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ที ่AMR.MD20220013 

 9 พฤษภาคม 2565 

 

เรื่อง คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ สําหรับผลการดําเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

สิ่งที่สงมาดวย 

 1. คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับงบการเงินงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 

    31 มีนาคม 2565 ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 1 ชุด 

 

บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนําสงงบการเงินงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2565 ซึ่งผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงบการเงินงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีกําไรสุทธิ

เทากับ 52.2 ลานบาท โดยบริษัทฯ ขออธิบายถึงสาเหตุของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงบการเงินงวด 3 เดือน 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ซึ่งมรีายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

  

 

 (นายมารุต ศริิโก) 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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1. สรุปผลการดาํเนินงาน 

1.1 สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบงวด 3 เดอืน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

ผลการดําเนินงานประจํางวด 3 เดือน ป 2565 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 52.2 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 76.9

เปรียบเทียบกับในชวงเวลาเดียวกันของปกอน สืบเนื่องจากกําไรข้ันตนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับคาใชจายในการขายและบริหาร

ที่ลดลง 

สําหรับรายไดประจํางวด 3 เดือน ป 2565 มีจํานวน 469.2 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 39.1 เปรียบเทียบกับใน

ชวงเวลาเดียวกันของปกอน เนื่องจากรายไดงานสวนเพิ่มของโครงการวางระบบคมนาคมขนสงของรถไฟฟาสายสีเขียวสวน

ตอขยาย 

 

 ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนเปรยีบเทียบงวด 3 เดือน 

 งวด 3 เดอืน เปลี่ยนแปลง 
(หนวย: ลานบาท) ป 2565 ป 2564 จํานวนเงิน รอยละ 

รายได 469.2 337.2 132.0 39.1 

ตนทุน 361.8 243.5 118.3 48.6 

กําไรขั้นตน 107.4 93.7 13.7 14.6 

รายไดอ่ืน 0.2 0.5 -0.3 60.0 

กําไรหรือ(ขาดทุน)อ่ืน-สุทธ ิ 0.6 -0.1 0.7 700.0 

คาใชจายในการขายและบริหาร 42.2 56.9 -14.7 -25.8 

กําไรจากการดําเนินงาน 66.0 37.2 28.8 77.4 

ตนทุนทางการเงนิ 0.6 0.3 0.3 100.0 

คาใชจายภาษีเงนิได 13.2 7.4 5.8 78.4 

กําไรสุทธิ 52.2 29.5 22.7 76.9 
หมายเหตุ: กําไรหรือขาดทุนอื่น – สทุธิ สวนใหญมาจากอัตราแลกเปลี่ยน และการจําหนายสนิทรัพย 

 

1.2 การวิเคราะหรายไดจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

 งวด 3 เดอืน เปลี่ยนแปลง 
(หนวย: ลานบาท) ป 2565 ป 2564 จํานวนเงิน รอยละ 

รายได 469.2 337.2 132.0 39.1 

- รายไดจากงานโครงการและใหบริการ 453.3 260.2 193.1 74.2 

- รายไดจากการขาย 15.9 77.0 -61.1 -79.4 

 

สําหรับงวด 3 เดือนป 2565 บริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 469.2 ลานบาท จําแนกเปนรายไดจากงานโครงการ

และใหบริการ 453.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.6 ของรายไดรวม และรายไดจากการขาย 15.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

3.4 ของรายไดรวม 
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รายไดจากงานโครงการและใหบริการเพิ่มข้ึน 193.1 ลานบาท เปรียบเทียบจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

เน่ืองจากงานสวนเพ่ิมของโครงการบริการวางระบบคมนาคมขนสงจากโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวสวนตอขยาย 

สวนรายไดจากการขายลดลง 61.1 ลานบาท เปรียบเทียบจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน เนื่องจากไดมกีารสง

มอบโครงการจัดหาอุปกรณและปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดินไปเรียบรอยแลวในป 2564 

ในขณะที่โครงการใหมอื่น ๆ อยูในชวงระหวางการดําเนินโครงการอยางตอเนื่องตามปกติธุรกิจ 

 

1.3 ตนทุนทางตรงและอัตรากําไรขั้นตน 

 งวด 3 เดอืน เปลี่ยนแปลง 
(หนวย: ลานบาท) ป 2565 ป 2564 จํานวนเงิน รอยละ 

ตนทุนทางตรง 361.8 243.5 118.3 48.6 

กําไรข้ันตน  107.4   93.7   13.7   14.6  

 

สําหรับงวด 3 เดือนป 2565 บริษัทฯ มีตนทุนทางตรง 361.8 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 118.3 เปรียบเทียบจาก

ชวงเวลาเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเพ่ิมข้ึนของรายได และสงผลใหกําไรขั้นตนของบริษัท

เพ่ิมขึ้น 13.7 ลานบาท  

 

1.4 คาใชจายในการขายและบริหาร และตนทุนทางการเงิน 

สําหรับงวด 3 เดือนป 2565 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารรวม 42.2 ลานบาท ลดลง 14.7 ลานบาท 

เปรียบเทียบจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน ซึ่งในงวด 3 เดือนป 2565 ไดกลับรายการบันทึกสํารองผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากผลกระทบการแพรระบาดของโควิด-19 จํานวน 8.0 ลานบาท เน่ืองจากไดรับชําระหนี้จาก

ลูกคา 

ตนทุนทางการเงินของกิจการมีจํานวน 0.6 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.1 ของรายได ซึ่งสะทอนถึงการ

บริหารเงินสดและสภาพคลองท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

 

1.5 กําไรสุทธิ 

สําหรับงวด 3 เดือนป 2565 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 52.2 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 22.7 ลานบาท เปรียบเทียบจาก

ชวงเวลาเดียวกันของปกอน มาจากรายไดที่เพ่ิมขึ้นและการบริหารจัดการคาใชจายในการขายและบริหารอยางมี

ประสิทธภิาพ ทําใหมีกําไรสุทธิตอหุน 0.087 บาทตอหุน 

 

1.6 ฐานะทางการเงิน 

(หนวย: ลานบาท) 

ณ วันท่ี 

31 มีนาคม 2565 

ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 

เปลี่ยนแปลง 

จํานวนเงิน รอยละ 

สินทรัพย 2,302.7  2,160.7 142.0 6.6 

หนี้สิน 819.2  729.4 89.8 12.3 

สวนของผูถือหุน 1,483.5  1,431.3 52.2 3.6 



 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซยี จํากัด (มหาชน) 
469 ซอยประวทิย์และเพือน ถนนประชาชนื แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-589-9955 โทรสาร 02-591-7022 www.amrasia.com 

 เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0107564000090 

4 of 5 

 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 2,302.7 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 142.0 ลานบาท เทียบจาก

ชวงเวลาเดียวกันของปกอน สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนเพิ่มขึ้น 421.4 ลานบาท เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสดลดลง 112.8 ลานบาท สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาลดลง 49.2 ลานบาท และงานระหวางทําลดลง 102.4 

ลานบาท 

หนี้สินรวมจํานวน 819.2 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 89.8 ลานบาท เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนจากการดําเนินธุรกิจเพ่ิมขึน้ 

อาทิ เจาหนี้การคาและหนี้สินท่ีเกิดจากงานโครงการ 

สวนของผูถือหุนรวม 1,483.5 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 52.2 ลานบาท จากกําไรสุทธิประจํางวด 

2. อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวนทางการเงิน 
ณ วันท่ี  

31 มีนาคม 2565 

ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 

อัตรากําไรสุทธ ิ(รอยละ)           11.53           11.07 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.66 2.79 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (รอยละ) 12.95 12.02 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ) 20.92 18.39 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.55 0.51 

อัตราสวนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.01 0.04 

 

3. ภาพรวมธุรกิจ 

 

บริษัทฯ จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2542 ดําเนินธุรกิจดานวิศวกรรมออกแบบพรอมติดตั้งและเช่ือมตอระบบแบบ

เบ็ดเสร็จ (System Integration: SI) ประกอบดวยระบบไอทีโซลูชั่น ระบบสื่อสารขนาดใหญ ระบบควบคุมระยะไกลอัจฉริยะ 

ระบบไฟฟากําลัง ที่สวนมากจะเปนโครงการขนาดใหญท่ีเปนงานโครงสรางพื้นฐานของประเทศ เมือง อาคารขนาดใหญ และ

โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนงานโครงการดานระบบขนสงสาธารณะและระบบขนสงรถไฟฟา เปนตน พรอมกับการใหบริการ

งานดูแลรักษาและซอมบํารุงระบบตาง ๆ ขางตน โดยมีประสบการณเปนผูรับจางเหมาหลักท่ีมีขนาดใหญ โดยบริษัทฯ มีทีม

วิศวกรและผูเชี่ยวชาญพรอมดําเนินการออกแบบ จัดหา และติดตั้งเชื่อมตอระบบเทคโนโลยีช้ันสูงแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One-

Stop Service ซึ่งเปนที่ยอมรับจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ และเอกชนขนาดใหญทั้งในและตางประเทศ มากกวา 20 ป   

ในป 2565 บริษัทฯ ไดปรับผลิตภัณฑหรือบริการเพ่ือใหมีความชัดเจนและสอดคลองกับกระแสธุรกิจในปจจุบันยิ่งข้ึน 

ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน 4 ประเภท ไดแก (1) งานใหบริการวางระบบแบบครบวงจร (2) งานใหบริการดูแลรักษาและซอม

บํารุง และใหบริการพรอมซอมบํารุงและดูแลรักษาแบบเบ็ดเสร็จ (3) การจําหนายระบบและใหบริการแบบแบงรายได ดาน

พลังงานสะอาดหมุนเวียน (4) การจําหนายระบบและใหบริการพรอมซอมบํารุงแบบสัญญาระยะยาวดานระบบอัจฉริยะสําหรบั

เมือง นิคมอุตสาหกรรม และอาคาร ซึ่งบริษัทฯ ไดนําเทคโนโลยีคูเสมือนดิจิทัล (Digital Twin) และเทคโนโลยีบล็อกเชน 

(Block chain) มาประยุกตใชงาน เพื่อการเปนผูนําดานงาน System Integration ที่สมบูรณแบบและสรางความแตกตางจาก

คูแขงยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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(1) ใหบริการวางระบบแบบครบวงจร (System Integration: SI)  

ซึ่งเปนธุรกรรมปกติท่ีดําเนินการมาตลอด 20 ป ทําใหเกิดนวัตกรรมและโครงการขนาดใหญจนเปนที่ยอมรับ

อยางกวางขวาง ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุงมั่นจะขยายธุรกิจและสรางความแข็งแกรงในการนําเทคโนโลยีระบบสื่อสาร 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบควบคุมระยะไกล ระบบไฟฟา มาเพ่ือออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสําหรับ

โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในทุกดานใหเติบโตมากข้ึนอยางตอเนื่อง เชน ดานระบบขนสงอัจฉริยะ 

( Intel l i gent Transportat ion) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and 

Communication Technology: ICT) ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและความปลอดภัย (Computer Network 

and Security) บนเทคโนโลยีคูเสมือนดิจิทัล (Digital Twin)     

(2) งานใหบริการดแูลรักษาและซอมบํารุง (Maintenance Services: MA) และใหบริการพรอมซอมบํารุงและ

ดูแลรักษาแบบเบ็ดเสร็จ (Operation and Maintenance: O&M)  

ที่ผานมา บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจใหบริการดูแลรักษาและซอมบํารุง (MA) ซึ่งสรางรายไดประจําตอเน่ืองมาตลอด 

20 ป และในอนาคต บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายธุรกิจเพ่ือสรางรายไดประจําใหมากขึ้นดวยการใหบริการพรอม

ซอมบํารุงและดูแลรักษาแบบเบ็ดเสร็จ (O&M) ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานความรูของบริษัทฯ เชน การรับจางเดินรถและ

ซอมบํารุงระบบรถไฟฟา ระบบบริหารอาคารขนาดใหญ ระบบพลงังานหมุนเวยีน ระบบสถานีอัดประจุไฟฟา

สําหรับยานยนตไฟฟา เปนตน 

 

(3) การจําหนายระบบและใหบริการแบบแบงรายได ดานพลังงานสะอาดหมุนเวียน  

บริษัทฯ ไดปรับทิศทางธุรกิจดานพลังงานใหชัดเจนยิง่ขึ้น โดยเนนการจําหนายและใหบริการผลิตและจําหนาย

พลังงานไฟฟาหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy) หรือใหบริการแบบแบงรายไดจากผูใชไฟฟาท่ี

เปนหนวยงานรัฐและเอกชนขนาดใหญ ถึงแมธุรกิจดาน Solar Energy จะมีผูเลนอยางแพรหลายแลวก็ตาม แต

จากกระแสการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมสงผลใหความตองการใชพลังงานไฟฟาแบบ Solar Energy ยัง

สูงมากและคาดวาจะตอเนื่องอีกหลายป ตลอดจนงานดานสถานีอัดประจุไฟฟาสําหรับยานยนตไฟฟา (EV 

Charging Station) ซึ่งเปนการตอยอดจากโครงการที่บริษัทฯ ไดรับและดําเนินการแลว บริษัทฯ จึงมั่นใจวา

กิจกรรมดังกลาวขางตนจะสรางโอกาสและรายไดที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 

 

(4) การจําหนายระบบและใหบริการพรอมซอมบํารุงแบบสัญญาระยะยาวดานระบบอัจฉริยะสําหรับเมือง นิคม

อุตสาหกรรม และอาคาร  

บริษัทฯ ไดปรับทิศทางธุรกิจดานระบบบริหารจัดการและการควบคุมระยะไกลใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนา

นวัตกรรมระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระบบบริหารจัดการอาคารขนาดใหญและโรงงาน

อัจฉริยะ บนเทคโนโลยีคูเสมือนดิจิทัล (Digital Twin) ในรูปแบบการจําหนายระบบและใหบริการพรอมซอม

บํารุงแบบสัญญาระยะยาว ซึ่งเปนการตอยอดโครงการดาน SI ที่บริษัทฯ มีประสบการณและเปนที่ยอมรับของ

ผูใชงานมาอยางด ี
 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
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