมหน้ีสิน 659,035,662 729,405,328

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ  _____________________________       กรรมการ  _____________________________ 
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ . 2565

ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

 พ.ศ . 2565 พ.ศ . 2564

หมายเหต ุ บาท บาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 600,000,000 หุน้ 

     มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท 15 300,000,000 300,000,000

ทนุทีอ่อกและชาํระแลว้เตม็มลูคา่

   หุน้สามญัจาํนวน 600,000,000 หุน้ 

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 933,808,880 933,808,880

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทนุสาํรองตามกฎหมาย 30,000,000 30,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 182,664,011 167,522,127

รวมส่วนของเจ้าของ 1,446,472,891 1,431,331,007

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 2,105,508,553 2,160,736,335

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

กรรมการ  _____________________________       กรรมการ  _____________________________ 
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

30 กนัยายน 30 กนัยายน

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 19,570,137 31,869,617

รายไดจ้ากงานโครงการและการใหบ้รกิาร 253,090,088 430,259,786

รวมรายได้ 272,660,225 462,129,403

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (13,784,758) (25,505,677)

ตน้ทุนงานโครงการและใหบ้รกิาร (187,698,652) (289,856,682)

รวมต้นทุน (201,483,410) (315,362,359)

กาํไรข ัน้ต้น 71,176,815 146,767,044

รายไดอ้ื่น 194,040 2,137,888

กาํไรหรอื(ขาดทุน)อื่น - สทุธิ 1,369,104 (754,789)

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (11,004,712) (6,189,545)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (48,786,141) (54,296,921)

ตน้ทุนทางการเงนิ (1,211,925) (499,648)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 11,737,181 87,164,029

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (2,540,294) (17,570,836)

กาํไรสาํหรบังวด 9,196,887 69,593,193

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 9,196,887 69,593,193

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.015 0.132

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

30 กนัยายน 30 กนัยายน

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท

รายได้ 17

รายไดจ้ากการขาย 47,416,493 156,433,782

รายไดจ้ากงานโครงการและการใหบ้รกิาร 1,015,357,829 1,032,673,347

รวมรายได้ 1,062,774,322 1,189,107,129

ต้นทุน

ตน้ทุนขาย (33,455,945) (130,618,547)

ตน้ทุนงานโครงการและใหบ้รกิาร (797,919,809) (707,035,937)

รวมต้นทุน (831,375,754) (837,654,484)

กาํไรข ัน้ต้น 231,398,568 351,452,645

รายไดอ้ื่น 1,302,237 4,061,240

กาํไรหรอื(ขาดทุน)อื่น - สทุธิ 1,494,321 (3,907,637)

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (24,086,156) (31,018,382)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (127,761,475) (132,965,355)

ตน้ทุนทางการเงนิ (2,896,686) (1,061,429)

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 79,450,809 186,561,082

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 16 (16,309,007) (37,528,376)

กาํไรสาํหรบังวด 63,141,802 149,032,706

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด 63,141,802 149,032,706

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน 0.105 0.282

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน 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

การเพิม่หุน้สามญั 75,000,000 933,735,894 - - 1,008,735,894
เงนิปันผลจ่าย 18 - - - (269,487,360) (269,487,360)
สาํรองตามกฎหมาย 18 - - 7,500,000 (7,500,000) -
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 149,032,706 149,032,706

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

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

เงนิปันผลจ่าย 18 - - - (47,999,918) (47,999,918)
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 63,141,802 63,141,802

ยอดคงเหลือสิ้นงวดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 300,000,000 933,808,880 30,000,000 182,664,011 1,446,472,891

กาํไรสะสม

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

30 กนัยายน 30 กนัยายน
 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

หมายเหตุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นภาษเีงนิได้ 79,450,809 186,561,082

7,621,714 26,369,557
11 15,632,140 19,121,079
11 41,435 (597,893)
11 374,839 264,413

(2,082,755) 3,248,731
(11,295,239) 39,936,051

7,321,821 7,059,939
(916,255) (2,656,825)
2,896,686 1,061,429
(780,726) 226,569

(831,122) -

(274,604,906) (133,422,027)
27,960,741 108,565,876
(7,926,200) 1,594,556

136,536,134 31,236,520
5,026,544 (5,713,576)

(9,636,853) 32,474,208
(193,858,532) (239,379,069)
122,389,629 (105,344,460)

(470,606) 5,804,361
(41,623,168) (1,693,986)
(2,067,660) (2,895,857)
7,412,394 (6,546,604)

(133,429,136) (34,725,926)
รบัคนืภาษเีงนิได้ - 35,260,368
จา่ยภาษเีงนิได้ (45,211,079) (54,658,012)
รบัดอกเบีย้ 904,973 2,636,960
จา่ยดอกเบีย้ (2,865,809) (154)

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน (180,601,051) (51,486,764)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ี

-  ประมาณการรบัประกนัโครงการ - จา่ยชาํระ

-  หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น

เงนิสดใชไ้ปในการดาํเนินงาน

-  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยด์าํเนินงานและหนี้สนิดาํเนินงาน

-  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน - จา่ยชาํระ

-  ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น
-  สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา
-  สนิคา้คงเหลอื

-  หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาโครงการ
-  หน้ีสนิทีเ่กดิจากสญัญาบรกิาร

-  งานระหวา่งทาํ
-  สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น
-  สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น

รายการปรบัปรุง

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย

ขาดทุน(กาํไร)จากการจาํหน่ายอุปกรณ์
ตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์

  มลูคา่ยตุธิรรมผา่นงบกาํไรขาดทุน
ขาดทุนจากการวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ

ประมาณการขาดทุนจากงานโครงการ (กลบัรายการ)

ตน้ทุนทางการเงนิ

ประมาณการรบัประกนัโครงการ (กลบัรายการ)
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน

ดอกเบีย้รบั

8



บริษทั เอเอม็อาร  ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสดุวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565

30 กนัยายน 30 กนัยายน

 พ.ศ. 2565  พ.ศ. 2564

หมายเหต ุ บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

  มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน 180,000,000 -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย

  ราคาทุนตดัจาํหน่าย (5,072,244) -

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จาํกดัในการเบกิใชล้ดลง 48,600,000 45,000,000

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้อาคารและอุปกรณ์ (4,123,488) (21,661,720)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 11 17,168 664,969

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (999,753) (419,200)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุน 218,421,683 23,584,049

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากการออกหุน้ใหม่ - 1,035,000,000

เงนิสดจา่ยตน้ทุนการทาํรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่ - (32,830,133)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิสทุธิ 215,089,442          52,355,509           

เงนิสดจา่ยชาํระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิสทุธิ (148,671,467) -

เงนิสดจา่ยชาํระหน้ีสนิตามสญัญาเชา่ 14 (6,616,533) (8,747,565)

จา่ยเงนิปันผล 18 (47,999,918) (269,487,360)

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 11,801,524 776,290,451

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 49,622,156 748,387,736

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 547,637,511 307,895,171

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด 597,259,667 1,056,282,907

รายการที่ไม ่ใช่เงินสด

รายการทีม่ใิชเ่งนิสดทีม่สีาระสาํคญัมดีงัน้ี 

การไดม้าซึง่ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน

  ทีย่งัไมไ่ดช้าํระเป็นเงนิสด 494,726 8,026,370

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

บรษิทั เอเอม็อาร ์เอเซยี จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทั”) จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 

 

สาํนกังานใหญ่ 

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 

 

บรษิทัดาํเนินธุรกจิประเภท ตดิตัง้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม อเิลก็ทรอนิกส ์และระบบคอมพวิเตอร ์รวมทัง้การใหบ้รกิาร

จดัหาและออกแบบตดิตัง้อุปกรณ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยบาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอยา่งอื่น 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลทีนํ่าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมลูทางการเงิน 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 

และขอ้กาํหนดเพิม่เตมิอื่นเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้ควรอ่านควบคูก่บังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึน้จากขอ้มลูทางการเงนิ

ระหว่างกาลภาษาไทยทีจ่ดัทําตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มูล

ทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 
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3 นโยบายการบญัชี 

 

นโยบายการบญัชีที่ใช้ในการจดัทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกบันโยบายการบญัชีที่ใช ้

ในการจดัทาํงบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุงซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที่  

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัสาํคญัต่อบรษิทั 

 

4 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบ 

ต่อการนํานโยบายการบญัชมีาใช ้และจาํนวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่าง

จากประมาณ 

 

5 การจดัการความเส่ียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงค์ของบรษิทัในการบรหิารทุนของบรษิัทนัน้เพื่อดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ของบรษิัทเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนได้เสยีอื่น และเพื่อดํารงไว้ซึ่งโครงสร้าง 

ของทุนทีเ่หมาะสมเพือ่ลดตน้ทุนของเงนิทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุนบรษิทัอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุน้การคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

การออกหุน้ใหม ่หรอืการขายทรพัยส์นิเพือ่ลดภาระหนี้สนิ 

 

6 ข้อมลูจาํแนกตามส่วนงาน 

 

สว่นงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีนํ่าเสนอใหผู้ม้อีาํนาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงาน 

คือ กรรมการผู้จ ัดการ ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล 

การปฏบิตังิานของส่วนงานดําเนินงาน และทําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ บรษิทัดําเนินธุรกจิหลกัในส่วนงานดําเนินงาน

เพยีงส่วนงานเดยีว คอืส่วนงานธุรกจิบรกิารโทรคมนาคม และดําเนินงานในส่วนงานภูมศิาสตร์หลกั คอื ประเทศไทย  

บรษิทัประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากกําไรหรอืขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวดัมูลค่าโดยใช้

เกณฑ์เดยีวกบัที่ใช้ในการวดักําไรหรอืขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงนิ ดงันัน้ รายไดก้ําไรจากการดําเนินงาน 

และสนิทรพัยท์ัง้หมดทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิจงึถอืเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภมูศิาสตรแ์ลว้ 

 

ลกูค้ารายใหญ่ 

 

สาํหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทัมลีูกคา้รายใหญ่ทัง้หมด 5 ราย (พ.ศ. 2564 : 5 ราย)

เป็นจํานวนเงนิ 783.93 ล้านบาท (พ.ศ. 2564 : 890.79 ล้านบาท) ซึ่งมรีายการกบับรษิัทคดิเป็นร้อยละ 73.76 ของ

รายไดท้ัง้หมดของบรษิทั (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 74.91) 

  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 มลูค่ายติุธรรม  

 

บรษิทัไม่มสีนิทรพัย์และหนี้สนิทางการเงนิอื่นที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารหนี้และเงนิลงทุน 

ในตราสารทุน  

 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งวดัมูลค่ายุติธรรมในระดบัที่ 2 วดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดมูลค่าสินทรพัย์ สุทธิ (“Nav”)  

ณ วนัสิน้งวด ซึง่เป็นขอ้มลูทีเ่ผยแพรใ่นตลาดตราสารหนี้แหง่ประเทศไทย คาํนวณโดยผูจ้ดัการกองทุนของผูอ้อกตราสารหนี้ 

 

บรษิทัรบัรูก้ารลดมลูคา่ยุตธิรรมของเงนิลงทุนในตราสารทุนทัง้จาํนวนแลว้ซึง่วดัมลูคา่ยตุธิรรมระดบัที ่3 

 

8 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 

 

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผกูพนั ไดแ้ก่ เงนิฝากประเภทจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม และเงนิฝากประจาํทีบ่รษิทันําไปคํ้าประกนั 

ในการออกหนงัสอืคํ้าประกนัและเป็นหลกัประกนัของเงนิกูย้มืระยะสัน้ 

 

9 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

 

 

30 กนัยายน     

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

ลกูหนี้การคา้กจิการอื่น 365,126,469 231,752,730 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (34,195,973) (30,090,016) 

ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 330,930,496 201,662,714 

เงนิทดรองจ่ายคา่สนิคา้และคา่จา้งผูร้บัเหมา 167,772,953 28,016,375 

คา่ใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 8,939,485 6,574,992 

ลกูหนี้อื่น 623,632 683,365 

อื่นๆ 16,272 65,948 

 508,282,838 237,003,394 

 

 

 

 

 

 

  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหนี้การคา้ซึ่งแสดงรวมในรายการลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะทางการเงนิ สามารถวเิคราะหต์าม

อายุหนี้ทีค่า้งชาํระไดด้งันี้ 

 

 

30 กนัยายน     

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

ไมเ่กนิ 3 เดอืน 226,133,333 95,946,079 

3 - 6 เดอืน 40,270,175 68,875,918 

6 - 12 เดอืน 26,968,091 52,835,333 

เกนิกวา่ 12 เดอืน 71,754,870 14,095,400 

รวม 365,126,469 231,752,730 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (34,195,973) (30,090,016) 

ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 330,930,496 201,662,714 

 

10 สินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา 

 

 30 กนัยายน     

พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา 342,468,610 370,429,351 

หกั  ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (7,554,341) (4,038,584) 

สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - สทุธ ิ 334,914,269 366,390,767 

 

 บาท 

  

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 370,429,351 

รายไดง้านโครงการทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งงวด 639,882,642 

หกั  เงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็ตามสญัญา (667,843,383) 

วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 342,468,610 

 

ผูบ้รหิารคาดว่าร้อยละ 55 ของสนิทรพัย์ที่เกดิจากสญัญา ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 จะเรยีกชําระจากลูกค้า 

ภายใน 3 เดอืน รอ้ยละ 1 จะเรยีกชาํระจากลกูคา้ ภายใน 4 เดอืน และ สว่นทีเ่หลอืจะเรยีกชาํระจากลกูคา้ภายใน 6 เดอืน 

  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน และสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

 

การเปลี่ยนแปลงของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ สินทรพัย์ไม่มีตัวตน และสินทรพัย์สิทธิการใช้ สําหรบังวดเก้าเดือน 

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 

 

 ท่ีดิน อาคารและ

อปุกรณ์ 

สินทรพัย ์

ไม่มีตวัตน 

สินทรพัย ์

สิทธิการใช้ 

 บาท บาท บาท 

    

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด 87,844,686 3,953,776 20,845,257 

เพิม่ขึน้ 3,060,782 992,754 4,295,125 

โอนเขา้ (ออก) (500,000) 500,000 - 

จาํหน่าย - สทุธ ิ (58,603) - - 

ตดัจาํหน่าย 

คา่เสือ่มราคา / คา่ตดัจาํหน่าย 

(374,839) 

(5,888,146) 

- 

(2,774,278) 

- 

(6,969,716) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 84,083,880 2,672,252 18,170,666 

 

12 เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย สนิเชื่อเพื่อการนําเขา้ (ทรสัต์รซีที) จํานวน 96.42 ล้านบาท ซึ่งมี

กําหนดชําระในระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถงึ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2566 เงนิกู้ยมืมอีตัราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 

รอ้ยละ 3.87 ถงึรอ้ยละ 3.97 ต่อปี ซึง่คํ้าประกนัโดยเงนิฝากธนาคาร (หมายเหตุ 8) 

 

13 หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา 

 

 หน้ีสินท่ีเกิดจาก หน้ีสินท่ีเกิดจาก 

 สญัญางานโครงการ 

บาท 

สญัญาบริการ 

บาท 

   

วนัที ่1 มกราคม 35,488,966 6,485,060 

รายไดค้า่ก่อสรา้งรบัล่วงหน้า 249,321,044 30,492,174 

หกั  การรบัรูร้ายไดข้องงานทีท่าํเสรจ็ (126,931,415) (30,962,780) 

วนัที ่30 กนัยายน 157,878,595 6,014,454 

 

  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

 

 30 กนัยายน      31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

หนี้สนิตามสญัญาเชา่สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี 9,713,360 8,640,111 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 8,579,281 11,973,938 

 18,292,641 20,614,049 

 

การเปลีย่นแปลงของหนี้สนิตามสญัญาเชา่สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 

เจ้าหน้ี 

สญัญาเช่า 

ดอกเบีย้จ่าย 

รอตดับญัชี 

หน้ีสิน 

สญัญาเช่า 

 บาท บาท บาท 

    

ราคาตามบญัชตีน้งวด 22,325,555 (1,711,506) 20,614,049 

เพิม่ขึน้ในระหวา่งงวด 4,920,000   (624,875) 4,295,125 

กระแสเงนิสดออก :    

   จ่ายชาํระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (6,616,533) - (6,616,533) 

   จ่ายชาํระดอกเบีย้ (835,251) - (835,251) 

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด :    

   ดอกเบีย้ตดัจ่าย - 835,251 835,251 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 19,793,771 (1,501,130) 18,292,641 
 

15 ทุนเรือนหุ้น 

 

การเปลีย่นแปลงของทุนเรอืนหุน้สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 มดีงันี้ 
 

    ส่วนเกินมลูค่า  

    หุ้นสามญั  หุ้นสามญั รวม 

  จาํนวนหุ้น  บาท บาท  บาท 

     

ยอดคงเหลอืตน้งวด  600,000,000 300,000,000 933,808,880 1,233,808,880 

หกั  หุน้ทุนซือ้คนื - - - - 

ยอดคงเหลอืปลายงวด  600,000,000 300,000,000 933,808,880 1,233,808,880 

 

  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หุ้นทุนซ้ือคืน 

 

เมื่อวนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั ครัง้ที ่5/2565 คณะกรรมการมมีตอินุมตัใิหม้กีาร

ซื้อหุน้คนืเพื่อวตัถุประสงคก์ารบรหิารทางการเงนิ ภายใตว้งเงนิสงูสุดไม่เกนิ 50 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นจาํนวนหุน้ไม่เกนิ 

10 ลา้นหุน้ หรอืรอ้ยละ 1.67 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายทัง้หมด โดยบรษิทัจะดาํเนินการซื้อคนืหุน้ทุนบนกระดานหลกัในตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ภายในกําหนดระยะเวลา 6 เดอืน ไม่เกนิวนัที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2566 โดยหุน้ทุนซื้อคนื

ตอ้งจําหน่ายออกไปภายหลงั 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 3 ปี นับจากวนัทีซ่ื้อหุน้ทุนคนืเสรจ็สิน้ จํานวนเงนิทีจ่่ายไปเพื่อการ 

ซือ้หุน้ทุนคนืแสดงเป็นรายการหกัจากสว่นของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

16 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดร้ะหว่างกาลรบัรู้ดว้ยประมาณการของฝ่ายบรหิารโดยใชอ้ตัราภาษีเดยีวกนักบัอตัราภาษีเงนิได ้

ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักทัง้ปีทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยประมาณการอตัราภาษเีงนิไดถ้วัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักสาํหรบัปีทีใ่ชส้าํหรบั

งวดระหว่างกาลเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 คือ อัตราร้อยละ 20.53 ต่อปี (วนัที่ 30 กันยายน  

พ.ศ. 2564 คอืรอ้ยละ 20.12 ต่อปี) 

 

17 รายได้ 

 

รายไดส้ําหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 และวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 มรีายละเอยีดตามวธิ ี

การรบัรูข้องรายได ้ดงันี้ 

   รายได้จากการ  

  รายได้จาก ขายอปุกรณ์และ  

 รายได้จากงาน งานบริการและ โปรแกรม  

 โครงการ ดแูลรกัษาระบบ คอมพิวเตอร ์ รวมรายได้ 

 บาท บาท บาท บาท 

สาํหรบังวดส้ินสดุ  

   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565     

ประเภทของการรบัรูร้ายได ้:     

   ณ จุดใดจุดหนึ่ง - - 47,416,493 47,416,493 

   ตลอดชว่งระยะเวลา 918,249,467 97,108,362 - 1,015,357,829 

รวมรายได ้ 918,249,467 97,108,362 47,416,493 1,062,774,322 
     

สาํหรบังวดส้ินสดุ  

   วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564     

ประเภทของการรบัรูร้ายได ้:     

   ณ จุดใดจุดหนึ่ง - - 156,433,782 156,433,782 

   ตลอดชว่งระยะเวลา 946,506,569 86,166,778 - 1,032,673,347 

รวมรายได ้ 946,506,569 86,166,778 156,433,782 1,189,107,129 



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 เงินปันผล 

 

พ.ศ. 2564 

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรบั 

ผลการดาํเนินงานสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 44.44 บาท รวมจาํนวน 99.99 ลา้นบาท โดยบรษิทั

ไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่14 เมษายน พ.ศ. 2564  

 

เมื่อวนัที ่25 มถุินายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่6/2564 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลสาํหรบั

ผลการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมจํานวน 121.50 ล้านบาท  

โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมกีารปันส่วนกําไรสะสมเขา้ 

ทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวน 7.5 ลา้นบาท 

 

เมื่อวนัที ่16 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2564 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

สําหรบัผลการดําเนินงานสิ้นสุดวนัที่ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมจํานวน 48 ล้านบาท  

โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่15 กนัยายน พ.ศ. 2564  

 

พ.ศ. 2565 

 

เมื่อวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2565 มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลสําหรบั 

ผลการดําเนินงานสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เพิม่เตมิในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นจํานวน 48 ลา้นบาท 

โดยบรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  

 

19 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2565 บรษิทัมหีนังสอืคํ้าประกนัเพื่อการดาํเนินธุรกจิปกต ิจาํนวน 763.98 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 : 638.35 ลา้นบาท) 

 

  



บริษทั เอเอม็อาร ์เอเซีย จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2565 

18 

 

20 รายการกบับคุคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสาํคญัของกิจการ 

 

ผูบ้รหิารสาํคญัของกจิการ รวมถงึ กรรมการผูจ้ดัการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายสาํหรบั

ผูบ้รหิารสาํคญัมดีงันี้ 

 

สาํหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2565 

30 กนัยายน 

พ.ศ. 2564 

 บาท บาท 

   

เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 22,258,541 31,510,883 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 437,395 422,377 

รวม 22,695,936 31,933,260 

 

21 เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

19 รายการกบับคุคลหรือบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

วนัที ่9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 บรษิทัไดด้ําเนินการซื้อหุน้ทุนคนืรวมเป็นจํานวนเงนิทัง้สิ้น 6,028,036 บาท สําหรบั

จาํนวนหุน้ทุนซือ้คนื 1,379,400 หุน้ 

 

วนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2565 มมีตอินุมตัเิงนิลงทุนในบรษิทั เทอรา

วตัต ์เอสพ ีจาํกดั สดัสว่นการถอืหุน้ ระหวา่งรอ้ยละ 20 ถงึ 25 วงเงนิไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท  
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