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ท่ี AMR.MD2022015 

 10 สิงหาคม 2565 

 

เรื่อง คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 

 คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2565 ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 1 ชุด 

 

บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนําสงงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2565 ซึ่งผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงบการเงินงวด 6 เดือน ประจําป 2565 สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

มีกําไรสุทธิเทากับ 53.9 ลานบาท โดยบริษัทฯ ขออธิบายถึงสาเหตุของผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับงบการเงินงวด 6 

เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

  

 

 (นายมารุต ศริิโก) 

          ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

            บริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด (มหาชน) 
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1. สรุปผลการดําเนินงาน 

1.1 สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทียบงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

ผลการดําเนินงานประจํางวด 6 เดือน ป 2565 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 53.9 ลานบาท ลดลงรอยละ 32.1

เปรียบเทียบกับในชวงเวลาเดียวกันของปกอน สืบเนื่องจากกําไรขั้นตนที่ลดลง แตมีการควบคุมคาใชจายในการขายและ

บริหารท่ีดีข้ึน 

สําหรับรายไดประจํางวด 6 เดือน ป 2565 มีจํานวน 790.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8.7 เปรียบเทียบกับใน

ชวงเวลาเดียวกันของปกอน เน่ืองจากรายไดจากงานโครงการและใหบริการเพ่ิมข้ึน  

 

 ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนเปรยีบเทียบงวด 6 เดือน 

 งวด 6 เดือน เปลี่ยนแปลง 
(หนวย: ลานบาท) ป 2565 ป 2564 จํานวนเงิน รอยละ 

รายได 790.1 727.0 63.1 8.7 

ตนทุน 629.9 522.3 107.6 20.6 

กําไรขั้นตน 160.2 204.7 -44.5 -21.7 

รายไดอ่ืน 1.1 1.9 -0.8 -42.1 

กําไรหรือ(ขาดทุน)อ่ืน-สุทธิ 0.1 -3.1 3.2 103.2 

คาใชจายในการขายและบริหาร 92.0 103.5 -11.5 -11.1 

กําไรจากการดําเนินงาน 69.4 100.0 -30.6 -30.6 

ตนทุนทางการเงิน 1.7 0.6 1.1 183.3 

คาใชจายภาษีเงินได 13.8 20.0 -6.2 -31.0 

กําไรสุทธ ิ 53.9 79.4 -25.5 -32.1 
 

1.2 การวิเคราะหรายไดจําแนกตามประเภทธุรกิจ 

 งวด 6 เดือน เปลี่ยนแปลง 
(หนวย: ลานบาท) ป 2565 ป 2564 จํานวนเงิน รอยละ 

รายได 790.1 727.0 63.1 8.7 

- รายไดจากงานโครงการและใหบริการ 762.3 602.4 159.9 26.5 

- รายไดจากการขาย 27.8 124.6 -96.8 -77.7 

 

สําหรับงวด 6 เดือนป 2565 บริษัทฯ มีรายไดรวมจํานวน 790.1 ลานบาท จําแนกเปนรายไดจากงานโครงการ

และใหบริการ 762.3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.5 ของรายไดรวม และรายไดจากการขาย 27.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

3.5 ของรายไดรวม 

รายไดจากงานโครงการและใหบริการเพิ่มขึ้น 159.9 ลานบาท เปรียบเทียบจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

เน่ืองจากงานสวนเพ่ิมของโครงการบริการวางระบบคมนาคมขนสงจากโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวสวนตอขยาย       
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สวนรายไดจากการขายลดลง 96.8 ลานบาท เปรียบเทียบจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน เนื่องจากไดมีการสง

มอบโครงการจัดหาอุปกรณและปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟาอากาศเปนสายไฟฟาใตดินไปเรียบรอยแลวในป 2564 

1.3 ตนทุนทางตรงและอัตรากําไรขั้นตน 

 งวด 6 เดือน เปลี่ยนแปลง 
(หนวย: ลานบาท) ป 2565 ป 2564 จํานวนเงิน รอยละ 

ตนทุนทางตรง 629.9 522.3 107.6 20.6 

กําไรข้ันตน  160.2   204.7   -44.5   -21.7  

 

สําหรับงวด 6 เดือนป 2565 บริษัทฯ มีตนทุนทางตรง 629.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 20.6 เปรียบเทียบจาก

ชวงเวลาเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของรายได และอัตรากําไรขั้นตนสําหรับงวด 6 

เดือนป 2565 อยูท่ีรอยละ 20.3 ซึ่งเปนไปตามประมาณการท่ีบริษัทคาดการณไว 

 

1.4 คาใชจายในการขายและบริหาร และตนทุนทางการเงิน 

สําหรับงวด 6 เดือนป 2565 บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารรวม 92.0 ลานบาท ลดลง 11.5  

ลานบาท เปรียบเทียบจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน จากการกลับรายการคาคอมมิชช่ันคางจาย จํานวน 11.3 ลานบาท 

เน่ืองดวยไดมีการจายคาคอมมิชช่ันของงานโครงการและใหบริการเรียบรอยแลว   

ตนทุนทางการเงินของกิจการมีจํานวน 1.7 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.2 ของรายได ซึ่งสะทอนถึง 

การบริหารเงินสดและสภาพคลองท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

 

1.5 กําไรสทุธ ิ

สําหรับงวด 6 เดือนป 2565 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 53.9 ลานบาท ลดลง 25.5 ลานบาท เปรียบเทียบจากชวงเวลา

เดียวกันของปกอน ทําใหมีกําไรสุทธิตอหุน 0.09 บาทตอหุน 

 

1.6 ฐานะทางการเงิน 

(หนวย: ลานบาท) 

ณ วันท่ี 

30 มิถุนายน 2565 

ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 

เปลี่ยนแปลง 

จํานวนเงิน รอยละ 

สินทรัพย 2,234.5  2,160.7 73.8 3.4 

หน้ีสิน 797.2  729.4 67.8 9.3 

สวนของผูถือหุน 1,437.3  1,431.3 6.0 0.4 

 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 2,234.5 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 73.8 ลานบาท เมื่อเทียบกับวันท่ี 

31 ธันวาคม 2564 สาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 526.7 ลานบาท เงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสดลดลง 212.8 ลานบาท สินทรัพยทางการเงินลดลง 95.0 ลานบาท สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาลดลง 44.3 ลานบาท 

และ งานระหวางทําลดลง 104.2 ลานบาท 
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หนี้สินรวมจํานวน 797.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 67.8 ลานบาท เนื่องจากเงินกูยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 88.7 ลานบาท 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญางานโครงการเพิ่มขึ้น 101.2 ลานบาท เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นลดลง 97.4 ลานบาท ภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลคางจายลดลง 19.2 ลานบาท  

สวนของผูถือหุนรวม 1,437.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.0 ลานบาท จากกําไรสุทธิประจํางวด 53.9 ลานบาท และ มี

การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 47.9 ลานบาท ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

2. อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

อัตราสวนทางการเงิน 
ณ วันท่ี  

30 มิถุนายน 2565 

ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)           9.14           11.07 

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.63 2.79 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (รอยละ) 10.86 12.02 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (รอยละ) 16.95 18.39 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.55 0.51 

อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.09 0.04 

 

3. ภาพรวมธุรกิจ 

บริษัทฯ จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2542 ดําเนนิธุรกิจดานวิศวกรรมออกแบบพรอมติดตั้งและเชื่อมตอระบบแบบ

เบ็ดเสร็จ (System Integration: SI) ประกอบดวยระบบไอทีโซลูชั่น ระบบสื่อสารขนาดใหญ ระบบควบคุมระยะไกลอจัฉริยะ 

ระบบไฟฟากําลัง ที่สวนมากจะเปนโครงการขนาดใหญที่เปนงานโครงสรางพื้นฐานของประเทศ เมือง อาคารขนาดใหญ และ

โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนงานโครงการดานระบบขนสงสาธารณะและระบบขนสงรถไฟฟา เปนตน พรอมกับการใหบริการ

งานดูแลรักษาและซอมบํารุงระบบตาง ๆ ขางตน โดยมีประสบการณเปนผูรับจางเหมาหลักที่มีขนาดใหญ โดยบริษัทฯ มีทีม

วิศวกรและผูเชี่ยวชาญพรอมดําเนินการออกแบบ จัดหา และติดตั้งเชื่อมตอระบบเทคโนโลยีชั้นสูงแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One-

Stop Service ซึ่งเปนท่ียอมรับจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนขนาดใหญท้ังในและตางประเทศ 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 เพ่ือการเปนผูนําดานงาน System Integration ท่ีสมบูรณแบบและสรางความแตกตางจาก

คูแขงยิ่งข้ึน มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ใหบริการวางระบบแบบครบวงจร (System Integration: SI)  

ซึ่งเปนธุรกรรมปกติท่ีดาํเนินการมาตลอด 20 ป ทําใหเกิดนวัตกรรมและโครงการขนาดใหญจนเปนท่ียอมรับ

อยางกวางขวาง ซึ่งบริษัทฯ ก็ยังคงมุงมั่นท่ีจะขยายธุรกิจและสรางความแข็งแกรงของการนําเทคโนโลยี

ระบบสื่อสาร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบควบคุมระยะไกล ระบบไฟฟา มาเพ่ือออกแบบและพัฒนา
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นวัตกรรมสําหรับโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในทุกดานใหเติบโตมากข้ึนอยางตอเน่ือง เชน ดานระบบขนสง

อัจฉรยิะ (Intelligent Transportation) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 

Communication Technology: ICT) ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและความปลอดภัย (Computer Network 

and Security) บนเทคโนโลยีคูเสมือนดิจิทัล (Digital Twin)     

(2) งานใหบริการดูแลรักษาและซอมบํารุง (Maintenance Services: MA) และใหบริการพรอมซอมบํารุงและ

ดูแลรักษาแบบเบ็ดเสร็จ (Operation and Maintenance: O&M)  

ซึ่งท่ีผานมา บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจใหบริการดแูลรักษาและซอมบํารุง (MA) ซึ่งสรางรายไดประจาํตอเน่ืองมา

ตลอด 20 ป และในอนาคต บรษัิทฯ มีแผนท่ีจะขยายธุรกิจเพ่ือสรางรายไดประจําใหมากข้ึนดวยการใหบริการ

พรอมซอมบํารุงและดูแลรักษาแบบเบ็ดเสร็จ (O&M) ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานความรูของบริษัทฯ เชน การรับจางเดินรถ

และซอมบํารุงระบบรถไฟฟา ระบบบริหารอาคารขนาดใหญ ระบบพลังงานหมุนเวียน ระบบสถานีอัดประจุ

ไฟฟาสําหรับยานยนตไฟฟา เปนตน 

(3) การจําหนายระบบและใหบริการแบบแบงรายได ดานพลังงานสะอาดหมุนเวียน  

บริษัทฯ ไดปรับทิศทางธุรกิจดานพลังงานใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยเนนการจําหนายและใหบริการผลติและจําหนาย

พลังงานไฟฟาหมุนเวียนจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy) หรือใหบริการแบบแบงรายไดจากผูใชไฟฟาท่ี

เปนหนวยงานรัฐและเอกชนขนาดใหญ ถึงแมธุรกิจดาน Solar Energy จะมีผูเลนอยางแพรหลายแลวก็ตาม แต

จากกระแสการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมสงผลใหความตองการใชพลังงานไฟฟาแบบ Solar Energy ยังสูง

มากและคาดวาจะตอเน่ืองอีกหลายป ตลอดจนงานดานสถานีอัดประจไุฟฟาสําหรับยานยนตไฟฟา (EV 

Charging Station) ซึ่งเปนการตอยอดจากโครงการท่ีบริษัทฯ ไดรับและดําเนินการแลว บริษัทฯ จึงมั่นใจวา

กิจกรรมดังกลาวขางตนจะสรางโอกาสและรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

(4) การจําหนายระบบและใหบริการพรอมซอมบํารุงแบบสัญญาระยะยาวดานระบบอัจฉริยะสําหรับเมือง นิคม

อุตสาหกรรม และอาคาร  

บริษัทฯ ไดปรับทิศทางธุรกิจดานระบบบริหารจัดการและการควบคมุระยะไกลใหชัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือพัฒนา

นวัตกรรมระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระบบบรหิารจัดการอาคารขนาดใหญและโรงงาน

อัจฉริยะ บนเทคโนโลยีคูเสมือนดจิิทัล (Digital Twin) ในรูปแบบการจําหนายระบบและใหบริการพรอมซอม

บํารุงแบบสัญญาระยะยาว ซึ่งเปนการตอยอดโครงการดาน SI ท่ีบรษัิทฯ มีประสบการณและเปนท่ียอมรับของ

ผูใชงานมาอยางด ี
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