แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
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เทคโนโลยีเพื� ออนาคต และสังคมที�ยัง
� ยืน
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

“

วิสั ยทัศน์
มุ่งสู่ความเป�นผู้นําด้านวิศวกรรมและผู้ให้บริการ
ในด้านระบบงานวิศวกรรม System Integration (SI)
แบบครบวงจร ทัง
� ในด้านเทคโนโลยีคมนาคมขนส่ง
พลังงาน เมืองอัจฉริยะ และสิ�งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน
ภายในป� 2578

“

SMART CITY and
SMART BUILDING

GREEN ENVIRONMENT
and GREEN ENERGY

INTELLIGENT
TRANSPORTATION

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

พั นธกิจ

“

ออกแบบ ติดตัง
� และเชื�อมต่อระบบเทคโนโลยีหลายสาขา
แบบเบ็ดเสร็จพร้อมให้บริการหลังการขาย และให้บริการ
ซ่อมบํารุงรักษาแบบครบวงจร ในด้านระบบคมนาคมและระบบ
� วข้อง ระบบสื�อสารขนาดใหญ่และโครงข่ายไอซีที ระบบ
ทีเ� กีย
ไฟฟ�าและการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ�า ระบบผลิตและ
จําหน่ายพลังงานไฟฟ�าหมุนเวียน และการอนุรักษ์พลังงาน
ระบบอัจฉริยะสําหรับเมืองและสิ�งแวดล้อม ระบบบริหาร
จัดการอาคารอัจฉริยะ ระบบควบคุมระยะไกล ทัง
� ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ให้บริการด้านคมนาคมเพื� อการขนส่งมวลชน การขนส่ง
สินค้า และการท่องเที�ยว
ให้บริการด้านการผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ�าหมุนเวียน
� อดคล้องและสนับสนุนนโยบาย
และด้านสาธารณูปโภค ทีส
ภาครัฐ เพื� อพั ฒนาการใช้พลังงานสะอาดสําหรับการผลิต
ไฟฟ�าและการใช้พลังงานไฟฟ�าสําหรับการคมนาคม เมือง
และรักษาสิ�งแวดล้อม

“

ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ�งแวดล้อม เพื� อส่งมอบ
ผลตอบแทนที�ดีแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

เป� า หมายในการดําเนินธุรกิจ
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน) เป�นหนึ�งในผู้นําด้านการพั ฒนา
นวัตกรรมและการออกแบบระบบทางวิศวกรรม (System Integrator) ใน
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพั ฒนาธุรกิจในด้านต่าง ๆ เพื� อสร้างรากฐานของ
ความก้าวหน้าของสังคมและอนาคตของประเทศ

Make
The
Future
Happen

เทคโนโลยีเพื�ออนาคต และสังคมทีย
� ง
ั� ยืน

สร้างรายได้ กําไร
และการเติบโต
อย่างต่อเนื�องมั�นคง

พั ฒนาองค์กร
และบุคลากรรองรับ
การเติบโตทางธุรกิจ

พั ฒนานวัตกรรม
และอุตสาหกรรม
ให้เข้มแข็ง

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)
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ข้อมูลทั�วไป
และข้อมูลสําคัญอื�น

16
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สารจาก
ประธานกรรมการ

จุดเด่น
ทางการเงิน
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การกํากับดูแลกิจการ

209

158
งบการเงิน

24

การประกอบธุรกิจ
และผลการดําเนินงาน
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

่
ข้อมูลทัวไปและข้
อมูลสำ�คัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััท
บริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์

โทรศััพท์์
โทรสาร
เว็็บไซต์์
อีีเมล

บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)
AMR Asia Public Company Limited (เรีียกชื่่�อย่่อว่่า “AMR”)
ประกอบธุุรกิิจด้้านวิิศวกรรมออกแบบและเชื่่�อมต่่อระบบไอทีีโซลููชั่่�น (System Integrator)
รวมถึึงให้้บริิการงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุงระบบเทคโนโลยีีแบบครบวงจร
0107564000090
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (ICT)
เทคโนโลยีี
300,000,000 บาท แบ่่งออกเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 600,000,000 หุ้้�น
300,000,000 บาท
0.50 บาท
เลขที่่� 469 ซอยประวิิทย์์และเพื่่�อน ถนนประชาชื่่�น แขวงลาดยาว เขตจตุุจัักร 
กรุุงเทพมหานคร 10900
เลขที่่� 33/4 TNA03-04 อาคารเอ ชั้้�น 36 อาคารเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ส แกรนด์์ พระรามเก้้า
ถนนพระราม 9 แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 10310
0 2589 9955
0 2591 7022
www.amrasia.com
info@amrasia.com

ส่่วนงานเลขานุุการบริิษััท
โทรศััพท์์
โทรสาร
อีีเมล

0 2589 9955 ต่่อ 294
0 2591 7022
korbsakao@amrasia.com

ส่่วนงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
โทรศััพท์์
โทรสาร
อีีเมล

0 2589 9955 ต่่อ 345
0 2591 7022
ir@amrasia.com

ประเภทธุุรกิิจ
เลขทะเบีียนบริิษััท
หมวดธุุรกิิจ
กลุ่่�มอุุตสาหกรรม
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
มููลค่่าที่่�ตราไว้้ต่่อหุ้้�น
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานสาขา

่
ข้อมูลทัวไปและข้
อมูลสำ�คัญอื่น

นายทะเบีียนหลัักทรััพย์์
ชื่่�อบริิษััท
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
โทรศััพท์์
โทรสาร
ผู้้�สอบบััญชีี
ชื่่�อบริิษััท
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
โทรศััพท์์
โทรสาร
ผู้้�ตรวจสอบภายใน
ชื่่�อบริิษััท
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
โทรศััพท์์
ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน
ชื่่�อบริิษััท
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
เลขที่่� 93 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ชั้้�น 14 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงดิินแดง
เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร 10400
0 2009 9000
0 2009 9991
บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จํํากััด
เลขที่่� 179/74-80 อาคารบางกอกซิิตี้้�ทาวเวอร์์ ชั้้�น 15 ถนนสาทรใต้้ แขวงทุ่่�งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร 10120
0 2344 1000
0 2286 5050
บริิษััท สู่่�ความสำำ�เร็็จ จำำ�กััด
เลขที่่� 499 ซอยจรััญสนิิทวงศ์์ 75 ถนนจรััญสนิิทวงศ์์ แขวงบางพลััด เขตบางพลััด
กรุุงเทพมหานคร 10700
0 2482 8052

โทรศััพท์์
โทรสาร

บริิษััทหลัักทรััพย์์ ทรีีนีีตี้้� จำ�กั
ำ ัด
เลขที่่� 179 อาคารบางกอกซิิตี้้�ทาวเวอร์์ ชั้้�น 25 - 26, 29 ถนนสาทรใต้้ แขวงทุ่่�งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุุงเทพมหานคร 10120
0 2343 9500
0 2343 9663

ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
ชื่่�อบริิษััท
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
โทรศััพท์์
โทรสาร

บริิษััท ที่่�ปรึึกษากฎหมาย ซีีเอ็็มทีี จำำ�กััด
เลขที่่� 75 ซอยพึ่่�งมีี 11 ถนนสุุขุุมวิิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุุงเทพมหานคร 10260
08 1836 7236
0 2332 7685
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จุดเด่นทางการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

จุดเด่นทางการเงิน
งบกำำ�ไรขาดทุุน (ล้้านบาท)

ปีี 2562

รายได้้

ปีี 2563

ปีี 2564

1,462.90

2,581.10

1,609.06

267.88

531.70

471.82

EBITDA

56.76

330.16

251.98

กำำ�ไรสุุทธิิ

27.39

247.55

178.80

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน

27.39

1.13

0.30

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

รายได้้และกำำ�ไรขั้้�นต้้น

EBITDA และ กำำ�ไรสุุทธิิ

3,000
2,500

500

2,581

400

2,000
1,500

1,609
1,463

300

1,000

200

500

100

0

2,581

268

ปีี 2562

รายได้้

472

532

0
ปีี 2563

ปีี 2564

กำำ�ไรขั้้�นต้้น

1,609

330
1,463

252

248

179

57
27

ปีี 2562

EBITDA

ปีี 2563

ปีี 2564

กำำ�ไรสุุทธิิ

จุดเด่นทางการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน
27.4

1.1
ปีี 2562
งบแสดงฐานะทางการเงิิน
(ล้้านบาท)

0.3

ปีี 2563

31 ธัันวาคม 2562

ปีี 2564
31 ธัันวาคม 2563

31 ธัันวาคม 2564

สิินทรััพย์์รวม

1,443.75

1,593.56

2,160.74

หนี้้�สิินรวม

1,136.90

1,080.35

729.41

ส่่วนของเจ้้าของรวม

306.85

513.21

1,431.33

ทุุนจดทะเบีียน

100.00

225.00

300.00

ทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว

100.00

225.00

300.00

งบแสดงฐานะทางการเงิิน
2,161
1,444

1,137

1,594

729

1,080
1,431

513
307

31 ธ.ค. 2562

สิินทรััพย์์

31 ธ.ค. 2563

ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น

31 ธ.ค. 2564

หนี้้�สิิน
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (ร้้อยละ)

18.31

20.60

29.32

อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (ร้้อยละ)

1.87

9.58

11.07

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)

0.99

1.23

2.79

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ (ร้้อยละ)

1.89

19.50

12.02

อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของเจ้้าของ (ร้้อยละ)

8.75

48.24

18.39

อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นและอััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (ร้้อยละ)

35.0
29.3

30.0
25.0
20.0

20.6
18.3
9.6

10.0
5.0

1.9

0.0
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (ร้้อยละ)
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (ร้้อยละ)

11.1

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์
และอััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของเจ้้าของ (ร้้อยละ)
55.0
45.0
35.0
25.0
15.0
5.0
-0.5

อััตราผลตอบแทนจากสิินทรััพย์์ (ร้้อยละ)
อััตราผลตอบแทนต่่อส่่วนของเจ้้าของ (ร้้อยละ)

อััตราส่่วนสภาพคล่่อง (เท่่า)

2.79
0.99

ปีี 2562

1.23

ปีี 2563

ปีี 2564
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

“

สารจากประธานกรรมการบริษัท

“

ป� 2564 เป�นป�ท�ี บมจ. เอเอ็มอาร์ เอเซีย ได้นําหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เข้าจดทะเบียนซื�อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งนับเป�น
ก้าวสําคัญของการขับเคลื�อนธุรกิจให้เติบโต ภายใต้ความเชื�อมั�นของ
นักลงทุนที�ให้การตอบรับจากการจองซื�อหุ้นเพิ�มทุนอย่างล้นหลาม

สารจากประธานกรรมการบริษัท

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบริษัท
ปีี 2564 เป็็นปีีที่่� บมจ. เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย  ได้้นำำ�หลัักทรััพย์์ของ
บริิษัทั ฯ เข้้าจดทะเบีียนซื้้อ� ขายในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ซึ่่�งนัับเป็็นก้้าวสำำ�คััญของการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้เติิบโต ภายใต้้
ความเชื่่อ� มั่่น� ของนัักลงทุุนที่่ใ� ห้้การตอบรัับจากการจองซื้้อ� หุ้้�นเพิ่่ม� ทุุน
อย่่างล้้นหลามเกิินจำำ�นวน 150 ล้้านหุ้้�นที่่�เสนอขาย เพื่่�อระดมเงิิน
มาพััฒนาธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯ ที่่ใ� ห้้บริิการด้้าน System Integration
แบบครบวงจร ครอบคลุุมงานทั้้�งระบบขนส่่ง สื่่อ� สารโทรคมนาคม
ไฟฟ้้า เครื่่�องกล ตลอดจนงานให้้บริิการดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
ช่่วงปีี 2563 - 2564 นี้้� ความต้้องการของสัังคมเปลี่่ย� นแปลงอย่่าง
ฉัับพลััน ทุุกภาคส่่วนต้้องการหลีีกเลี่่ย� งโรคระบาดจากการอยู่่ร่่� วมกััน
ลดค่่าใช้้จ่่าย พลัังงานสิ้้น� เปลืืองและลดมลพิิษ ประกอบกัับนวััตกรรม
ด้้านไอทีีที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ทุกุ ฝ่่ายต้้องปรัับตััวเพื่่อ� ให้้
สามารถแข่่งขัันได้้ ด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการบริิหารงาน
การขนส่่ง เพื่่�อประสิิทธิิภาพและชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้น�   
ตลอด 20 ปีีที่่�ผ่่านมา เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย  ได้้รัับความไว้้วางใจ          
ตอบสนองงานภาครััฐและเอกชนขนาดใหญ่่ โดยได้้เข้้าไปมีีส่่วนร่่วม
ในชีีวิิตของผู้้�คน เช่่น งานโทรมาตรสำำ�หรัับการบริิหารจััดการน้ำำ�� 
ระบบกล้้องวงจรปิิดเพื่่อ� การจราจรและความปลอดภััยของชุุมชน
ระบบ Free Tax Zone Air Cargo สำำ�หรัับสนามบิินสุุวรรณภููมิิ
และงานด้้านระบบขนส่่งมวลชน ระบบราง ระบบอาณััติิสััญญาณ
การวััดค่่าแสดงผลอััตโนมััติิ ระบบไฟฟ้้า ระบบสื่่�อสาร  และไอทีี
โซลููชั่่�น ที่่�ช่่วยให้้ลููกค้้าสามารถบริิหารและตััดสิินใจด้้วยข้้อมููลที่     ่�
ถููกต้้อง

หลัังจากได้้เปิิดให้้นัักลงทุุนจองซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนแก่่ประชาชน
เป็็นครั้้�งแรก ทำำ�ให้้บริิษััทฯ ได้้ฐานเงิินทุุนเพิ่่�มประมาณ 1,000  
ล้้านบาท เงิินที่่�ระดมได้้จะช่่วยเพิ่่�มโมเดลธุุรกิิจใหม่่ โดยใช้้ความรู้้�
ทัักษะ และประสบการณ์์ด้า้ นเทคโนโลยีี เพิ่่ม� บทบาทในเศรษฐกิิจไทย
เช่่น ลงทุุนด้้านยานพาหนะเพื่่อ� การขนส่่ง เป็็นผู้้�ผลิิตสาธารณููปโภค
ผลิิตพลัังงานทดแทน สร้้างเมืืองอััจฉริิยะ ใช้้ Digital Twin ในการ
บริิหารกิิจกรรมจากระยะไกล เปลี่่ย� นเป็็นเมืืองที่่ป� ลอดภััย สะดวก
สบาย  ประหยััดเวลาและต้้นทุุน เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและ             
ผู้้�ด้้อยโอกาส ซึ่่�งเป็็นสิ่่ง� ที่่�บริิษััทฯ มีีความโดดเด่่นเสมอมา
คณะกรรมการบริิษััทในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กร คำำ�นึึงถึึงการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี อัันเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญของการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพองค์์กร       
รวมทั้้�งดููแลการเปิิดเผยข้้อมููลที่�่โปร่่งใส มีีมาตรฐานการควบคุุม
ภายในอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ตรวจสอบได้้ สามารถเพิ่่ม� มููลค่่ากิิจการ
ในทุุกห่่วงโซ่่อุุปทาน สร้้างความพึึงพอใจแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย 
ในนามของคณะกรรมการ ผู้บ้� ริิหาร และพนัักงาน ผมขอขอบพระคุุณ
ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น กรรมการ ลููกค้้า สถาบัันการเงิิน คู่่�ค้้า ทุุกท่่าน ที่่�ให้้
ความอุุปถััมภ์์บริิษััทฯ ด้้วยดีีเสมอมา จนสามารถเป็็นบริิษััท             
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่�มีีคุุณสมบััติิ      
ครบถ้้วน เปี่่�ยมด้้วยศัักยภาพด้้านเงิินทุุน บุุคลากรและเทคโนโลยีี
พร้้อมจะร่่วมพััฒนาประเทศ พััฒนาเมืือง เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตและ      
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีียิ่่ง� ขึ้้�นต่่อไป

นายสมศัักดิ์์� จัันทร์์น้้อย

ประธานกรรมการ 
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

“

สารจากกรรมการผู้จัดการ

“

ผมและพนักงานของเอเอ็มอาร์ทุกคนมุ่งมั�นที�จะต่อยอดการเป�นผู้นํา
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรมแบบครบวงจร
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะและพลังงานสะอาดของประเทศไทย
และขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศในอนาคต

สารจากกรรมการผู้จัดการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

สารจากกรรมการผู้จัดการ
นอกจากความท้้าทายด้้านการแข่่งขัันและความก้้าวหน้้าทาง
เทคโนโลยีีที่่�พััฒนาไปอย่่างรวดเร็็ว วิิกฤตการณ์์ด้้านสัังคมและ       
สิ่่ง� แวดล้้อมได้้เข้้ามามีีบทบาทและส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม อย่่างไรก็็ตาม ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นและตั้้�งใจ
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน) เร่่งพััฒนาประสิิทธิิภาพ
ในการดำำ�เนิินงานและเสริิมศัักยภาพในการแข่่งขัันอย่่างไม่่หยุุดนิ่่�ง
จนสามารถนำำ�บริิษััทฯ เข้้าจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยได้้เป็็นผลสำำ�เร็็จในปีี 2564 ซึ่่�งนัับเป็็นอีีกก้้าวสำำ�คััญ
ของบริิษััทฯ ในการเพิ่่�มขีีดความสามารถการแข่่งขัันตลอดจน
โอกาสในการขยายธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างมีีเสถีียรภาพ
ด้้วยความเชื่่�อมั่่�นว่่าการเติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพของธุุรกิิจจะช่่วย       
ขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจ สร้้างความแข็็งแกร่่งให้้แก่่ประเทศ และยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิตของคนในชาติิ บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ
บทบาทในฐานะบริิษัทั จดทะเบีียนที่่เ� ป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนา
โครงสร้้างพื้้�นฐานโดยเฉพาะด้้านเทคโนโลยีีอนาคตที่่�ตอบสนอง
การพััฒนาระบบเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศทั้้�งปััจจุุบัันและ
ในอนาคต ผมและพนัั ก งานของเอเอ็็ ม อาร์์ ทุุ ก คนมุ่่� ง มั่่� น ที่่� จ ะ          
ต่่อยอดการเป็็ น ผู้้�นำำ� การออกแบบและพัั ฒ นานวัั ต กรรมทาง
วิิศวกรรมแบบครบวงจร  โดยเฉพาะด้้านเทคโนโลยีีอััจฉริิยะและ
พลัังงานสะอาดของประเทศไทยและขยายธุุรกิจิ ไปยัังต่่างประเทศ
ในอนาคต เพื่่�อสร้้างศัักยภาพในการเติิบโตบนเส้้นทางธุุรกิิจ              

ในระยะยาวสอดรัับกัับแนวโน้้มอนาคต ด้้วยการพััฒนานวััตกรรม
และโครงการด้้านระบบอััตโนมััติิ ด้้านพลัังงานสะอาด ด้้านระบบ
สาธารณููปโภค ด้้านอนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม ด้้านเมืืองและระบบขนส่่ง
อััจฉริิยะ ที่่�ทำำ�งานอยู่่�บนเทคโนโลยีีโลกเสมืือนดิิจิิทััล  (Digital
Twin) รวมถึึงการผลัักดัันการลงทุุนที่่�ตอบรัับการขยายตััวทาง
โครงสร้้างพื้้�นฐานของประเทศในทุุกด้้าน ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ธุุรกิิจของ        
เอเอ็็มอาร์์เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องยั่่�งยืืนควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาความ
เป็็นอยู่่ข� องประชาชน เมืือง และประเทศ ซึ่่�งบริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่น� ในการ
ขัับเคลื่่อ� นธุุรกิจิ ตามแนวทางการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี มุ่่
� ง� สู่่ก� ารเป็็น
องค์์ ก รโปร่่งใส มีีคุุ ณ ธรรม และตรวจสอบได้้  มีี การบริิ ห าร          
ความเสี่่ย� งตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน และสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกภาคส่่วนให้้ดีีที่่�สุุดตลอดไป

นายมารุุต ศิิริิโก

กรรมการผู้้�จััดการ  
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายสมศักดิ� จันทร์น้อย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์

นายเจษฎา พรหมจาต

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

นายมารุต ศิริโก
รศ. ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

กรรมการ
กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร

กรรมการ
รองกรรมการผูจัดการสายงานปฏิบัติการ
นายกิตติรัฐ ทวีลาภ

กรรมการ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายมารุต ศิริโก

กรรมการผูจัดการ

คณะผู้บริหาร

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานปฏิบัติการ
นายเชาวนิจ ธนวงศ์วิบูลย์

รองกรรมการผูจัดการ
สายงาน ICT และซิสเต็มส โซลูชั่น (ISS)
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร

นายธงชัย จิรัฐิติพันธุ์
นางวาสนา นาคถาวร

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานบริหาร

รองกรรมการผูจัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน

คณะผู้บริหาร

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

นางสาวพรพรรณ ภู่รุ่งเรือง

ผูอํานวยการ ฝายการเงินธุรกิจ
นางสาวสิริรัตน์ จริยสกุลทอง

ผูอํานวยการ ฝายบัญชีและการเงิน
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำ�เนินงาน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

โครงสร้างและการดำ�เนินงานของบริษัท
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ความเป็็นมาของบริิษััท
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน) (บริิษััทฯ) จััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อ
วัันที่่� 13 กัันยายน 2542 ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 1 ล้้านบาท ดำำ�เนิิน
ธุุรกิจิ ด้้านวิิศวกรรมออกแบบพร้้อมติิดตั้้ง� และเชื่่�อมต่่อระบบแบบ
เบ็็ดเสร็็จ (System Integration: SI) ประกอบด้้วยระบบไอทีี
โซลููชั่่�น ระบบสื่่�อสารขนาดใหญ่่ ระบบควบคุุมระยะไกลอััจฉริิยะ
ระบบไฟฟ้้ากำำ�ลััง ซึ่่�งส่่วนมากจะเป็็นโครงการขนาดใหญ่่ที่่เ� ป็็นงาน
โครงสร้้างพื้้�นฐานของประเทศ เมืือง อาคารขนาดใหญ่่ และโรงงาน
อุุตสาหกรรม ตลอดจนงานโครงการด้้านระบบขนส่่งสาธารณะ
และระบบขนส่่งรถไฟฟ้้า เป็็นต้้น พร้้อมกัับการให้้บริิการงานดููแล
รัักษาและซ่่อมบำำ�รุุงระบบต่่าง ๆ โดยมีีทีีมวิิศวกรและผู้้�เชี่่ย� วชาญ
พร้้ อ มดำำ� เนิิ น การออกแบบ จัั ด หา และติิ ด ตั้้� ง เชื่่� อ มต่่อระบบ
เทคโนโลยีีชั้้�นสููงแบบเบ็็ดเสร็็จ หรืือ One-Stop Service ซึ่่�งเป็็น
ที่่ย� อมรัับจากหน่่วยงานภาครััฐ รััฐวิิสาหกิิจ และเอกชนขนาดใหญ่่
ทั้้�งในและต่่างประเทศ 
โดยโครงการแรกของบริิษััทฯ คืือการวางระบบคอมพิิวเตอร์์
เน็็ตเวิิร์ค์ ให้้กับั มหาวิิทยาลััยสวนดุุสิติ  ซึ่่�งนัับเป็็นก้้าวแรกสู่่โ� ครงการ
อื่่�น ๆ ต่่อมา อาทิิ การวางระบบค้้นหาข้้อมููลและการเชื่่�อมโยง
กฎหมายไทยให้้กัับสำำ�นัักงานกฤษฎีีกา การติิดตั้้�งและบริิการ
มิิเตอร์์ไฟฟ้้าอััตโนมััติิแบบ TOU (Time of Use Rate) ให้้กัับการ
ไฟฟ้้านครหลวง งานระบบตรวจวััดระดัับน้ำำ��และอุุปกรณ์์สำำ�หรัับ
บริิหารจััดการน้ำำ��ให้้กัับกรมชลประทาน ซึ่่�งเป็็นระบบการบริิหาร
จััดการน้ำำ��ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในประเทศไทย
จากนั้้�น ในปีี 2548 บริิษััทฯ เห็็นโอกาสทางธุุรกิิจด้้านการเปลี่่�ยน
ผ่่านของเทคโนโลยีีระบบคมนาคมขนส่่งรองรัับการขยายตััวทาง
โครงสร้้างพื้้�นฐานของประเทศ ซึ่่�งถืือเป็็นหััวใจสำำ�คัญต่่
ั อการพััฒนา
เศรษฐกิิจ จึึงได้้เริ่่�มมีีการขยายฐานรายได้้ไปยัังกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
วิิศวกรรมระบบราง (Railway Engineering System) โดย
โครงการแรก คืือโครงการติิดตั้้ง� ระบบโครงข่่ายสื่่อ� สารหลััก (Backbone
Network) สำำ�หรัับโครงการติิดตั้้ง� ระบบอาณััติสัิ ัญญาณให้้กัับการ

รถไฟแห่่งประเทศไทย (รฟท.) จำำ�นวน 42 สถานีี และต่่อมาในปีี
2549 บริิษัทั ฯ เป็็นบริิษัทั สััญชาติิไทยรายแรกที่่ไ� ด้้รับั งานออกแบบ
และติิดตั้้ง� โครงข่่ายระบบสื่่อ� สารและระบบไฟฟ้้าสำำ�หรัับโครงการ
ติิดตั้้ง� ระบบอาณััติสัิ ญญ
ั าณให้้กับั สถานีีรถไฟฟ้้าสายสีีเขีียว จำำ�นวน
27 สถานีี และเปลี่่ย� นชุุดระบบอาณััติสัิ ญญ
ั าณในรถไฟฟ้้า 24 ขบวน
ต่่อมาในปีี 2556 บริิษัทั ฯ เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจาก 1 ล้้านบาท เป็็น
50 ล้้านบาท โดยการเสนอขายหุ้้�นเพิ่่�มทุุนให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมเพื่่อ� ใช้้
เป็็นเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการขยายกิิจการ และในปีี 2559 บริิษััทฯ
ได้้ลงนามในสััญญาจ้้างงานโครงการออกแบบและติิดตั้้ง� ระบบ E&M
โครงการรถไฟฟ้้าสายสีีเขีียวส่่วนต่่อขยายสายใต้้ สถานีีแบริ่่ง� -สถานีี
เคหะฯ จำำ�นวน 9 สถานีี และสายเหนืือ สถานีีหมอชิิต-สถานีีคููคต
จำำ�นวน 16 สถานีี  และระบบศููนย์์ซ่่อมบำำ�รุุง จำำ�นวน 2 แห่่ง
(ภายใต้้กิจิ การร่่วมค้้า) ต่่อมาในปีี 2561 ซึ่่�งถืือเป็็นความสำำ�เร็็จอีีก
ขั้้น� ของบริิษััทฯ โดยเป็็นบริิษััทสััญชาติิไทยรายแรกที่่�ได้้ลงนามใน
สััญญาจ้้างงานออกแบบติิดตั้้ง� และบริิหารงานระบบรถไฟฟ้้าแบบ
เบ็็ดเสร็็จ (Turnkey) ให้้กัับโครงการรถไฟฟ้้าสายสีีทอง สถานีี
กรุุงธนบุุรีี  – สถานีีคลองสาน ระยะที่่� 1 ซึ่่�งเป็็นรถไฟฟ้้าล้้อยาง
แบบไร้้คนขัับ (Automatic Passenger Mover: APM) ขบวนแรก
ในประเทศไทย  และในปีีเดีียวกััน ยัังเป็็นบริิษััทสััญชาติิไทยราย
เดีียวที่่�ไปร่่วมงานแสดงสิินค้้าด้้านเทคโนโลยีีการขนส่่งทางราง
InnoTrans ณ กรุุงเบอร์์ลิิน ประเทศเยอรมััน ซึ่่�งได้้นำำ�ผลงานการ
พััฒนาระบบเส้้นทางการเดิินรถแบบปรัับเปลี่่ย� นข้้อความและภาพ
อััตโนมััติิ (Digital Route Map System: DRMS) ของทีีมวิิจัยั และ
พััฒนาไปแสดงในงาน โดยปััจจุุบัันติิดตั้้ง� ใช้้งานจริิงบนรถโดยสาร
ประจำำ�ทางด่่วนพิิเศษ BRT ต่่อมา บริิษััทฯ ได้้เพิ่่�มทุุนจดทะเบีียน
จาก 50 ล้้านบาท เป็็น 100 ล้้านบาท โดยการเสนอขายหุ้้�นสามััญ
เพิ่่�มทุุนให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมเพื่่�อใช้้เป็็นเงิินทุุนในการขยายกิิจการ 
และที่่ป� ระชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 3/2561 เมื่่อ� วัันที่่� 26 ธัันวาคม
2561 มีีมติิจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษัทั ร่่วม จำำ�นวน 2 บริิษัทั ได้้แก่่ 
บริิษััท พรีีเซ้้นต์์ เทคโนโลยีี จำำ�กััด และ บริิษััท เอส อีี เอ็็ม เอส
เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด ให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิม เพื่่�อความคล่่องตััวในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

เป้้าหมายและกลยุุทธ์์
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
วิิสััยทััศน์์

มุ่่ง� สู่่ค� วามเป็็นผู้้�นำ�ด้
ำ า้ นวิิศวกรรมและผู้ใ้� ห้้บริิการในด้้านระบบ
งานวิิศวกรรม System Integration (SI) แบบครบวงจร        
ทั้้�งในด้้านเทคโนโลยีีคมนาคมขนส่่ง พลัังงาน เมืืองอััจฉริิยะ
และสิ่่�งแวดล้้อมในภููมิิภาคอาเซีียน ภายในปีี 2578

พัั นธกิิจ

• ออกแบบ ติิดตั้้�ง และเชื่่�อมต่่อระบบเทคโนโลยีีหลายสาขา
แบบเบ็็ดเสร็็จพร้้อมให้้บริิการหลัังการขาย  และให้้บริิการ
ซ่่อมบำำ�รุุงรัักษาแบบครบวงจร ในด้้านระบบคมนาคมและ
ระบบที่่�เกี่่�ยวข้้อง ระบบสื่่�อสารขนาดใหญ่่และโครงข่่าย
ไอซีีทีี ระบบไฟฟ้้าและการบริิหารจััดการโครงข่่ายไฟฟ้้า
ระบบผลิิตและจำำ�หน่่ายพลัังงานไฟฟ้้าหมุุนเวีียน และการ
อนุุรักั ษ์์พลัังงาน ระบบอััจฉริิยะสำำ�หรัับเมืืองและสิ่่ง� แวดล้้อม
ระบบบริิหารจััดการอาคารอััจฉริิยะ ระบบควบคุุมระยะไกล 
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ โดยสอดคล้้องกัับมาตรฐาน
สากล
• ให้้บริิการด้้านคมนาคมเพื่่�อการขนส่่งมวลชน การขนส่่ง
สิินค้้า และการท่่องเที่่�ยว
• ให้้บริิการด้้านการผลิิตและจำำ�หน่่ายพลัังงานไฟฟ้้าหมุุนเวีียน
และด้้านสาธารณููปโภค ที่่ส� อดคล้้องและสนัับสนุุนนโยบาย
ภาครััฐ เพื่่�อพััฒนาการใช้้พลัังงานสะอาดสำำ�หรัับการผลิิต
ไฟฟ้้าและการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าสำำ�หรัับการคมนาคม เมืือง
และรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
• ดำำ�เนิินธุุรกิจิ อย่่างมีีจริิยธรรมตามหลัักธรรมาภิิบาล และรัับ
ผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อส่่งมอบผล
ตอบแทนที่่ดีี� แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

สำำ�หรัับปีี 2564-2566 บริิษััทฯ จะต่่อยอดการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการ
พััฒนานวััตกรรมเทคโนโลยีีอััจฉริิยะ และการออกแบบระบบงาน
วิิศวกรรม System Integration (SI) ของประเทศไทย โดยมุ่่�งเน้้น
การพััฒนาธุุรกิจิ ที่่ป� ระยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีในด้้านต่่าง ๆ ในโครงการ
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม เมืืองอััจฉริิยะ การเกษตรอััจฉริิยะ ด้้านวิิศวกรรม
ระบบไฟฟ้้าและเครื่่อ� งกล ระบบขนส่่งทางราง ระบบขนส่่งมวลชน
ระบบสนัับสนุุนด้้านคมนาคมด้้วยพลัังงานสะอาด ด้้านเทคโนโลยีี
การเชื่่อ� มโยงอุุปกรณ์์อัจั ฉริิยะต่่าง ๆ ผ่่านระบบอิินเทอร์์เน็็ต (IOTs)
และระบบการประมวลผลและแสดงผลแบบฝาแฝดดิิจิทัิ ล 
ั (Digital
Twin) เพื่่อ� ทำำ�ให้้ระบบต่่าง ๆ ทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้น�
และง่่ายต่่อการบริิหารจััดการทั้้�งในห้้องควบคุุมและจากระยะไกล
ซึ่่ง� เป็็นการสร้้างรากฐานของความก้้าวหน้้าขององค์์กรของผู้ใ้� ช้้งาน
บริิษััทฯ มีีนโยบายลงทุุน หรืือร่่วมลงทุุนในกิิจการ  หรืือพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์และการให้้บริิการผสมผสานเทคโนโลยีีในแต่่ละแขนง
เพื่่�อสรรสร้้างนวััตกรรมใหม่่ตอบรัับการขยายตััวทางโครงสร้้าง      
พื้้� น ฐานของประเทศ  และต่่อยอดเทคโนโลยีีอนาคตที่่� เริ่่� ม
ถููกนำำ�มาใช้้ในชีีวิิตยุุคดิจิิ ทัิ ล 
ั บริิษัทั ฯ เชื่่อ� ว่่าหััวใจสำำ�คัญ
ั ในการสร้้าง
ความยั่่�งยืืนทั้้�งในด้้านธุุรกิิจและการมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาความ
ก้้าวหน้้าของคุุณภาพชีีวิิตของประชากร ประกอบกัับความเชี่่ย� วชาญ
ในด้้านเทคโนโลยีีที่่�หลากหลาย  จะทำำ�ให้้บริิษััทฯ ได้้รัับโอกาส        
ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการขัับเคลื่่�อนโครงการสำำ�คััญจนก่่อเกิิด         
อััตลัักษณ์์ขององค์์กรที่่�เรีียกว่่า “AMR-The Total Solution”
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อให้้บรรลุุ
เป้้าหมายทางธุุรกิจิ  ด้้านการสร้้างรายได้้และผลกำำ�ไร โดยเป็็นผู้้�นำำ�
ทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ ด้้านงานวิิศวกรรม SI แบบ
ครบวงจร  การลงทุุนและบริิการด้้านงานคมนาคมและระบบราง
สมััยใหม่่ ด้้านพลัังงานทางเลืือก ด้้านระบบสาธารณููปโภค ด้้านเมืือง
อััจฉริิยะ ด้้านเกษตรอััจฉริิยะ และด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมอััจฉริิยะ พร้้อม
ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาศัักยภาพองค์์กรและบุุคลากร เพื่่อ� ให้้
บรรลุุเป้้าหมายบนพื้้�นฐานความรู้้�และประสบการณ์์ของบริิษััทฯ
ที่่�มีีมากว่่า 20 ปีี ดัังนี้้�

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

สร้้างรายได้้ กำำ�ไร และการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
มั่่�นคง

พัั ฒนาองค์์ ก รและบุุ ค ลากรรองรัั บ การเติิ บ โต
ทางธุุรกิิจ

- รัักษาฐานลููกค้้าด้้านคมนาคมขนส่่ง พลัังงาน เมืือง และ
สิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยการนำำ�เสนอการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสมััย
ใหม่่ หรืือโครงการที่่เ� พิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบที่่ใ� ช้้งานในปััจจุุบันั
ให้้สามารถแก้้ปัญ
ั หาหรืือตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น

- พััฒนาและบริิหารบุุคลากรให้้มีีความรู้้�เชิิงลึึกที่่�ทัันสมััย มีี
ความมุ่่�งมั่่�น มีีวิินัย 
ั และมีีประสิิทธิิภาพ

- ขยายฐานลููกค้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ จากธุุรกิจิ หลััก
ที่่�บริิษััทฯ มีีประสบการณ์์และมีีความเชี่่ย� วชาญมากว่่า 20 ปีี
โดยเฉพาะการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการ
สื่่�อสาร (ICT) ระบบปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) ระบบเชื่่�อมโยงการ
ควบคุุมสั่่�งการผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต (IOTs) รวมทั้้�งสร้้าง
นวััตกรรมและจััดทำำ�ระบบและอุุปกรณ์์ขึ้้น� เอง เพื่่อ� ตอบสนอง
ความต้้องการและผลลััพธ์์ที่่�ดีีที่�่สุุด สำำ�หรัับโครงการระบบ
คมนาคมและระบบรางสมััยใหม่่ ระบบพลัังงานแลเกษตรกรรม
อััจฉริิยะ ระบบบริิหารจััดการอาคาร  เมืืองและสิ่่�งแวดล้้อม
อััจฉริิยะ และระบบเกี่่�ยวเนื่่�องอื่่�น ๆ
- ขยายและรัักษาฐานลููกค้้าการให้้บริิการซ่่อมบำำ�รุงุ รัักษาระบบ
ในแบบสััญญาจ้้างเหมาซ่่อมบำำ�รุุงรัักษาแบบเบ็็ดเสร็็จ เพื่่�อ
สร้้างรายได้้ประจำำ� (Recurring Income) ที่่�มั่่�นคงต่่อเนื่่�องให้้
กัับบริิษััทฯ
- พััฒนาศัักยภาพทางธุุรกิิจด้้วยการพััฒนานวััตกรรมขึ้้�นเอง
พร้้อมทั้้�งร่่วมมืือพััฒนานวััตกรรมกัับคู่่�ค้้าทั้้�งในประเทศและ
ต่่างประเทศ  เพื่่� อการใช้้งานในประเทศและส่่งออกไปยัั ง
ต่่างประเทศในอนาคต
- ขยายธุุรกิิจด้้านการให้้บริิการ  และร่่วมลงทุุนในโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน และ/หรืือระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศสำำ�หรัับระบบ
คมนาคม การขนส่่งมวลชนและการท่่องเที่่�ยว พลัังงานและ
ระบบสาธารณููปโภค ระบบบริิหารจััดการอาคารและระบบ
อััจฉริิยะของเมืืองและสิ่่ง� แวดล้้อม

- ยกระดัับวััฒนธรรมองค์์กรให้้เป็็นองค์์กรแห่่งนวััตกรรมสมััย
ใหม่่ และส่่งเสริิมให้้มีีความคิิดสร้้างสรรค์์และมีีส่่วนร่่วมในการ
กำำ�หนดทิิศทางองค์์กรในทุุกระดัับ
พัั ฒนานวััตกรรมและอุุตสาหกรรมให้้เข้้มแข็็ง

- ผลัักดัันให้้มีีการพััฒนานวััตกรรมขึ้้�นเอง และจดสิิทธิิบััตร
นวััตกรรม และ/หรืือร่่วมกัับพัันธมิิตรทั้้�งในประเทศและต่่าง
ประเทศ โดยเฉพาะด้้านระบบคมนาคมและระบบรางภายใต้้
กรอบแนวคิิดของกลุ่่�ม Thai Team เช่่น ชุุดหยุุดรถไฟฟ้้า
ฉุุกเฉิิน (Emergency Stop Plunger) ซึ่่�งเป็็นผลงานการ
พััฒนาของทีีมวิิจััยและพััฒนา ที่่�ได้้มีีการติิดตั้้�งใช้้งานจริิงบน
สถานีีรถไฟฟ้้าสายสีีเขีียวทุุกสถานีี และการผลิิตอุุปกรณ์์ประตูู
กั้้�นชานชาลา (Plateform Screen Door) ซึ่่�งเป็็นการวิิจััย
ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ เพื่่อ� ทดแทนการนำำ�เข้้าจาก
ต่่างประเทศอย่่างเป็็นรููปธรรม ในด้้านพลัังงาน ด้้านระบบ
อััจฉริิยะสำำ�หรัับเมืืองและสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทฯ ได้้ออกแบบ
และผลิิตสถานีีสัับเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�สำำ�หรัับรถจัักรยานยนต์์
ไฟฟ้้า และมีีแผนพััฒนาแพลตฟอร์์มรถจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้า
(E-Bike Platform) เพื่่อ� ให้้สามารถรองรัับการจััดการอุุปกรณ์์
ในระบบของผู้้�ประกอบการต่่าง ๆ ที่่ส� นใจยานพาหนะพลัังงาน
สะอาดเพื่่�อลดมลพิิษทางอากาศ
- พััฒนาธุุรกิจิ ที่่ส� นัับสนุุนนโยบายภาครััฐในด้้านระบบคมนาคม
ระบบราง ด้้านพลัังงาน เมืืองและสิ่่�งแวดล้้อมอััจฉริิยะ พร้้อม
ทั้้�งสนัับสนุุนมาตรการด้้านกฎหมายและภาษีี  เพื่่�อให้้เกิิดการ
จัั ด ซื้้� อ จัั ด จ้้ า งสิิ น ค้้ า และนวัั ต กรรมที่่� ทำำ�ขึ้้� น เองในประเทศ 
บนพื้้น� ฐานสิินค้้าที่่มีี� มาตรฐานระดัับสากลและราคาที่่เ� หมาะสม
เพื่่�อให้้สามารถแข่่งขัันกัับสิินค้้านำำ�เข้้าจากต่่างประเทศได้้ใน
อนาคตอัันใกล้้
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ

2542

กอตั้งทีมวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาระบบมิเตอร
ไฟฟาอัตโนมัติแบบ TOU จํานวน 20,000 เครื่อง
ใหกับการไฟฟานครหลวง

2545

2547

ขยายกิจการและยายสํานักงานมายังถนนประชาชื่น
(สํานักงานใหญในปจจุบัน)
ขยายฐานรายไดไปยังกลุมงานโซลูชั่นระบบคมนาคม
ขนสง (Transportation Solution: TS)
โครงการแรก ออกแบบติดตัง้ ระบบโครงขายสือ่ สารหลัก
(Backbone Network) จํานวน 42 สถานี ใหกับ
การรถไฟแหงประเทศไทย

กอตัง้ บริษทั สํานักงานแหงแรกตัง้ อยูท อ่ี าคารปลาทอง
กะรัต ถนนรัชดาภิเษก ดําเนินธุรกิจดานวิศวกรรม
ออกแบบและเชือ่ มตอระบบไอทีโซลูชนั่ (System
Integrator: SI)
โครงการแรก วางระบบคอมพิวเตอรเน็ตเวิรก ใหกบั
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

2548

พัฒนาระบบสืบคนและบริการฐานขอมูลกฎหมาย
ใหกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

2549

พัฒนาระบบตรวจวัดและคาดการณนาํ้ ทวมใน
ลุมนํ้าเจาพระยา ใหกบั กรมชลประทาน และระบบ
บริหารจัดการนํ้าสําหรับกรุงเทพมหานคร

2550

2556

2559
ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
ออกแบบและติดตั้งระบบ E&M โครงการรถไฟฟา
สายสีเขียวสวนตอขยายสายใต สถานีแบริ่ง สถานีเคหะฯ จํานวน 9 สถานี และสายเหนือ
สถานีหมอชิต - สถานีคูคต จํานวน 16 สถานี
และระบบศูนยซอมบํารุง จํานวน 2 แหง
(ดําเนินงานภายใตกิจการรวมคา)

เปนบริษัทสัญชาติไทยรายแรกที่ไดรับงานออกแบบ
และติดตั้งโครงขายระบบสื่อสารและระบบไฟฟา
ใหกบั สถานีรถไฟฟาสายสีเขียว จํานวน 27 สถานี และ
เปลีย่ นชุดระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณในรถไฟฟา 24 ขบวน

เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 1 ลานบาท เปน 50 ลานบาท
โดยเสนอขายหุน สามัญเพิม่ ทุนใหแกผถู อื หุน เดิม
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

บริษทั สัญชาติไทยรายแรกทีไ่ ดรบั งานออกแบบ
ติดตัง้ และบริหารงานระบบรถไฟฟาทั้งหมดแบบ
เบ็ดเสร็จ ใหกับโครงการรถไฟฟาสายสีทอง สถานี
กรุงธนบุรี - สถานีคลองสาน ระยะที่ 1 ซึ่งเปน
ครั้งแรกในประเทศไทยที่ใหบริการรถไฟฟาแบบ
ไรคนขับ (Automatic Passenger Mover: APM)
รวมลงทุนในบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร
เรชั่น จํากัด (RTC) เพื่อพัฒนาธุรกิจใหบริการเดินรถ
ขนสงมวลชนสายรอง (Feeder Line) เชื่อมตอกับ
ระบบขนสงมวลชนสายหลักในจังหวัดนนทบุรีและ
จังหวัดเชียงใหม โดยลงทุนถือหุน ในสัดสวนรอยละ 10
พัฒนาระบบเสนทางการเดินรถแบบปรับเปลี่ยน
ขอความและภาพอัตโนมัติ (Digital Route Map
System: DRMS) และนําไปแสดงในงานแสดงสินคา
ดานเทคโนโลยีการขนสงทางรถไฟ InnoTrans
ณ กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี ซึ่งปจจุบันติดตั้ง
ใชงานจริงบนรถโดยสารประจําทางดวนพิเศษ BRT
เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 50 ลานบาท เปน 100 ลานบาท
โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม
จําหนายเงินลงทุนเพือ่ ความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ
จํานวน 2 บริษัท ไดแก บริษัท พรีเซนต เทคโนโลยี
จํากัด และ บริษทั เอส อี เอ็ม เอส เอ็นจิเนียริง่ จํากัด
ใหกับผูถือหุนเดิม

2561

2562

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
25 มกราคม 2562 มีมติเลิกกิจการและชําระบัญชีใน
บริษัทยอยจํานวน 2 บริษัท ไดแก บริษัท เอเอ็มอาร
พรอพเพอรตี้ จํากัด และบริษทั เอเอ็มอาร อินโนเวชัน่
จํากัด และมีมติเลิกกิจการและชําระบัญชีในบริษทั รวม
จํานวน 1 บริษัท ไดแก บริษัท ดิจิตอล เนทีฟ จํากัด
บริษัทฯ ลงนามในสัญญาจางออกแบบและติดตั้ง
ระบบ SCADA, Power rail และ Building Service
สําหรับระบบรถไฟฟารางเดี่ยว (Monorail) โครงการ
รถไฟฟาสายสีชมพูและสายสีเหลือง

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 บริษัทฯ ไดประกาศ
ความรวมมือกับบริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน)
เพื่อพัฒนาธุรกิจรถไฟฟาระบบราง ขานรับนโยบาย
รัฐพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟฟาขนสงมวลชนและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ไดลงนาม
ความรวมมือกับบริษัท ไอทีเซค (ไทยแลนด) จํากัด
เพื่อพัฒนาธุรกิจไซเบอรซิเคียวริตี้ของประเทศไทย
ใหเติบโตและมั่นคงมีมาตรฐานระดับสากล
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 บริษัทฯ ไดลงนาม
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยแมโจในการพัฒนา
นวัตกรรมและองคความรูใหมใหแกภาคการเกษตร
และสังคมดิจิทัล
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 บริษัทฯ ไดลงนาม
ความรวมมือกับสมาคมไทยซับคอน และบริษัท
โชคนําชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จํากัด ในการพัฒนา
โครงการระบบตัวรถไฟฟาขนาดรอง (Feeder Line)
ผลักดัน Thai Team พัฒนารถไฟฟาระบบรางโดย
คนไทย เพือ่ คนไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 125 ลานบาท จาก 100 ลานบาท เปน 225
ลานบาท โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
ผูถือหุนเดิม

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

2563

2564

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 บริษัทฯ ไดรวมลงนาม
ความรวมมือรวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เทศบาลเมืองปาตอง บริษัท พรีเซนต เทคโนโลยี
จํากัด และกฎบัตรสุขภาพ สมาคมการผังเมืองไทย เพื่อ
พัฒนาภูเก็ตเปนเมืองเขียวอัจฉริยะดานการทองเที่ยว
และดานคมนาคมขนสงเขียว
ในเดือนกุมภาพันธ 2564 บริษัทฯ ขยายสํานักงาน
สวนงานสนับสนุนธุรกิจ มาอยูท อี่ าคารสํานักงานเดอะไนน
ทาวเวอรส ถนนพระราม 9 เพือ่ รองรับการขยายกิจการ
ที่ประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2564 มีมติอนุมัติ
แปรสภาพเปนบริษทั มหาชนจํากัด และเปลีย่ นแปลง
ชื่อเปนบริษัท เอเอ็มอาร เอเซีย จํากัด (มหาชน)
แปลงมูลคาหุนที่ตราไว จาก 100 บาทตอหุน เปน
0.50 บาทตอหุน
เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 75 ลานบาท จาก 225
ลานบาท เปน 300 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
0.50 บาทตอหุน และอนุมัติใหมีการจัดสรรหุนเพื่อ
เสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public
Offering: IPO) เปนจํานวนไมเกิน 150,000,000
หุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขาย
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศเปน
ครั้งแรก (First Trading Day) ณ ราคาเสนอขายหลัก
ทรัพย 6.90 บาทตอหุน
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 บริษัทฯ รวมลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
“การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานระบบราง
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมดานระบ
บราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง” เพื่อสงเสริม
ความรวมมือระหวาง 7 ภาคีเครือขายรวม 72 หนวย
งาน ในการสนับสนุนสงเสริมและใชทรัพยากรรวมกัน
เพื่อประโยชนตอการพัฒนาระบบรางในดานตาง ๆ
บริษัทฯ ไดรับการคัดเลือกจาก FTSE SET Index
เขาคํานวณในกลุม Micro Cap ซึ่งเปนดัชนีหลักทรัพย
ระดับนานาชาติ มีผลตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2564
เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ทีมวิจยั และพัฒนา
เปดตัวตูสลับแบตเตอรี่รถจักรยานยนตไฟฟา
ในโครงการนํารองการใชรถจักรยานยนตไฟฟารับจาง
สาธารณะในพื้นที่อําเภอบางกรวยซึ่งดําเนินการโดย
การไฟฟาฝายผลิต สนับสนุนนโยบาย EGAT Carbon
Neutrality เพื่อลดปญหาการปลอยมลพิษทางอากาศ
และฝุน PM 2.5 จากภาคขนสง
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

วััตถุุประสงค์์การใช้้เงิินระดมทุุน
ตามที่่� บริิษััทฯ ได้้เสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนแก่่ประชาชนทั่่�วไปเป็็นครั้้�งแรก ในระหว่่างวัันที่่� 21 - 23 กรกฎาคม 2564 จำำ�นวน 150 ล้้าน
หุ้้�น รวมเป็็นเงิิน 1,002.17 ล้้านบาท (หลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายสุุทธิิ) โดยมีีรายละเอีียดการใช้้เงิินระดมทุุน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�

วััตถุุประสงค์์การใช้้เงิิน
(หน่่วย: ล้้านบาท)

แผนการใช้้
(โดยประมาณ)

ยอดยกมา
ณ วัันที่่�
1 ส.ค. 2564

การใช้้เงิินเพิ่่� มทุุน
ระหว่่างวัันที่่�
2 ส.ค. 2564 ถึึง
31 ธ.ค. 2564

ยอดคงเหลืือ
ณ วัันที่่�
31 ธ.ค. 2564

1. เงิินลงทุุนในการพััฒนา
ธุุรกิิจด้้านคมนาคมขนส่่ง
สาธารณะ ระบบคมนาคม
ขนส่่งเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
และเมืืองอััจฉริิยะ

851.84

851.84

-

851.84

2. เงิินทุุนสำำ�หรัับการวิิจััยและ
พััฒนาด้้านการให้้บริิการ
และต่่อยอดเทคโนโลยีี

50.11

50.11

-

50.11

100.22

100.22

-

100.22

1,002.17

1,002.17

-

1,002.17

3. เงิินทุุนหมุุนเวีียนในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
รวมทั้้�งสิ้้�น

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจและโครงสร้้างรายได้้
บริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจด้้านออกแบบติิดตั้้�งและเชื่่�อมต่่อระบบเทคโนโลยีีหลายสาขา (System Integrator: SI) แบบครบวงจร รวมถึึงให้้
บริิการดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุงระบบเทคโนโลยีีต่่าง ๆ ทั้้�งนี้้� โครงสร้้างรายได้้ตามงบการเงิินของบริิษััทฯ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ปีี 2562
หน่่วยธุุรกิิจ

ปีี 2563

ปีี 2564

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

ล้้านบาท

ร้้อยละ

1,319.09

89.88

2,451.42

94.87

1,428.79

88.45

รายได้้จากงานให้้บริิการวางระบบ

1,180.54

80.44

2,304.37

89.18

1,317.24

81.54

• ระบบคมนาคมขนส่่ง (TS)

986.00

67.18

1,692.77

65.51

824.30

51.03

• ระบบไอซีีทีีและซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่น� (ISS)

194.54

13.26

611.60

23.67

492.94

30.51

รายได้้จากการให้้บริิการดููแลรัักษาและ
ซ่่อมบำำ�รุุง

138.55

9.44

147.06

5.69

111.55

6.91

143.80

9.80

129.68

5.02

180.27

11.16

รายได้้จากการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์

143.80

9.80

129.68

5.02

180.27

11.16

รวมรายได้้จากการขายและบริิการ

1,462.90

99.68

2,581.10

99.89

1,609.06

99.61

4.73

0.32

2.96

0.11

6.35

0.39

1,467.62

100.00

2,584.07

100.00

1,615.41

100.00

1. รายได้จ้ ากงานโครงการและการให้้บริิการ

2. รายได้้จากการขาย

3. รายได้้อื่่�น1
รวมรายได้้

หมายเหตุุ: 1 รายได้้อื่่�น ได้้แก่่ รายได้้ดอกเบี้้�ย และเงิินปัันผลรัับ เป็็นต้้น
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การประกอบธุรกจ
ิ ตามแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
ผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการของบริิษััทฯ สามารถจำำ�แนกออกเป็็น 3 ประเภทตามโครงสร้้างรายได้้ ได้้แก่่ (1) งานให้้บริิการวางระบบ (2) งานให้้
บริิการดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง และ (3) การจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(1) งานให้้บริิการวางระบบ
บริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจให้้บริิการด้้าน SI แบบครบวงจร ครอบคลุุมงานวางระบบคมนาคมขนส่่ง (Transportation Solution) ระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร  (Information Communication Technology: ICT) ระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์และ
ความปลอดภััย  (Computer Network and Security) และระบบโซลููชั่่�นเพื่่�อการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานเมืืองอััจฉริิยะ (Smart City)
ซึ่่ง� สััญญาว่่าจ้้างส่่วนใหญ่เ่ ป็็นลัักษณะของสััญญาจ้้างเหมาแบบเบ็็ดเสร็็จ (Turnkey Contract) บริิษัทั ฯ มีีทีีมวิิศวกรและผู้้�เชี่่ย� วชาญพร้้อม
ให้้คำำ�ปรึึกษา ออกแบบ จััดหา และติิดตั้้ง� เชื่่อ� มต่่อระบบไฟฟ้้า ระบบเครื่่อ� งกล และระบบเทคโนโลยีีต่่าง ๆ แบบครบวงจร หรืือ One-Stop
Service ตามความต้้องการของลููกค้้า

งานให้้บริิการวางระบบของบริิษัทั ฯ สามารถจำำ�แนกระบบงานให้้บริิการได้้เป็็น 2 ประเภทหลััก ได้้แก่่ งานระบบคมนาคมขนส่่ง (Transportation
Solution: TS) และงานระบบไอซีีทีีและซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่�น (ICT and System Solution: ISS) โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
งานระบบคมนาคมขนส่่ง (Transportation Solution: TS)

บริิษััทฯ มีีความเชี่่ย� วชาญด้้านงานวิิศวกรรมวางระบบคมนาคมและขนส่่งอััจฉริิยะ (Intelligent Transportation System: ITS) หรืือ
โซลููชั่่�นระบบเทคโนโลยีีการเดิินรถและขนส่่งมวลชนสมััยใหม่่ ได้้แก่่ ระบบรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชน (Mass Rapid Transit: MRT) ระบบ
รถไฟฟ้้าชานเมืือง (Commuter Train: CT) ระบบรถไฟฟ้้ารางเดี่่ย� วหรืือโมโนเรล (Monorail) และระบบรถโดยสารประจำำ�ทางด่่วนพิิเศษ 
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(Bus Rapid Transit: BRT) ซึ่่�งส่่วนใหญ่เ่ ป็็นโครงการขนาดใหญ่่ โดยจะต้้องใช้้องค์์ความรู้้�และประสบการณ์์เฉพาะด้้านเพื่่อ� ออกแบบระบบ
และเชื่่�อมต่่อเทคโนโลยีีที่่�มีีความซัับซ้้อนประเภทต่่าง ๆ เช่่น เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร  เทคโนโลยีีการควบคุุมระยะไกล 
เทคโนโลยีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููลอัตั โนมััติิ เทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์และโปรแกรมวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจำำ�นวนมากแบบทัันทีีทัันใด (Real-Time)
ฯลฯ เข้้าด้้วยกััน โดยการให้้บริิการเป็็นลัักษณะการจ้้างเหมาแบบเบ็็ดเสร็็จ (Turnkey) ประกอบไปด้้วยการให้้คำ�ำ ปรึึกษา การออกแบบ
ระบบทางวิิศวกรรมและการเดิินรถ การจััดหาอุุปกรณ์์และโซลููชั่่�นระบบปฏิิบััติิการ การติิดตั้้�งและการเชื่่�อมต่่อระบบ การซ่่อมบำำ�รุุง และ
การฝึึกอบรม โดยครอบคลุุมงานระบบไฟฟ้้าและเครื่่�องกล (Electrical and Mechanical System: E&M) ที่่�เป็็นระบบสำำ�คัญสำ
ั �ำ หรัับการ
เดิินรถและการซ่่อมบำำ�รุุงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและปลอดภััย  ประกอบด้้วย ระบบไฟฟ้้าหลััก (Power Supply) ระบบสื่่�อสาร 
(Communication System) ระบบควบคุุมและสั่่ง� การระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition System: SCADA
System) ระบบอาณััติสัิ ัญญาณ (Signalling System) ระบบเก็็บค่่าโดยสารอััตโนมััติิ (Automatic Fare Collection System: AFC)
ระบบประตููกั้้น� ชานชาลา (Platform Screen Door: PSD) ระบบขบวนรถ (Rolling Stock) ระบบจััดการศููนย์์ซ่่อมบำำ�รุงุ รถไฟฟ้้า (Depot
Workshop Facility) ระบบบริิหารจััดการอาคาร (Building Management System: BMS) ระบบออโตเมชั่่น� สำำ�หรัับสถานีีสลัับแบตเตอรี่่�
และ E-Bike Platform เป็็นต้้น
รายละเอีียดระบบงานที่่�บริิษััทฯ ให้้บริิการวางระบบในโครงการระบบขนส่่งมวลชน มีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

ระบบไฟฟ้้าหลััก (Power Supply)

ระบบไฟฟ้้ากำำ�ลัังที่่�ใช้้ในระบบขนส่่งมวลชน แบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วนหลััก คืือ ระบบไฟฟ้้ากำำ�ลัังที่่�จ่่ายให้้กัับระบบรางโดยสถานีีไฟฟ้้าย่่อย 
(Traction Substation) และระบบไฟฟ้้ากำำ�ลัังที่่�จ่่ายให้้กัับสถานีีรถไฟฟ้้าโดยสถานีีไฟฟ้้าย่่อย  (Service Substation) โดยบริิษััทฯ
ให้้บริิการออกแบบ ติิดตั้้�ง และควบคุุมงานระบบไฟฟ้้ากำำ�ลัังที่่�จำำ�หน่่ายพลัังไฟฟ้้าให้้กัับสถานีีรถไฟฟ้้า (Auxiliary Power Supply) และ
ระบบไฟฟ้้ากำำ�ลัังสำำ�หรัับระบบรางรถไฟฟ้้า (Traction Power Supply) ไม่่ว่่าจะเป็็นระดัับแรงดััน 115kV 24 kV และ 22kv

Service and Traction Substation

GIS in Bulksubstation

ระบบสื่่�อสาร (Communication System)
ระบบสื่่�อสารเป็็นระบบที่่�ออกแบบเพื่่�อเป็็นช่่องทางในการรองรัับการสื่่�อสาร ส่่งข้้อมููลให้้กัับทุุกระบบในโครงการรถไฟฟ้้าที่่�มีีการติิดต่่อ
สื่่อ� สารส่่งข้้อมููลระหว่่างกััน รองรัับการส่่งข้้อมููลหลากหลายรููปแบบ ทั้้�งการส่่งข้้อมููลระยะใกล้้และระยะไกล การส่่งข้้อมููลผ่่านสายสััญญาณ
และการส่่งข้้อมููลแบบไร้้สาย ซึ่่�งเป็็นไปตามมาตรฐานสากล มีีความทัันสมััย  สอดรัับกัับเทคโนโลยีีที่่�กำำ�ลัังจะมาถึึงในอนาคต ซึ่่�งนอกจาก
ระบบสื่่อ� สารสำำ�หรัับรถไฟฟ้้าแล้้ว บริิษัทั ฯ มีีประสบการณ์์ด้้านงานโครงการระบบขนส่่งมวลชนอััจฉริิยะ (Intelligent Transportation
System) ซึ่่�งประกอบด้้วยระบบต่่าง ๆ ดัังนี้้�
• ระบบ BTN : Backbone Transmission Network
• ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ IT : Information Technology System
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•
•
•
•
•
•
•

ระบบโทรศััพท์์ TEL : Telephone System
ระบบวิิทยุุสื่่�อสารดิิจิิทััล DRS : Digital Radio System
ระบบบรอดแบนด์์สื่่�อสารไร้้สาย BWDS : Broadband Wireless Data System
ระบบกล้้องโทรทััศน์์วงจรปิิด CCTV : Closed Circuit Television System
ระบบประกาศเสีียงสาธารณะ PA : Public Address System
ระบบแสดงข้้อมููลการเดิินรถผ่่านจอแสดงผล PIDS : Passenger Information Display System
ระบบเวลามาตรฐาน MCS : Master Clock System

ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ให้้บริิการครอบคลุุมทั้้�งการออกแบบ ติิดตั้้ง� และการบริิการซ่่อมบำำ�รุงุ ตลอดระยะเวลาการรัับประกััน โดยมีีทีีมงานสนัับสนุุน
งานด้้านต่่าง ๆ ที่่คร
� บครััน รวมถึึงเครื่่�องมืือพิิเศษเฉพาะด้้าน เพื่่�อให้้ลููกค้้าและผู้้�ใช้้งานมั่่�นใจได้้ว่่าระบบที่่�ได้้ใช้้บริิการนั้้�นสามารถใช้้งานได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและทัันสมััย 

การติิดตั้้ง� Fiber Optic สำำ�หรัับระบบ BTN

การติิดตั้้ง� DRS Antenna สำำ�หรัับโครงการรถไฟฟ้้า

การติิดตั้้�งระบบสื่่�อสารไร้้สาย BWDS สำำ�หรัับโครงการรถไฟฟ้้า
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ระบบควบคุุมและสั่่�งการระยะไกล (SCADA System)
ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) เป็็นระบบการส่่งข้้อมููลในระยะไกลเพื่่�อใช้้ในการตรวจสอบ เก็็บข้้อมููล 
และควบคุุมการปฏิิบััติิการต่่าง ๆ ที่่�มีีหน่่วยควบคุุมอยู่่�ห่่างไกล ซึ่่�งสะดวกสำำ�หรัับการนำำ�ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์และเพิ่่�มความคล่่องตััวในการ
บริิหารจััดการระบบต่่าง ๆ โดยจะมีีการสื่่�อสารข้้อมููลแบบดิิจิทัิ ลผ่่
ั านทางระบบเครืือข่่ายโทรคมนาคม ซึ่่�งระบบ SCADA ได้้ถููกนำำ�มาใช้้ใน
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานรถไฟฟ้้า ดัังนี้้�
1. ควบคุุมงานจ่่ายกระแสไฟฟ้้าที่่รั� บั จากหน่่วยจ่่ายกระแสไฟฟ้้าของการไฟฟ้้า (Bulk Substation) เพื่่อ� เข้้ามาจ่่ายในสถานีี แรงดัันไฟฟ้้า
24 KV 69 KV และ 115 KV
2. ควบคุุมงานจ่่ายกระแสไฟฟ้้าลงระบบราง (Power Rail for Railway)
3. ดููแลและควบคุุมสถานการณ์์ทำำ�งานของระบบต่่าง ๆ ทั้้�งหมดในสถานีีทางผู้ใ้� ห้้บริิการเดิินรถจะทำำ�การติิดตามและควบคุุมระบบย่่อย
ทั้้�งหมดในโครงการจากห้้องควบคุุม (Central Control Room: CCR)
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีห้้องปฏิิบััติิการในการทดสอบระบบ SCADA ก่่อนนำำ�ไปติิดตั้้�งจริิง ตลอดจนการฝึึกอบรมให้้กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อ
ให้้มั่่�นใจว่่าระบบของลููกค้้าจะสามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ต่่อเนื่่�องและปลอดภััย

ระบบอาณััติสัิ ัญญาณ (Signalling System)
ระบบอาณััติสัิ ญญ
ั าณทำำ�หน้้าที่่ค� วบคุุมและกำำ�หนดทิิศทางการเคลื่่อ� นไหวของขบวนรถไฟ ให้้หยุุด ให้้ชะลอความเร็็ว บัังคัับทิิศทาง รวมทั้้�ง
ให้้สััญญาณในการเดิินรถให้้มีีความปลอดภััย มีีประสิิทธิิภาพ รวดเร็็ว เป็็นระเบีียบ หรืือแม้้แต่่ในกรณีีที่่�มีีความผิิดพลาดก็็ยัังคงให้้
ความปลอดภััยแก่่ผู้โ้� ดยสารอยู่่� โดยบริิษัทั ฯ ให้้บริิการในการติิดตั้้ง� และซ่่อมบำำ�รุงุ ระบบอาณััติสัิ ญญ
ั าณตลอดระยะเวลาการรัับประกััน ซึ่่�ง
ระบบอาณััติิสัญญ
ั าณมีีส่่วนประกอบหลัักดัังนี้้�
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• ระบบควบคุุมการเดิินรถจากส่่วนกลาง (CTC Centralized Traffic Control System) ทำำ�หน้้าที่่�สนัับสนุุนการเดิินรถ วางแผนและ
จััดการกำำ�หนดการเดิินรถ ตรวจติิดตามรถไฟ สถานะของรถไฟ และควบคุุมระบบการเดิินรถ
• ระบบคอมพิิวเตอร์์ใช้้ในการบัังคัับล็็อคสััมพัันธ์์ (Interlocking System) ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมการเดิินรถ ควบคุุมอุุปกรณ์์ของระบบ
อาณััติสัิ ัญญาณที่่�ติิดตั้้�งในระบบราง ทางวิ่่ง� และป้้องกัันไม่่ให้้รถไฟเข้้าไปในพื้้�นที่่อั� ันตรายในการเดิินรถ
• ระบบควบคุุมการเดิินรถในขบวนรถ (On-board System) เป็็นอุุปกรณ์์ควบคุุมการทำำ�งานผิิดพลาดของการเดิินรถอััตโนมััติิที่่�ติิดตั้้�ง
อยู่่บ� นรถ ทำำ�หน้้าที่่ต� รวจติิดตามความเร็็วของรถไฟ ตรวจทิิศทางและตำำ�แหน่่งของรถไฟ และการขัับรถอััตโนมััติ ค
ิ วบคุุมระยะห่่างของ
รถไฟ สั่่�งการทำำ�งานของระบบ เบรค และการจอด สั่่�งการทำำ�งานเปิิดปิิดประตููรถไฟ
• ระบบการส่่งสััญญาณวิิทยุุควบคุุม (RTS Radio Transmission System) เครืือข่่ายดิิจิทัิ ัลสำ�ำ หรัับการสื่่�อสารแบบสองทิิศทางที่่�ใช้้ใน
การติิดตาม และสื่่�อสารระหว่่างรถไฟ

Wayside Signalling & Onboard Signalling System สำำ�หรัับโครงการรถไฟฟ้้า

ระบบเก็็บค่่าโดยสารอััตโนมััติิ (Automatic Fare Collection System: AFC)
ระบบจััดเก็็บค่่าโดยสารอััตโนมััติิ อยู่่�ในชั้้�นจำำ�หน่่ายตั๋๋�ว เป็็นระบบปิิดที่่�ผู้โ้� ดยสารทุุกคนต้้องถืือบััตรโดยสารที่่�ใช้้ได้้ ผ่่านเข้้าสู่่� Paid Area
ของสถานีีต้้นทาง และผ่่านออกจาก Unpaid  Area ของสถานีีปลายทางเมื่่อ� สิ้้น� วััน ข้้อมููลทั้้ง� หมดจะถููกส่่งเข้้ามาประมวลผลที่่ค� อมพิิวเตอร์์
ศููนย์์กลาง (Central Computer) โดยบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ออกแบบและติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ติิดตั้้�งเครื่่�องจำำ�หน่่ายบััตรโดยสารอััตโนมััติิ (TIM/TVM)
เครื่่�องวิิเคราะห์์/ออกบััตร (POS: Point of Sales) ซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้สำ�ำ หรัับการออกบััตร Smart Pass เติิมมููลค่า่ เติิมเที่่ย� วการเดิินทาง
และวิิเคราะห์์สถานะของบััตรโดยสาร

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ระบบประตููกั้้�นชานชาลา (Platform Screen Door: PSD)
ประตููกั้้�นชานชาลา คืือ ระบบประตููเปิิด-ปิิดอััตโนมััติิที่่�นำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ติิดตั้้�งบริิเวณชานชาลาสถานีีรถไฟใต้้ดิินและสถานีีรถไฟลอยฟ้้าที่่�
ทัันสมััย ระบบนี้้�ยัังทำำ�หน้้าที่่�รัับ/ส่่งคำำ�สั่่�งการปิิด/เปิิด และตรวจสอบสถานะของประตููกั้้�นชานชาลา (Platform Screen Door) เพื่่�อ
ผู้้�โดยสารสามารถใช้้บริิการได้้อย่่างปลอดภััย และเพื่่อ� ป้้องกัันผู้้�โดยสารหรืือสิ่่ง� ของตกลงไปในรางวิ่่ง�  ทั้้�งยัังสามารถช่่วยควบคุุมอุุณหภููมิใิ น
สถานีีที่่ติ� ดิ ตั้้ง� ระบบปรัับอากาศ เพื่่อ� ไม่่ให้้เครื่่อ� งปรัับอากาศทำำ�งานหนัักเกิินไป ระบบทำำ�งานสััมพัันธ์์กับั ระบบประตููของขบวนรถ และระบบ
อาณััติิสััญญาณ ซึ่่�งสามารถติิดตั้้�งได้้ตั้้�งแต่่ก่่อนเปิิดใช้้งานระบบรถไฟฟ้้า หรืือสามารถติิดตั้้�งเพิ่่�มเติิมได้้หลัังจากเปิิดใช้้งานระบบรถไฟฟ้้า
โดยปััจจุุบััน ประตููกั้้�นชานชาลาที่่�เป็็นที่่�นิิยมใช้้ในรถไฟฟ้้าหลายประเทศทั่่�วโลกมีี  3 รููปแบบ ได้้แก่่  แบบเต็็มความสููง (Full HeightPlatform Screen Doors) แบบกึ่่ง� เต็็มความสููง (Platform Edge Doors) และแบบครึ่่�งความสููง (Half Height-Platform Screen Doors)
โดยบริิษััทฯ ให้้บริิการในการออกแบบ ติิดตั้้ง� ทดสอบระบบแบบบููรณาการ ฝึึกอบรมพนัักงานสำำ�หรัับลููกค้้า และซ่่อมบำำ�รุุงตลอดระยะ
เวลาการรัับประกััน

ระบบจััดการศููนย์์ซ่่อมบำำ�รุุงรถไฟฟ้้า (Depot Workshop Facility)
บริิษัทั ฯ ให้้บริิการในการจััดหาและติิดตั้้ง� พร้้อมทั้้�งทดสอบระบบสำำ�หรัับอุุปกรณ์์ที่ใ่� ช้้ในการซ่่อมบำำ�รุงุ ระบบรถไฟฟ้้าภายในศููนย์์ซ่่อมบำำ�รุงุ
รถไฟฟ้้า อาทิิ เช่่น ระบบการยกรถไฟ การถอด/ประกอบ อุุปกรณ์์รถไฟฟ้้า ระบบล้้างรถไฟฟ้้าอััตโนมััติ อุ
ิ ุปกรณ์์การกู้้�รถไฟฟ้้าในกรณีี
ฉุุกเฉิิน รถบริิการงานซ่่อมบำำ�รุุง รวมถึึงเครื่่�องมืือสำำ�หรัับงานซ่่อมบำำ�รุุงต่่าง ๆ สำำ�หรัับการเดิินรถไฟฟ้้า เป็็นต้้น
บริิษัทั ฯ ได้้จัดั หาผู้้�เชี่่ย� วชาญพิิเศษทั้้�งจากภายในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่อ� สนัับสนุุนการติิดตั้้ง� และทดสอบระบบ รวมถึึงการจััดอบรม
ทั้้�งภาคทฤษฎีีและภาคปฏิิบัติั ิพร้้อมการรัับประกัันอุุปกรณ์์ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของลููกค้้า
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ตััวอย่่างโครงการให้้บริิการวางระบบคมนาคมขนส่่งที่่�บริิษััทฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการ ในปีี 2562-2564
โครงการรถไฟฟ้้าสายสีีเขีียวส่่วนต่่อขยายสายใต้้และสายเหนืือ (2559-2564)
บริิษทฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการออกแบบ จััดหา และติิดตั้้�งระบบไฟฟ้้าและเครื่่�องกล (Electrical and Mechanical System: E&M) ระบบเดิิน
รถไฟฟ้้า สำำ�หรัับโครงการรถไฟฟ้้าสายสีีเขีียวส่่วนต่่อขยายสายใต้้ (แบริ่่�ง-เคหะฯ) จำำ�นวน 9 สถานีี ส่่วนต่่อขยายสายเหนืือ (หมอชิิต-คููคต)
จำำ�นวน 16 สถานีี และระบบศููนย์์ซ่่อมบำำ�รุุง (Depot Workshop Facilities) จำำ�นวน 2 แห่่ง ซึ่่�งประกอบด้้วยระบบไฟฟ้้าหลััก (Power
Supply) ระบบอาณััติิสัญญ
ั าณ (Signalling) ระบบสื่่อ� สาร (Communication) ระบบรางจ่่ายไฟฟ้้า (Power Rail) ระบบสัับราง (Switch
Turnout) ระบบควบคุุมการสั่่�งการระยะไกล (SCADA) ระบบประตููกั้้น� ชานชาลา (Platform Screen Door) และติิดตั้้ง� ระบบและอุุปกรณ์์
ศููนย์์ซ่่อมบำำ�รุงุ รถไฟฟ้้า เช่่น ระบบทำำ�ความสะอาดรถไฟฟ้้า งานตรวจสอบระบบราง รวมถึึงงานซ่่อมบำำ�รุงุ ตััวรถไฟฟ้้า ระบบบริิหารจััดการ
อาคาร  (Building Management) รวมถึึงจััดทำำ�ระบบวิิศวกรรมโยธาส่่วนเพิ่่�มจากระบบโครงสร้้างหลััก และปรัับงานวิิศวกรรมโยธาให้้
ตรงกัับการใช้้งานเฉพาะด้้านของแต่่ละสถานีี รวมถึึงการก่่อสร้้างอาคารสถานีีไฟฟ้้าย่่อยขนาด 115 kV

โครงการรถไฟฟ้้าสายสีีเขีียวเป็็นระบบรถไฟฟ้้ารางหนััก (Heavy Rail Transit) มีีทางวิ่่�งยกระดัับตลอดทั้้�งโครงการ โดยมีีรางที่่� 3 ขนาน
ไปกัับรางวิ่่�งสำำ�หรัับจ่่ายกระแสไฟฟ้้าให้้กัับตััวรถ  ใช้้ไฟฟ้้ากระแสตรงป้้อนระบบขัับเคลื่่�อนรถ  ใช้้ระบบอาณััติิสััญญาณเดิินรถด้้วย
ระบบอััตโนมััติิจากศููนย์์ควบคุุมการเดิินรถ และใช้้ระบบเก็็บค่่าโดยสารอััตโนมััติิ
โครงการรถไฟฟ้้าสายสีีทอง ระยะที่่� 1 (สถานีีกรุุงธนบุุรีี – สถานีีคลองสาน) (2561-2564)
บริิษัทั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการออกแบบ จััดหา และติิดตั้้ง� ระบบไฟฟ้้าและเครื่่อ� งกล (Electrical and Mechanical System: E&M) ให้้กับั โครงการ
ระบบขนส่่งขนาดรองสายสีีทอง ระยะที่่� 1 (สถานีีกรุุงธนบุุรีี – สถานีีคลองสาน) จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 3 สถานีี ซึ่่�งเป็็นครั้้�งแรกในประเทศไทยที่่�
บริิษััทสััญชาติิไทยได้้รัับความไว้้วางใจให้้บริิหารงานโครงการทั้้�งหมดแบบ Turnkey ซึ่่�งประกอบด้้วยระบบไฟฟ้้าหลััก (Power Supply)
ระบบอาณััติสัิ ญญ
ั าณ (Signalling) ระบบสื่่อ� สาร (Communication) ระบบรางจ่่ายไฟฟ้้า (Power Rail) ระบบสัับราง (Switch Turnout)
ระบบควบคุุมการสั่่�งการระยะไกล (SCADA) ระบบประตููกั้้�นชานชาลา (Platform Screen Door) รวมถึึงระบบศููนย์์ซ่่อมบำำ�รุุง (Depot
Workshop Facilities)
โครงการรถไฟฟ้้าสายสีีทองนัับเป็็นระบบขนส่่งมวลชนสายรอง (Feeder Line) รวมระยะทางประมาณ 2 กิิโลเมตร  เป็็นทางยกระดัับ
ตลอดเส้้นทางรวม 3 สถานีี ที่่�ใช้้ระบบรถล้้อยางแบบไร้้คนขัับ (Automatic People Mover: APM) แบบเดีียวกัับที่่�ใช้้ในสนามบิินชั้้�นนำำ�
ทั่่ว� โลกเป็็นขบวนแรกในประเทศไทย ด้้วยขนาดที่่ก� ะทััดรััดและผิิวสััมผััสของล้้อยางที่่นุ่่� ม� นวลก่่อให้้เกิิดเสีียงรบกวนต่ำำ� อีี
� กทั้้ง� ยัังดููแลรัักษาง่่าย
และประหยััดต้้นทุุนเนื่่�องจากวััสดุุอุุปกรณ์์บางรายการสามารถผลิิตได้้ในประเทศ ทำำ�ให้้มีีความเหมาะสมกัับพื้้�นที่่�และมีีประสิิทธิิภาพใน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
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การเชื่่อ� มต่่อการเดิินทางของประชาชนในพื้้�นที่่ฝั่่� ง� ธนบุุรีีซึ่่ง� มีีการพััฒนาเป็็นย่่านเศรษฐกิิจใหม่่ที่่มีี� ศัักยภาพ โดยจะเชื่่อ� มต่่อกัับรถไฟฟ้้าสาย
สีีเขีียวที่่ส� ถานีีกรุุงธนบุุรีี เชื่่อ� มต่่อกัับรถโดยสารประจำำ�ทางในพื้้น� ที่่ย่่� านคลองสาน และยัังเชื่่อ� มต่่อกัับเส้้นทางเดิินเรืือแม่่น้ำำ�� เจ้้าพระยาอีีกด้้วย

โครงการรถไฟฟ้้าสายสีีชมพูู (2562-2565)
ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินงานติิดตั้้ง� ระบบรางจ่่ายไฟ (Power Rail) ติิดตั้้�งและทดสอบระบบควบคุุมการสั่่�งการระยะไกล (SCADA)
สำำ�หรัับโครงการรถไฟฟ้้าสายสีีชมพูู ต่่อมาในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้รับั ความไว้้วางใจให้้รับั งานติิดตั้้ง� ระบบเครื่่อ� งกลและไฟฟ้้า (Mechanical
and Electrical System) ในสถานีีรถไฟฟ้้าสายสีีชมพูู จำำ�นวน 11 สถานีี ซึ่่�งคาดว่่าจะแล้้วเสร็็จภายในปีี 2565 โดยลัักษณะของงาน
เป็็นการติิดตั้้�งระบบสาธารณููปโภคที่่�สำำ�คััญที่่�ใช้้ในการปฏิิบััติิงานในอาคารสถานีีหลััก อาทิิ ระบบไฟฟ้้า ระบบสััญญาณเตืือนภััย ระบบ
บำำ�บััดน้ำำ�� เสีีย ระบบระบายอากาศ เป็็นต้้น
โครงการรถไฟฟ้้าสายสีีชมพููเป็็นระบบรถไฟฟ้้ารางเดี่่�ยว แบบวิ่่�งคร่่อมคานทางวิ่่�ง (Straddle-Beam Monorail) มีีรางที่่� 3 ตีีขนานไปกัับ
รางวิ่่�งสำำ�หรัับจ่่ายกระแสไฟฟ้้าให้้กัับตััวรถ รวมระยะทางประมาณ 36 กิิโลเมตร  เป็็นทางยกระดัับตลอดเส้้นทาง ขบวนรถสามารถขัับ
เคลื่่�อนจากจุุดจอดได้้เองแบบไร้้คนขัับ (Automatic People Mover: APM) ใช้้ระบบอาณััติสัิ ัญญาณเดิินรถด้้วยระบบอััตโนมััติิจากศููนย์์
ควบคุุมการเดิินรถ และใช้้ระบบจััดเก็็บค่่าโดยสารอััตโนมััติิ
โครงการรถไฟฟ้้าสายสีีเหลืือง (2562-2565)
ในปีี 2562 บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินงานติิดตั้้ง� ระบบรางจ่่ายไฟ (Power Rail) ติิดตั้้�งและทดสอบระบบควบคุุมการสั่่�งการระยะไกล (SCADA)
สำำ�หรัับโครงการรถไฟฟ้้าสายสีีเหลืือง และในปีี 2564 ได้้รัับความไว้้วางใจให้้ดำำ�เนิินงานติิดตั้้�งระบบเครื่่�องกลและไฟฟ้้า (Mechanical
and Electrical System) ในสถานีีรถไฟฟ้้าสายสีีเหลืือง จำำ�นวน 9 สถานีี ซึ่่�งคาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในช่่วงไตรมาส 4 ปีี 2565 โดยลัักษณะ
ของงานเป็็นการติิดตั้้�งระบบสาธารณููปโภคที่่�สำำ�คัญที่
ั ่�ใช้้ในการปฏิิบััติิงานในอาคารสถานีีหลััก อาทิิ ระบบไฟฟ้้า ระบบสััญญาณเตืือนภััย 
ระบบบำำ�บััดน้ำำ�� เสีีย ระบบระบายอากาศ เป็็นต้้น
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

สำำ�หรัับโครงการรถไฟฟ้้าสายสีีเหลืืองเป็็นระบบรถไฟฟ้้ารางเดี่่�ยว แบบวิ่่�งคร่่อมคานทางวิ่่�ง (Straddle-Beam Monorail) มีีรางที่่� 3
ตีีขนานไปกัับรางวิ่่�งสำำ�หรัับจ่่ายกระแสไฟฟ้้าให้้กัับตััวรถ รวมระยะทางประมาณ 30 กิิโลเมตร เป็็นทางยกระดัับตลอดเส้้นทาง ขบวนรถ
สามารถขัับเคลื่่อ� นจากจุุดจอดได้้เองแบบไร้้คนขัับ (Automatic People Mover: APM) ใช้้ระบบอาณััติสัิ ญญ
ั าณเดิินรถด้้วยระบบอััตโนมััติิ
จากศููนย์์ควบคุุมการเดิินรถ และใช้้ระบบจััดเก็็บค่่าโดยสารอััตโนมััติิ

E-Bike Platform
บริิษััทฯ รัับออกแบบและผลิิตสถานีีสัับเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�ให้้กัับรถจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้า และกำำ�ลัังต่่อยอดพััฒนาแพลตฟอร์์มของรถ
จัักรยานยนต์์ไฟฟ้้าเพื่่อ� เพิ่่�มศัักยภาพการให้้บริิการของผู้้�ประกอบการ และผู้้�บริิหารเมืืองที่่ส� นใจนำำ�แพลตฟอร์์มนี้้�ไปให้้บริิการกัับประชาชน
ในท้้องถิ่่�น โดยแพลตฟอร์์มที่่�บริิษััทฯ พััฒนาจะมีีองค์์ประกอบหลัักดัังนี้้�

ซึ่่ง� ธุุรกิจิ ตู้้�สลัับแบตเตอรี่่แ� ละแพลตฟอร์์มสำำ�หรัับรถจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้าถืือเป็็นธุุรกิจิ ใหม่่ของบริิษัทั ฯ ที่่ส� อดรัับกัับนโยบายส่่งเสริิมยานยนต์์
ไฟฟ้้า (EV) ของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์์แห่่งชาติิ ที่่�จะนำำ�พาประเทศไทยเข้้าสู่่�การเป็็นสัังคมคาร์์บอนต่ำำ� 
� โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ
ได้้พััฒนาสถานีีสลัับแบตเตอรี่่�ให้้กัับมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ซึ่่�งเป็็นโครงการวิิจััยการใช้้จัักรยานยนต์์ไฟฟ้้า
กรณีีศึึกษารถรัับจ้้างสาธารณะในพื้้�นที่่� อ.บางกรวย จ.นนทบุุรีี ซึ่่�งเป็็นโครงการนำำ�ร่่องเพื่่�อขัับเคลื่่�อนบางกรวยสู่่�ชุุมชนสีีเขีียว (Bangkruai
Green Community) ของการไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่่�งให้้บริิการพี่่�วิินไปแล้้ว 51 คััน โดยจะเก็็บข้้อมููลการใช้้งานเป็็น
เวลา 1 ปีี เพื่่�อรวบรวมและวิิเคราะห์์การใช้้งานมุ่่�งพััฒนาอุุปกรณ์์และแพลตฟอร์์มของบริิษััทฯ ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�นต่่อไป
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งานให้้บริิการวางระบบไอซีีทีีและซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่�น (ICT and System Solution: ISS)

งานด้้านวางระบบไอซีีทีีและซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่น� ของบริิษัทั ฯ ครอบคลุุมการให้้คำำ�ปรึึกษา การออกแบบระบบ การจััดหาฮาร์์ดแวร์์ (Hardware)
การจััดหาซอฟต์์แวร์์ (Software) การติิดตั้้ง� และการฝึึกอบรมแบบครบวงจร บริิษัทั ฯ มีีความชำำ�นาญและสามารถให้้บริิการวางระบบงาน
โครงการที่่�หลากหลาย เช่่น ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (Information Communication Technology: ICT) โซลููชั่่�น
เพื่่�อการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานเมืืองอััจฉริิยะ (Smart City) ระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์และความปลอดภััย  (Computer Network
and Security) และระบบควบคุุมและสั่่�งการระยะไกล (SCADA System) โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
• ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร (Information Communication Technology: ICT)
ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สาร เป็็นการนำำ�เทคโนโลยีีด้้านสื่่อ� สารโทรคมนาคม คอมพิิวเตอร์์ และระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ 
เข้้ามาพััฒนาร่่วมกัันเพื่่อ� ใช้้สำำ�หรัับการจััดทำำ�ระบบฐานข้้อมููล เพื่่อ� การบริิหารจััดการและการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลให้้เป็็นประโยชน์์ต่่อการนำำ�ไป
ใช้้งานได้้อย่่างเหมาะสม ถููกต้้อง และรวดเร็็ว พร้้อมทั้้�งสามารถทำำ�การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล  และนำำ�ข้้อมููลไปใช้้งานได้้ทั้้�งภายในหน่่วยงาน
และระหว่่างหน่่วยงาน รวมถึึงการเผยแพร่่ข้้อมููลทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร มีีความสามารถใช้้งานในสถานที่่�ต่่าง ๆ โดยอาศััยเครืือ
ข่่ายสื่่�อสารโทรคมนาคมที่่�มีีอยู่่� ทั้้�ง Private Network และ Public Network เป็็นตััวเชื่่�อมโยงระบบต่่าง ๆ ให้้สามารถสื่่�อสารผ่่านกัันได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น ระบบบริิหารจััดการข้้อมููล  (Rational Database Management System: RDBMS และ Object Relational
Database Management System: ORDMS) ระบบบริิหารจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่ (Big Data) และระบบธุุรกิิจอััจฉริิยะ (Business
Intelligence: BI) เป็็นต้้น
• โซลููชั่่�นเพื่่�อการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานเมืืองอััจฉริิยะ (Smart City)
การนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สารมาประยุุกต์์ใช้้และพััฒนาโซลููชั่่น� ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับระบบงานต่่าง ๆ ที่่จำ� ำ�เป็็นและเหมาะสมกัับการ
พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานเมืืองอััจฉริิยะ เพื่่�อเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับพลเมืือง การรัักษาความปลอดภััย  การป้้องกัันภััย 
การคมนาคมขนส่่ง รวมถึึงระบบสาธารณููปโภคต่่าง ๆ เช่่น ระบบตรวจวััดสภาพการจราจร ระบบติิดตามน้ำำ�ท่่
� วมบนถนน และระบบกล้้อง
วงจรปิิด (Closed Circuit Television: CCTV) เป็็นต้้น
• ระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์และความปลอดภััย (Computer Network and Security)
ระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์และความปลอดภััย  (Computer Network and Security) แยกเป็็น 2 ระบบ ได้้แก่่ ระบบเครืือข่่าย
คอมพิิวเตอร์์ และระบบรัักษาความปลอดภััยเครืือข่่าย ในส่่วนของระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ เป็็นระบบสื่่อ� สารเชื่่อ� มโยงข้้อมููลเพื่่อ� รองรัับ
การเชื่่�อมโยงระบบคอมพิิวเตอร์์ และระบบสารสนเทศต่่าง ๆ ให้้สามารถติิดต่่อเชื่่�อมโยงข้้อมููลระหว่่างกัันได้้ ซึ่่�งข้้อมููลสามารถเป็็นได้้ทั้้�ง
ข้้อความ เสีียง ภาพ และภาพเคลื่่อ� นไหว ทำำ�ให้้การติิดต่่อสื่่อ� สารกัันด้้วยระบบคอมพิิวเตอร์์สามารถเชื่่อ� มโยงเข้้าถึึงกัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ส่่วนระบบรัักษาความปลอดภััยเครืือข่่าย เป็็นระบบการรัักษาความปลอดภััยในการใช้้งานเครืือข่่าย เพื่่�อป้้องการผู้้�บุุกรุุก หรืือผู้้�ไม่่หวัังดีี 
เข้้ามารบกวน บุุกรุุกหรืือทำำ�ลายหรืือสร้้างความเสีียหายให้้กัับการทำำ�งานของเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่�งอาจจะทำำ�ให้้เกิิดความเสีียหายไม่่
เฉพาะในส่่วนของเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์เท่่านั้้�น อาจจะกระทบถึึงระบบงานโปรแกรมประยุุกต์์ต่่าง ๆ ที่่�มีีการเชื่่�อมโยงในเครืือข่่ายให้้ได้้
รัับความเสีียหายไปด้้วย เช่่น ระบบเครืือข่่ายและโปรแกรมประยุุกต์์รักั ษาความปลอดภััยระบบสารสนเทศ ระบบความปลอดภััยสารสนเทศ 
(IT Security System) เป็็นต้้น
โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้ประกาศความร่่วมมืือในการพััฒนาธุุรกิิจไซเบอร์์ซิิเคีียวริิตี้้� (Cyber Security) กัับบริิษััท ไอทีีเซค (ไทยแลนด์์)
จำำ�กััด เพื่่�อยกระดัับขีีดความสามารถและศัักยภาพบริิษััทไทยในการพััฒนาธุุรกิิจไซเบอร์์ซิิเคีียวริิตี้้� รวมทั้้�งยัังเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นในการพััฒนา
อุุตสาหกรรมและผู้้�ประกอบการธุุรกิิจในประเทศไทยให้้มีีมาตรฐานทางไซเบอร์์ซิิเคีียวริิตี้้�ทััดเทีียมนานาชาติิ เปิิดโอกาสให้้เราได้้แสดง
ศัักยภาพเพื่่�อร่่วมกัันพััฒนาธุุรกิิจไซเบอร์์ซิิเคีียวริิตี้้�ให้้มีีความก้้าวหน้้าและมาตรฐานที่่ดีี 
�
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• ระบบควบคุุมและสั่่�งการระยะไกล (SCADA System)
ระบบควบคุุมและสั่่�งการระยะไกล (SCADA System) เป็็นระบบควบคุุม ตรวจสอบเฝ้้าระวััง และสามารถสั่่�งการทำำ�งานของอุุปกรณ์์ผ่่าน
ระบบ SCADA ในระยะไกลผ่่านระบบคอมพิิวเตอร์์และอุุปกรณ์์สื่่�อสารได้้ ทำ�ำ ให้้สามารถรัับทราบสถานะการทำำ�งานของอุุปกรณ์์ในระบบ
ที่่กำ� ำ�ลัังปฏิิบัติั งิ านอยู่่� และสามารถทราบเหตุุผิดิ ปกติิที่เ่� กิิดขึ้้น� ได้้อย่่างรวดเร็็ว และสามารถเข้้าทำำ�การตรวจสอบ แก้้ไขปััญหาที่่เ� กิิดขึ้้น� ได้้ทันั
ท่่วงทีี ก่่อนที่่�เหตุุการณ์์ร้้ายแรงที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหาย และมีีผลกระทบต่่อการให้้บริิการ และความเดืือดร้้อนของประชาชน โดย
เฉพาะในระบบสาธารณููปโภคต่่าง ๆ ได้้แก่่ การไฟฟ้้า การประปา การสื่่�อสารโทรคมนาคม ระบบขนส่่ง การส่่งก๊๊าซผ่่านท่่อก๊๊าซ ระบบ
ป้้องกัันและควบคุุมน้ำำ��ท่่วม ระบบตรวจวััดและรายงานสภาพอากาศ ระบบควบคุุมการทำำ�งานอุุปกรณ์์ปั้้�มน้ำำ��เพื่่�อการระบายน้ำำ� ร
� ะบบ
ควบคุุมและเฝ้้าระวัังอุุปกรณ์์ภายในสถานีีไฟฟ้้า (Automation Substation) เป็็นต้้น
ตััวอย่่างงานให้้บริิการวางระบบ ICT and System Solution ในปีี 2562-2564 มีีดัังนี้้�

ปีีส่่งมอบ

2562

เจ้้าของโครงการ

โครงการ

สำำ�นักั งานคณะกรรมการกฤษฎีีกา

ปรัับปรุุงเว็็บไซต์์หลัักของสำำ�นักั งาน

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค

อุุปกรณ์์ Router

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค

จััดหาและติิดตั้้�ง Cellular and Server

สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา

โครงการเปลี่่�ยนระบบคอมพิิวเตอร์์และพััฒนาระบบงานภายใน

สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา

โครงการเปลี่่�ยนระบบคอมพิิวเตอร์์และพััฒนาระบบงานภายนอก

กรุุงเทพมหานคร

จััดทำำ�เครืือข่่ายสื่่�อสารตึึกสภากรุุงเทพมหานคร

สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา

โครงการปรัั บ ปรุุ ง ระบบรัั ก ษาความมั่่� น คงปลอดภัั ย ของระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ

กรุุงเทพมหานคร

ติิดตั้้�งระบบเครืือข่่ายสื่่�อสาร OPD รพ.คลองสามวา สำำ�นัักแพทย์์

กรุุงเทพมหานคร

โครงการปรัับปรุุงระบบเครืือข่่ายและโปรแกรมประยุุกต์์ตามโครงการ
ระบบรัักษาความปลอดภััยระบบสารสนเทศ ระยะที่่� 2

สำำ�นัักงานประกัันสัังคม

โครงการประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารประกัันสัังคม (SMS)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ปีีส่่งมอบ

2563

2564

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

เจ้้าของโครงการ

โครงการ

การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต

ซื้้�อพร้้อมติิดตั้้�งระบบ Enterprise Content Management (ECM)

กรุุงเทพมหานคร

ปรัับปรุุงทดแทนระบบแจกหมายเลข IP

กรุุงเทพมหานคร

ปรัับปรุุงระบบหมายเลข IP

สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา

จััดซื้้�อระบบเครืือข่่ายคอมพิิวเตอร์์

กรุุงเทพมหานคร

งานย้้ายสายเคเบิิลใยแก้้วนำำ�แสงลงดิิน 3 เส้้นทาง

บริิษััทแห่่งหนึ่่�ง

งานปรัับปรุุงระบบโทรมาตรประตููน้ำำ�� 

การท่่าอากาศยาน แห่่งประเทศไทย

โครงการจ้้างติิดตั้้ง� ระบบบัันทึึกการทำำ�งานของเครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์แม่่ข่่าย

การไฟฟ้้านครหลวง

จััดซื้้อ� ADSS Optical Fiber Cable พร้้อมติิดตั้้ง� เพื่่อ� รองรัับระบบ DMS 7

การท่่าอากาศยาน แห่่งประเทศไทย

ปรัับปรุุงกล้้องระบบตรวจจัับผู้้�บุุกรุุก ท่่าอากาศยานภููเก็็ต

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค

จััดซื้้�ออุุปกรณ์์เครื่่�องรัับ-ส่่งวิิทยุุสื่่�อสารชนิิด Repeater ระบบ UHF
พร้้อมอุุปกรณ์์

บริิษััท ทรูู ทััช จำำ�กััด

จ้้างที่่�ปรึึกษาศููนย์์บริิการข้้อมููลประกัันสัังคม

บริิษััท ปตท จำำ�กััด (มหาชน)

ซ่่อมอุุปกรณ์์ ARGUS Power Module

บริิษััท อิิตาเลีียนไทย ดีีเวล๊๊อปเมนต์์ จำ�กั
ำ ัด รื้้�อย้้ายกล้้อง CCTV
(มหาชน)
การไฟฟ้้านครหลวง

งานซ่่อมระบบ Video Conference

การไฟฟ้้านครหลวง

จ้้างซ่่อมกล้้อง IP CCTV การไฟฟ้้านครหลวง

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค

ซ่่อมเครื่่�องรัับวิิทยุุสื่่�อสาร Moto

บริิษััท ท่่าอากาศยานไทย จำำ�กััด (มหาชน)

ซ่่อมบำำ�รุงุ ซอฟต์์แวร์์ระบบบัันทึึกการทำำ�งานของเครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์แม่่ข่่าย

การไฟฟ้้านครหลวง

จ้้างซ่่อมกล้้อง IP CCTV

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค

จ้้างปรัับปรุุงระบบกราวด์์ให้้กัับเสาโครงเหล็็กวิิทยุุ

กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐานบรอดแบนด์์
อิินเทอร์์เน็็ต จััสมิิน

จััดทำำ�รายงานตรวจสอบทรััพย์์สิิน Optical Fiber Cable

บริิษััท ดัับเบิ้้�ลยูู. อาร์์. ซีี. อิิเล็็คทริิค แอนด์์
คอมมููนิิเคชั่่�น จำำ�กััด

ซื้้�อ Fiber Optic งานรถไฟฟ้้าสายสีีเขีียวเหนืือ

45

46

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ปีีส่่งมอบ

เจ้้าของโครงการ

กรมชลประทาน

โครงการ

ปรัับปรุุงระบบโทรมาตรลุ่่�มน้ำำ��น่่าน

กองระบบเทคโนโลยีีจราจร สำำ�นัักงานจราจร ย้้ายสายใยแก้้วนำำ�แสงลงดิิน
และขนส่่ง
การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค

จััดซื้้�อระบบวิิทยุุสื่่�อสารระบบดิิจิทัิ ลั

บริิษััท ล็็อกซเล่่ย์์ จำำ�กััด (มหาชน)

จ้้างพััฒนาระบบติิดตามตำำ�แหน่่งรถยนต์์ (Car Tracking System)

ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด เคอาร์์บีี เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง

งานติิ ด ตั้้� ง เครืือข่่ายสื่่� อ สารเชื่่� อ มโยงข้้ อ มูู ล เส้้ น ใยแก้้ ว นำำ� แสง
กองเครื่่�องจัักรกล กทม.

กองควบคุุมระบบคอมพิิวเตอร์์
สำำ�นัักยุุทธศาสตร์์และประเมิินผล

ซื้้�อระบบควบคุุมและตรวจสอบสิิทธิ์์�การเข้้าถึึงระบบสารสนเทศ 

การไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค

ซื้้�อพร้้อมติิดตั้้�งจอ LED พร้้อมอุุปกรณ์์ประกอบ ให้้กัับห้้องประชุุม
อเนกประสงค์์ชั้้�น 6 อาคาร LED

ผลงานการออกแบบและติิดตั้้�งระบบสื่่�อสารหลัักตามแนวท่่อส่่งก๊๊าซระหว่่างไทย-มาเลเซีีย เพื่่�อทดแทนระบบเดิิมเชื่่�อมโยงระบบการ
เฝ้้าระวัังและควบคุุมการทำำ�งานของสถานีีควบคุุมแรงดัันก๊๊าซตามแนวท่่อส่่งก๊๊าซทั้้�งสิ้้�น 28 แห่่ง ตั้้�งแต่่สถานีีแยกก๊๊าซ อำำ�เภอจะนะ
จัังหวััดสงขลา ถึึงสถานีีคลัังก๊๊าซปููลััวปีีนััง ประเทศมาเลเซีีย ระยะทางกว่่า 241 กิิโลเมตร

ผลงานการพััฒนาระบบจััดเก็็บและวิิเคราะห์์ข้้อมููลเพื่่�อการบริิหารจััดการน้ำำ��สำำ�หรัับกรุุงเทพมหานคร และลุ่่�มน้ำำ��ต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ผลงานการติิดตั้้ง� ระบบกล้้องวงจรปิิด
เพื่่�อการจราจรและความปลอดภััย

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ผลงานการเปลี่่�ยนระบบสายไฟฟ้้าอากาศ
เป็็นสายไฟฟ้้าใต้้ดิิน ขนาด 24kV ของ กฟน.
รอบพระตำำ�หนัักจิิตรลดา

(2) งานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง (Maintenance Agreement)
บริิษัทั ฯ ให้้บริิการงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุงุ ระบบเครืือข่่ายและเทคโนโลยีีต่่าง ๆ ให้้กับั ลููกค้้าหน่่วยงานภาครััฐและเอกชนมาเป็็นเวลา
กว่่า 10 ปีี จนได้้รัับความไว้้วางใจจากลููกค้้า ดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุงระบบของลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�องในลัักษณะสััญญาว่่าจ้้างงานให้้บริิการ
ตามขอบเขตงานและระยะเวลาที่่�ตกลงกัับลููกค้้า ลัักษณะงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง ได้้แก่่  งานซ่่อมบำำ�รุุงเชิิงแก้้ไข (Corrective
Maintenance: CM) และงานซ่่อมบำำ�รุุงเชิิงป้้องกััน (Preventive Maintenance: PM) โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
งานซ่่อมบำำ�รุุงแบบเชิิงแก้้ไข (CM)

ลัักษณะของงานซ่่อมบำำ�รุุงแบบ CM เป็็นงานบริิการที่่�เข้้าไปแก้้ไขหลัังการเกิิดข้้อบกพร่่องหรืือเกิิดการชำำ�รุุดเสีียหายของอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ
โดยวิิเคราะห์์หาสาเหตุุ และดำำ�เนิินการแก้้ไขเป็็นครั้้�งคราวเพื่่�อให้้ระบบกลัับมาทำำ�งานได้้เป็็นปกติิ โดยครอบคลุุมในเรื่่�องการจััดเตรีียม
อะไหล่่สำำ�รองสำำ�หรัับหมุุนเวีียนงานซ่่อม สรุุปขั้้�นตอนการให้้บริิการได้้ ดัังนี้้�
• รัับแจ้้งจากลููกค้้า/ผู้้�ว่่าจ้้าง : บริิษัทั ฯ มีีทีีม Call Center ประจำำ� เป็็นเวลา 24 ชั่่ว� โมง ตลอด 7 วััน เพื่่อ� รัับแจ้้งปััญหาจากลููกค้้า/ผู้้�ว่่าจ้้าง ซึ่่�ง
ทีีมให้้บริิการประกอบไปด้้วยช่่างเทคนิิคซึ่่ง� ทำำ�หน้้าที่่แ� ก้้ไขปััญหาในเบื้้�องต้้นให้้กับั ลููกค้้ารวมถึึงการนััดหมายกัับลููกค้้าเพื่่อ� เข้้าซ่่อมแซม
ต่่อไป
• เข้้าปฏิิบัติั งิ านให้้บริิการซ่่อมแซม : เมื่่อ� ทำำ�การตรวจสอบแล้้วเสร็็จ และหากต้้องมีีการซ่่อมแซม บริิษัทั ฯ จะนำำ�ส่่งใบเสนอราคาซ่่อมแซม
(ในกรณีีที่่�ไม่่อยู่่�ในสััญญา) เพื่่�อให้้ลููกค้้าอนุุมััติิก่่อนดำำ�เนิินการ ภายหลัังจากทำำ�การซ่่อมแซม บริิษััทฯ จะจััดทำำ�เอกสารส่่งมอบงานให้้
แก่่ลููกค้้าเพื่่�อทำำ�การวางบิิลเรีียกเก็็บเงิินต่่อไป
งานซ่่อมบำำ�รุุงแบบเชิิงป้้องกััน (PM)

ลัักษณะงานซ่่อมบำำ�รุงุ แบบ PM เป็็นการให้้บริิการเข้้าไปตรวจสอบระบบตามวงรอบ เพื่่อ� ป้้องกัันหรืือลดความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดความเสีียหาย
ของอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ในระบบ โดยบริิษัทั ฯ จะจััดทำำ�แผนงานซ่่อมบำำ�รุงุ ระบบ โดยกำำ�หนดระยะเวลาในการบำำ�รุงุ รัักษา ตามจำำ�นวนและระยะ
เวลาที่่�ตกลงกัันกัับลููกค้้า สรุุปขั้้�นตอนการให้้บริิการได้้ดัังนี้้�
• การวางแผนการเข้้าบริิการบำำ�รุงุ รัักษา : บริิษัทั ฯ จะทำำ�การสำำ�รวจระบบที่่จ� ะให้้บริิการ เพื่่อ� วางแผนการเข้้าตรวจสภาพและบำำ�รุงุ รัักษา
ระบบต่่าง ๆ และจััดทำำ�รายการเพื่่�อใช้้ในการอ้้างอิิงในการเข้้าตรวจสอบสภาพตามวาระร่่วมกัับลููกค้้า
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

• การเข้้าตรวจสภาพ และบำำ�รุุงรัักษาระบบ : เมื่่�อถึึงรอบการเข้้าบริิการบำำ�รุุงรัักษา บริิษััทฯ จะเข้้าตรวจระบบและอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ
ตามรายการที่่�ได้้วางแผนการตรวจไว้้ และหากพบส่่วนที่่�ชำำ�รุุดจะดำำ�เนิินการซ่่อมแซมทัันทีี  โดยหากต้้องมีีการเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์หรืือใช้้
อะไหล่่ในการซ่่อมแซมที่่น� อกเหนืือจากสััญญา บริิษัทั ฯ จะแจ้้งค่่าใช้้จ่่ายดัังกล่่าวต่่อลููกค้้าเพื่่อ� ขออนุุมัติั กิ ารดำำ�เนิินการก่่อนที่่จ� ะทำำ�การ
ซ่่อมแซม โดยทุุกครั้้�งที่่�ทีีมงานเข้้าไปตรวจตามแผนที่่�กำำ�หนดไว้้ บริิษััทฯ จะมีีการจััดทำำ�รายงานสรุุปการตรวจสอบและการซ่่อมแซม
นำำ�เสนอต่่อลููกค้้า

(3) จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ไอทีีโซลููชั่�น
่
บริิษัทั ฯ เป็็นผู้้�จัดั หาและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ไอทีีโซลููชั่่�น ทั้้�งในรููปแบบฮาร์์ดแวร์์ (Hardware) และซอฟต์์แวร์์ (Software) สำำ�หรัับลููกค้้า
ที่่�ต้้องการแพลตฟอร์์มพื้้�นที่่�ทำำ�งานดิิจิิทัลั ในการบริิหารจััดการในรููปแบบใหม่่ที่่�เรีียกว่่า Workspace และการรัักษาความปลอดภััยในการ
เข้้าถึึงแอปพลิิเคชัันที่่จ� ะช่่วยตอบสนองความต้้องการทั้้�งในด้้านการบริิหารจััดการที่่มีี� ประสิิทธิิภาพและการรัักษาความปลอดภััยทางไซเบอร์์
สำำ�หรัับลููกค้้าองค์์กรในยุุคดิิจิิทััล  เช่่น สถาบัันการเงิิน บริิษััทประกััน โรงงานอุุตสาหกรรม หน่่วยงานบริิการภาครััฐ โรงไฟฟ้้า กิิจการ
โทรคมนาคมและการสื่่�อสาร โรงแรม ธุุรกิิจพาณิิชย์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และธุุรกิิจค้้าปลีีกสมััยใหม่่ เป็็นต้้น
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััทฯ เป็็นผู้้�จััดหาและจััดจำำ�หน่่าย แบ่่งเป็็น 2 ประเภทหลััก ได้้แก่่ 
ประเภทผลิิตภััณฑ์์

รายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์

1. Workspace and Infrastructure Solution
Viture App & Desktop

Citrix Virtual App & Desktop

Enterprise File Sharing

Citrix File

Desktop Management

Star CAT

Thin Client

Dell Wyse

Server & Storage

Lenovo Dell HP และ IBM

Hyper Convergence Infrastructure

Nutanix และ HP Simplivity

Could

SiS Cloud

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ประเภทผลิิตภััณฑ์์

รายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์

DR/Backup

Veeam และ Acronis

Log & Monitoring

Solarwinds

Advance Networking

Cirtix NetScaler ADC

2. Security Solution
Vulnerability Assessment & Penetration Test

ให้้คำ�ำ ปรึึกษาและบริิการโดยทีีมงานผู้เ้� ชี่่�ยวชาญ 

AI Based Security Solution

ให้้คำ�ำ ปรึึกษา เสนอโซลููชั่่�น ติิดตั้้�งระบบโดยผู้เ้� ชี่่ย� วชาญ

ลููกค้้าสามารถสั่่�งซื้้�อผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อนำำ�ไปติิดตั้้�งเองได้้ หรืือสั่่ง� ซื้้�อพร้้อมว่่าจ้้างให้้บริิษััทฯ เป็็นผู้้�ติิดตั้้�งให้้ได้้ โดยบริิษััทฯ มีีทีีมฝ่่ายขายพร้้อม
ให้้คำำ�ปรึึกษาและนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อใช้้ประกอบการตััดสิินใจสั่่�งซื้้�อ เมื่่�อลููกค้้าตกลงสั่่�งซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินการสั่่�งซื้้�อจาก
ผู้้�ขายหรืือผู้้�ผลิิตสิินค้้า และนััดหมายวัันส่่งมอบให้้กัับลููกค้้า โดยผลิิตภััณฑ์์ที่่�จััดจำำ�หน่่ายจะมีีระยะเวลาการรัับประกัันที่่�แตกต่่างกัันขึ้้�น
อยู่่�กัับเงื่่�อนไขที่่�ตกลง ซึ่่�งหากลููกค้้าต้้องการขยายระยะเวลารัับประกััน บริิษััทฯ จะซื้้�อการรัับประกัันเพิ่่�มเติิมจากผู้้�ขายหรืือผู้้�ผลิิตสิินค้้า
เพื่่�อที่่�จะสามารถให้้บริิการตามความต้้องการของลููกค้้า
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ตััวอย่่างผลงานการให้้บริิการด้้านผลิิตภััณฑ์์ไอทีีโซลููชั่น
่�

จััดจำำ�หน่่ายฮาร์์ดแวร์์และซอฟต์์แวร์์ ให้้บริิการ Data Center Implementation และซ่่อมบำำ�รุุงระบบให้้กัับ Mermaid Maritime

จััดจำำ�หน่่ายและให้้บริิการติิดตั้้�ง Virtual Examination
สำำ�หรัับภาควิิชาวิิศวกรรมอุุตสาหการและระบบโลจิิสติิกส์์ สถาบัันเทคโนโลยีีนานาชาติิสิิริินธร มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

การตลาดและการแข่่งขััน
• กลยุุทธ์์การแข่่งขััน
1. กลยุุทธ์์ด้้านการพัั ฒนาธุุรกิิจ

บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการวิิจััยและพััฒนาร่่วมกัับผู้้�ประกอบการที่่�มีีความชำำ�นาญเฉพาะด้้านเพื่่�อที่่�จะพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ของบริิษััทฯ ได้้อย่่างรวดเร็็วและทัันสมััย  เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันรองรัับต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีในอนาคต
รวมถึึงการขยายฐานลููกค้้าเพื่่�อเพิ่่�มรายได้้จากหลากหลายช่่องทางมากขึ้้�น โดยในช่่วง 3 ปีีที่ผ่่่� านมา บริิษััทฯ ได้้ลงนามในบัันทึึกข้้อตกลง
ความร่่วมมืือในโครงการต่่าง ๆ อาทิิ โครงการเพื่่�อศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการพััฒนาธุุรกิิจรถไฟฟ้้าระบบรางร่่วมกัับ บริิษััท ราช  กรุ๊๊�ป

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

จำำ�กัดั (มหาชน), โครงการศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการพััฒนา Smart Farming ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้, โครงการพััฒนาระบบตััวรถไฟฟ้้า
ขนาดรอง (Feeder Line) ร่่วมกัับ บริิษััท โชคนำำ�ชััย ไฮ-เทค เพรสซิ่่�ง จำำ�กััด, โครงการเพื่่�อทำำ�งานร่่วมกัันในการพััฒนาธุุรกิิจ ระบบจ่่าย
ไฟเหนืือหััว (OCS) ร่่วมกัับ สมาคมส่่งเสริิมการรัับช่่วงการผลิิตไทย, โครงการการพััฒนาภููเก็็ตเป็็นเมืืองเขีียวอััจฉริิยะด้้านการท่่องเที่่�ยว
และด้้านคมนาคมขนส่่งเขีียว ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ เทศบาลเมืืองป่่าตอง และบริิษััท พรีีเซ้้นต์์ เทคโนโลยีี จำำ�กััด กฎบััตร
สุุขภาพ สมาคมการผัังเมืืองไทย เป็็นต้้น

โครงการเพื่่�อศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการพััฒนาธุุรกิิจรถไฟฟ้้าระบบรางร่่วมกัับ บริิษััท ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)

โครงการเพื่่�อศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการพััฒนา Smart Farming
ร่่วมกัับศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านนวััตกรรมเกษตรสมััยใหม่่ (Modern Agricultural Innovation Center) แห่่งมหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้

โครงการพััฒนาระบบตััวรถไฟฟ้้าขนาดรอง (Feeder Line) ร่่วมกัับ บริิษััท โชคนำำ�ชััย ไฮ-เทค เพรสซิ่่�ง จำำ�กััด
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

โครงการการพััฒนาธุุรกิิจ ระบบจ่่ายไฟเหนืือหััว (OCS) ร่่วมกัับสมาคมส่่งเสริิมการรัับช่่วงการผลิิตไทย

โครงการการพััฒนาภููเก็็ตเป็็นเมืืองเขีียวอััจฉริิยะด้้านการท่่องเที่่ย� วและด้้านคมนาคมขนส่่งเขีียว
ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ เทศบาลเมืืองป่่าตอง และบริิษัทั พรีีเซ้้นต์์ เทคโนโลยีี จำำ�กัดั กฎบััตรสุุขภาพ สมาคมการผัังเมืืองไทย
2. กลยุุทธ์์ด้้านการตลาดและการประชาสััมพัั นธ์์องค์์กร

บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการทำำ�การตลาดและประชาสััมพัันธ์์ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักในวงกว้้าง โดยที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้เดิินทางไปประชาสััมพัันธ์์และแสดง
สิินค้้าในงานแสดงสิินค้้าด้้านเทคโนโลยีีการขนส่่งทางราง InnoTrans ณ กรุุงเบอร์์ลิิน ประเทศเยอรมนีี ซึ่่�งเป็็นงานแสดงสิินค้้าระดัับโลก
ที่่�ใหญ่่และสำำ�คััญที่�่สุุดของภาคอุุตสาหกรรมด้้านเทคโนโลยีีการขนส่่งทางราง สามารถดึึงดููดผู้้�เข้้าชมจากนานาชาติิได้้เป็็นจำำ�นวนมาก
บริิษััทฯ ได้้เข้้าร่่วมแสดงสิินค้้าภายในงาน InnoTrans มาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยจุุดเด่่นที่่�ทางบริิษััทฯ นำำ�มาเสนอในงาน InnoTrans 2016
และ 2018 คืือ ระบบเส้้นทางการเดิินรถแบบปรัับเปลี่่ย� นข้้อความและภาพอััตโนมััติิ (Digital Route Map System: DRMS) ซึ่่�งเป็็นระบบ
ที่่�ทางบริิษััทฯ ได้้พััฒนาและออกแบบขึ้้�นเอง และในปััจจุุบัันได้้มีีการติิดตั้้�งใช้้งานจริิงบนรถโดยสารประจำำ�ทางด่่วนพิิเศษหรืือ BRT การ
เข้้าร่่วมงานระดัับโลกจะสามารถสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือและทำำ�ให้้บริิษััทฯ เป็็นที่่�รู้้�จัักในวงกว้้างมากยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�งสร้้างโอกาสในการมองหา
คู่่�ค้้าจากประเทศอื่่�น ๆ และเพื่่�อได้้รัับชมนวััตกรรมสิินค้้าจากผู้้�ประกอบการรายอื่่�น ๆ เพื่่�อนำำ�ไปต่่อยอดและพััฒนาสิินค้้าและบริิการ
ของบริิษััทฯ ให้้ดีียิ่่ง� ขึ้้�นได้้ด้้วยเช่่นกััน

งานแสดงสิินค้้าด้้านเทคโนโลยีีการขนส่่งทางราง InnoTrans ณ กรุุงเบอร์์ลินิ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

3. กลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาอุุตสาหกรรมให้้เข็็มแข็็ง
บริิษััทฯ มีีกลยุุทธ์์ในการเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการผลัักดัันเพื่่�อพััฒนาอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ให้้เข้้มแข็็ง
ภายใต้้กรอบแนวทางของกลุ่่ม� Thai Team นอกจากนั้้�น ยัังร่่วมหารืือกัับตััวแทนกลุ่่�มกฎบััตรแห่่งชาติิ เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็นที่่�เป็็น
ประโยชน์์ต่่อการพััฒนากฎบััตรและปฏิิรููปผัังเมืืองอย่่างบููรณาการ เพื่่�อความเป็็นอยู่่บ� นสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีและยั่่�งยืืน
กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย

บริิษััทฯ จำำ�แนกกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายตามลัักษณะงาน 4 ประเภท ดัังนี้้�
ลัักษณะงาน

กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย

1) งานระบบคมนาคมขนส่่ง (TS)

• กลุ่่�มเจ้้าของโครงสร้้างพื้้�นฐาน ได้้แก่่ SRT MRTA KT AOT

2) งานระบบไอซีีทีีและซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่�น (ISS)

• กลุ่่�มลููกค้้าหน่่วยงานภาคเอกชน หน่่วยงานภาครััฐ และ

3) งานให้้บริิการดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
4) งานจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ไอทีีโซลููชั่่�น

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่่งการบก
และหน่่วยงานรััฐในภููมิิภาค เป็็นต้้น
• กลุ่่ม� ผู้้�ให้้บริิการด้้านการเดิินรถ ได้้แก่่ SRT SRTET BTS BEM
และ CP เป็็นต้้น
• กลุ่่ม� ผู้้�รับั เหมาหลัักงานระบบ ได้้แก่่ Bombadier  Siemens
Alstom LS Electric Thales Group CRSC Hitachi และ
Ansaldo Energia เป็็นต้้น
• กลุ่่ม� ผู้้�รับั เหมาหลัักงานโยธา ได้้แก่่ ITD STECON UNIQ และ
CK เป็็นต้้น
รััฐวิิสาหกิิจ
• กลุ่่ม� ผู้้�รับั เหมาหลัักที่่ว่่� าจ้้างให้้บริิษัทั ฯ เป็็นผู้้�รับั เหมาช่่วงเพื่่อ�
ดำำ�เนิินงานในส่่วนต่่าง ๆ ที่่�บริิษััทฯ มีีความเชี่่�ยวชาญ

หมายเหตุุ:
SRT หมายถึึง การรถไฟแห่่งประเทศไทย (State Railway of Thailand) หรืือ รฟท.
MRTA หมายถึึง การรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย (Mass Rapid Transit Authority of Thailand) หรืือ รฟม.
KT หมายถึึง บริิษััท กรุุงเทพธนาคม จำำ�กััด
AOT หมายถึึง บริิษััท ท่่าอากาศยานไทย จำำ�กััด (มหาชน)
SRTET หมายถึึง บริิษััท รถไฟฟ้้า ร.ฟ.ท. จำำ�กััด (Airport Rail Link)
BTS หมายถึึง บริิษััท ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
BEM หมายถึึง บริิษััท ทางด่่วนและรถไฟฟ้้ากรุุงเทพ จำำ�กััด (มหาชน)
CP หมายถึึง กลุ่่�มเครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
CRSC หมายถึึง China Railway Signal & Communication Corporation Limited
ITD หมายถึึง บริิษััท อิิตาเลีียนไทย ดีีเวล๊๊อปเมนต์์ จำำ�กััด (มหาชน)
STECON หมายถึึง บริิษััท ซิิโน-ไทย เอ็็นจีีเนีียริ่่�งแอนด์์คอนสตรััคชั่่น�  จำำ�กััด (มหาชน)
UNIQ หมายถึึง บริิษััท ยููนิค 
ิ เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง แอนด์์ คอนสตรััคชั่่�น จำำ�กััด
CK หมายถึึง บริิษััท ช.การช่่าง จำำ�กััด (มหาชน)
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ช่่องทางการจััดจำ�ำ หน่่าย

บริิษััทฯ จำำ�แนกช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายตามลัักษณะงาน 4 ประเภท ดัังนี้้�
ลัักษณะงาน

1) งานระบบคมนาคมขนส่่ง (TS)

กลุ่่�มลููกค้า้ เป้้าหมาย

บริิษััทฯ ติิดต่่อกัับกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย  โดยทีีมงานจะทำำ�การ
ศึึ กษาแผนแม่่บทในการพััฒนาโครงการในอนาคต ติิดตาม
แผนการจััดซื้้อ� จััดจ้้าง และยื่่น� เสนอราคาผ่่านระเบีียบการจััดซื้้อ�
จััดจ้้างของลููกค้้า

2) งานระบบไอซีีทีีและซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่�น (ISS)
3) งานให้้บริิการดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
4) งานจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ไอทีีโซลููชั่่�น

บริิษัทั ฯ ติิดต่่อกัับกลุ่่ม� ลููกค้้าเป้้าหมาย โดยทีีมงานจะศึึกษาความ
ต้้องการของลููกค้้า นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ และยื่่�นเสนอ
ราคาผ่่านระเบีียบการจััดซื้้�อจััดจ้้างของลููกค้้า

นโยบายด้้านราคา

บริิษััทฯ กำำ�หนดราคาตามลัักษณะงาน 3 ประเภท ดัังนี้้�
ลัักษณะงาน

กลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย

1) งานให้้บริิการวางระบบ

บริิษััทฯ กำำ�หนดราคาโดยอ้้างอิิงประมาณการต้้นทุุนรัับเหมา
ก่่อสร้้างโครงการ บวกด้้วยกำำ�ไรส่่วนต่่าง (Cost-Plus Pricing)
และพิิจารณาให้้เป็็นราคาที่่�สามารถแข่่งขัันได้้เป็็นรายโครงการ 
โดยจะเรีียกเก็็บค่่าตอบแทนตามขั้้�นความสำำ�เร็็จของงานตามที่่�
ได้้ตกลงกัันในสััญญา

2) งานให้้บริิการดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง

บริิษััทฯ กำำ�หนดราคาโดยอ้้างอิิงประมาณการต้้นทุุนการให้้
บริิการดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุงุ บวกด้้วยกำำ�ไรส่่วนต่่าง (Cost-Plus
Pricing) และพิิจารณาให้้เป็็นราคาที่่�สามารถแข่่งขัันได้้เป็็นราย
โครงการ โดยจะเรีียกเก็็บค่่าตอบแทนตามที่่ไ� ด้้ตกลงกัันในสััญญา

3) งานจััดหาและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์

บริิษััทฯ กำำ�หนดราคาโดยอ้้างอิิงประมาณการต้้นทุุนสิินค้้า
ค่่าดำำ�เนิินการ และค่่าขนส่่ง บวกด้้วยกำำ�ไรส่่วนต่่าง (Cost-Plus
Pricing) และพิิจารณาให้้เป็็นราคาที่่�สามารถแข่่งขัันได้้ โดยจะ
เรีียกเก็็บค่่าตอบแทนเมื่่อ� ส่่งมอบสิินค้้าให้้แก่่ลููกค้้า หรืือตามที่่ไ� ด้้
ตกลงกัันในสััญญา (แล้้วแต่่กรณีี)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขััน1

ในปีี 2564 ธุุรกิิจที่่�เป็็นรายได้้หลัักของบริิษััทฯ คืือ การให้้บริิการงานวางระบบคมนาคมขนส่่ง และระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศแบบครบ
วงจร ดัังนั้้�น ภาวะอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบคมนาคม เช่่น การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางคมนาคมขนส่่งของประเทศ  และ
อุุตสาหกรรมด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรม เช่่น การนำำ�ระบบเทคโนโลยีี และ Big data มาใช้้ในด้้านการค้้า การผลิิต การบริิการ และการ
สื่่�อสาร จึึงมีีผลต่่อการดำำ�เนิินการของบริิษััทฯ โดยตรง
1) อุุตสาหกรรมที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับระบบคมนาคม
ตามแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 พ.ศ. 2560 – 2564 จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการพััฒนาการเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ (สศช.) ที่่�ได้้จััดทำำ�ขึ้้น� บนพื้้�นฐานของกรอบยุุทธศาสตร์์แห่่งชาติิ 20 ปีี (ปีี 2561 – 2580) ซึ่่�งเป็็นแผนหลัักของการพััฒนาประเทศ 
และเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้้�งการปรัับโครงสร้้างพื้้�นฐานประเทศไทยไปสู่่�
ประเทศไทย 4.0 จะเห็็นได้้ว่่าภาครััฐได้้ให้้ความสำำ�คััญกับั การยกระดัับเศรษฐกิิจไปสู่่� “เศรษฐกิิจที่่ขั� บั เคลื่่อ� นด้้วยนวััตกรรม” โดยการร่่วม
ของภาคีีในการพััฒนาทุุกภาคส่่วน ทั้้�งในระดัับกลุ่่ม� อาชีีพ ระดัับภาค และระดัับประเทศ โดยแผนดัังกล่่าวได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้อง
กัับการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานระบบคมนาคมขนส่่งของประเทศไทย 
ดัังนั้้�น เพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับแนวทางที่่ท� างภาครััฐกำำ�หนดและวางแผน กระทรวงคมนาคมจึึงได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการพััฒนาโครงสร้้าง
พื้้�นฐานเพื่่�อเป็็นแนวทางสำำ�หรัับการลงทุุนในอุุตสาหกรรมดัังกล่่าวตั้้�งแต่่ปััจจุุบัันถึึง พ.ศ. 2565 ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบ
การขนส่่งที่่พึ่่� ง� พาทางถนนเป็็นหลัักไปใช้้การขนส่่งหลััก (Main Line) ที่่เ� ป็็นรููปแบบที่่มีีต้
� น้ ทุุนต่่อหน่่วยลดลง เช่่น การขนส่่งทางรถไฟ และ
การขนส่่งทางน้ำำ��  โดยให้้การขนส่่งทางถนนเป็็นระบบสนัับสนุุน (Feeder) ให้้แก่่การขนส่่งทางรางและทางน้ำำ� 
� หรืือผลัักดัันให้้การขนส่่ง
ทางถนนเป็็นทางเลืือกของการเดิินทางที่่�ต้้องการใช้้ความเร็็ว หรืือการขนส่่งสิินค้้าประเภทจากที่่�ถึึงที่่� (Door-to-Door) รวมถึึงการเชื่่�อม
ต่่อการเดิินทางและการขนส่่งกัับประเทศใกล้้เคีียง โดยการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการให้้บริิการขนส่่งที่่�มีีศัักยภาพ และการปรัับปรุุงโครงข่่าย
เชื่่�อมโยงรองรัับการเข้้าสู่่ป� ระชาคมอาเซีียน ซึ่่�งการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานดัังกล่่าวจะนำำ�มาซึ่่�งประสิิทธิิภาพและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นของ
ประชาชน

หมายเหตุุ: 1ข้้อมููลภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขัันจััดทำำ�ขึ้้น� โดยรวบรวมจากเอกสารซึ่่�งได้้รับั การเผยแพร่่ต่่อสาธารณชน และ/หรืือสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์ของภาครััฐ
และภาคเอกชน และ/หรืือแปลจากสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์สาธารณะ รวมถึึงแหล่่งข้้อมููลอุตุ สาหกรรมที่่เ� ปิิดเผยเป็็นข้้อมููลสาธารณะ ข้้อมููลตัวั เลขบางรายการในเอกสาร
ส่่วนนี้้�ได้้รับั การปััดเศษให้้เป็็นเลขถ้้วน นอกจากนี้้� ข้อ้ มููลคาดการณ์์และข้้อมููลประมาณการในส่่วนนี้้� เป็็นข้้อมููลที่ร่� วบรวมมาจากแหล่่งข้้อมููลสาธารณะ และ/
หรืือสื่่อ� สิ่่ง� พิิมพ์์สาธารณะ ข้้อมููลดังั กล่่าวอาจมีีการเปลี่่ย� นแปลงตามเงื่อ่� นไขที่่แ� หล่่งข้้อมููลใช้้ในการคาดการณ์์ บริิษัทั ฯ และที่่ป� รึึกษาทางการเงิิน มิิได้้รับั รอง
ว่่าแหล่่งข้้อมููลดัังกล่่าวถููกต้้องและครบถ้้วน เนื่่�องจากบริิษััทฯ และที่่�ปรึึกษาทางการเงิินมิิได้้รัับการรัับรองอย่่างเป็็นทางการจากแหล่่งข้้อมููลดัังกล่่าว
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

สำำ�หรัับในปีี 2565 กระทรวงคมนาคมได้้ออกนโยบายสนัับสนุุนการลงทุุนด้้านคมนาคม รวมเงิินลงทุุน 1,435,100 ล้้านบาท แบ่่งเป็็น 5
มิิติิ ได้้แก่่ 1) มิิติิพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานทางถนน 14 นโยบาย เงิินลงทุุน 260,000 ล้้านบาท 2) มิิติิการขนส่่งทางบก รวม 19 นโยบาย 
เงิินลงทุุน 4,200 ล้้านบาท 3) มิิติิการขนส่่งทางราง รวม 23 นโยบาย เงิินลงทุุน 1,101,034 ล้้านบาท 4) มิิติิการขนส่่งทางน้ำำ�ร
� วม 15
นโยบาย เงิินลงทุุน 12,600 ล้้านบาท และ 5) มิิติิการขนส่่งทางอากาศรวม 9 นโยบาย เงิินลงทุุน 58,300 ล้้านบาท จะเห็็นได้้ว่่าภาครััฐ
ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนามิิติกิ ารขนส่่งทางรางของประเทศเป็็นอย่่างมาก ซึ่่�งมีีขอบข่่ายงานที่่มีีค
� วามเกี่่ย� วข้้องกัับงานให้้บริิการวางระบบ
คมนาคมขนส่่งของบริิษััทฯ โดยรายละเอีียดนโยบายการสนัับสนุุนมิิติิการขนส่่งทางรางของกระทรวงคมนาคมในปีี 2565 มีีดัังนี้้�
นโยบายต่่อเนื่่�องจากปีี 2564 ไปสู่่�ปีี 2565
รวม 14 นโยบาย

1) ขัับเคลื่่�อนหลัักการ Thai First ไทยทำำ�  ไทยใช้้ คนไทยต้้อง
ได้้ก่่อน ปีี 2564 คณะรััฐมนตรีีรัับทราบแนวทางการพััฒนา
ระบบราง และปีี 2565 ผลัักดัันให้้ใช้้ในโครงการรถไฟฟ้้า
สายสีีชมพูู เหลืือง ส้้ม และทางคู่่�สายใหม่่ 2 เส้้นทาง และ
จััดหารถแคร่่ 965 คััน
2) จััดตั้้�งสถาบัันวิิจััยทางรางและพััฒนาเทคโนโลยีีทางรางปีี
2564 ออก พ.ร.ฎ. จััดตั้้ง� และลงนาม MOU กัับหน่่วยงาน
วิิชาการ  และปีี 2565 แต่่งตั้้�งคณะกรรมการสถาบัันและ
ดำำ�เนิินการศึึกษาวิิจััยเทคโนโลยีี EV
3) จััดตั้้ง� บริิษัทั ลููกบริิหารสิินทรััพย์์ รฟท. ปีี 2564 จดทะเบีียน
จััดตั้้ง� บริิษััทแล้้วเสร็็จและปีี 2565 ส่่งมอบสััญญาเช่่าพื้้�นที่่�
10,000 สััญญา และเริ่่ม� พััฒนาพื้้�นที่่ส� ถานีีธนบุุรีี หัวั หิิน และ
สิินทรััพย์์ย่่านบางซื่่�อแปลง A และ E
4) เร่่งรัั ด เปิิ ด ให้้ บ ริิ ก ารรถไฟฟ้้ าสายสีีแดงและสถานีีกลาง
บางซื่่อ� ในปลายปีี 2564 จะเปิิดให้้บริิการอย่่างเป็็นทางการ
5) เร่่งพััฒนาระบบตั๋๋�วรวมปีี 2564 จััดทำำ�ร่่างพระราชบััญญััติิ
ตั๋๋ว� ร่่วม และปีี 2565 ให้้บริิการบััตรระบบ EMV ในรถไฟฟ้้า
สายสีีแดง ม่่วง น้ำำ��เงิิน
6) การพััฒนารถไฟทางคู่่�ปีี 2564 เปิิดบริิการ 2 เส้้นทางและ
เร่่งรััดก่่อสร้้าง 5 เส้้นทาง ส่่วนปีี 2565 ก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จ
4 เส้้นทาง และเริ่่ม� ก่่อสร้้างสายใหม่่ 2 เส้้นทาง รวมถึึงอนุุมัติั ิ
ระยะที่่� 2 จำำ�นวน 7 โครงการ 1,483 กิิโลเมตร วงเงิินลงทุุน
รวม 241,822 ล้้านบาท
7) กำำ�หนดแนวทางการใช้้รถไฟฟ้้าล้้อยางเมืืองภููมิภิ าค ปีี 2564
อยู่่ร� ะหว่่างศึึกษาทบทวนรููปแบบขนส่่งมวลชน จัังหวััดภููเก็็ต
และปีี 2565 จััดทำำ�รายงาน PPP เพื่่�อผลัักดัันไปสู่่�ขั้้�นตอน
การประกวดราคาต่่อไป

ขัับเคลื่่�อนนโยบายปีี 2565 การพััฒนาระบบ
คมนาคมที่่�ยั่�ง
่ ยืืน รวม 9 นโยบาย

15) พััฒนารถไฟฟ้้าในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลปีี 2565
เปิิดให้้บริิการสายสีีชมพูู เหลืือง (บางส่่วน)/ เริ่่�มก่่อสร้้าง
ใหม่่ 2 เส้้นทาง และนำำ�เสนอคณะรััฐมนตรีีให้้อนุุมััติิอีีก 5
โครงการ รวมเงิินลงทุุน 455,255 ล้้านบาท
16) การพััฒนาพื้้�นที่่�รอบสถานีีรถไฟฟ้้าความเร็็วสููง/ทางคู่่�
(TOD) ปีี 2564 สนข. ศึึกษาแล้้วเสร็็จ และจะนำำ�เสนอแผน
พััฒนา TOD ให้้คณะรััฐมนตรีีพิิจารณา/ ปีี 2565-2566
ผลัักดัันการพััฒนาที่่�ดิิน 3 พื้้�นที่่� (ธนบุุรีี/ หััวหิิน/ บางซื่่�อ
แปลง A และ E)
17) พััฒนาสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกด้้านคมนาคมขนส่่งสำำ�หรัับ
ทุุกคน (UD) ปีี 2564 ศึึกษาแล้้วเสร็็จ และจะนำำ�เสนอ คค.
และปีี 2565 ขัับเคลื่่�อนแผนเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพสถานีี
18) แก้้ปัญ
ั หาอุุทกภััยอย่่างยั่่ง� ยืืนปีี 2565 ศึึกษาและจััดทำำ�แผน
ในพื้้�นที่่�เสี่่ย� งที่่�เกิิดปััญหาซ้ำำ��ซาก
19) แก้้ปััญหาจุุ ดตััดรถไฟ ปีี 2565 พัั ฒนา Application
แก้้ปััญหาจุุดตััดรถไฟ และปีี 2566 ปรัับปรุุงแก้้ไขจุุดตััดที่่มีี�
ความเสี่่�ยงทั่่�วประเทศ
20) คมนาคมสีีสััน สร้้างสรรค์์ประเทศไทยปีี 2565 พััฒนา Landmark
ตามแนวเส้้นทางรถไฟ 3 เส้้นทาง
21)   จััดทำำ�ระบบติิดตามขบวนรถไฟและจััดการงานขนส่่งสิินค้้า
ปีี   2565 จ้้างเพื่่�อศึึกษาจััดทำำ�ระบบ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

นโยบายต่่อเนื่่�องจากปีี 2564 ไปสู่่�ปีี 2565
รวม 14 นโยบาย

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ขัับเคลื่่�อนนโยบายปีี 2565 การพััฒนาระบบ
คมนาคมที่่�ยั่�ง
่ ยืืน รวม 9 นโยบาย

8) พััฒนารถไฟความเร็็วสููงปีี 2564 รถไฟไทย-จีีน ระยะที่่� 1 22) บริิหารจััดการจราจรทางรางด้้วยเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ ปีี
ก่่อสร้้างแล้้วเสร็็จ 1 สััญญาและลงนามงานโยธา 10 สััญญา
2565 ศึึกษาความเป็็นไปได้้
และปีี 2565 เร่่งรััดการก่่อสร้้างระยะที่่� 1 / ขออนุุมัติั ริ ะยะที่่� 23) การออกใบอนุุญาตผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-License)
2 / เริ่่ม� ก่่อสร้้างรถไฟความเร็็วสููง 3 สนามบิิน วงเงิินลงทุุน
ปีี 2566 สามารถออกใบอนุุญาตผ่่านระบบดิิจิิตััล
รวม 403,957 ล้้านบาท
9) เร่่งรััดพระราชบััญญััติิการขนส่่งทางรางปีี 2564 คณะ
รััฐมนตรีีอนุุมััติิหลัักการร่่างพระราชบััญญััติิ และปีี 2565
เร่่งรััดให้้มีีผลบังั คัับใช้้/จััดทำำ�กฎหมายลำำ�ดับั รองเพิ่่ม� เติิม 44 ฉบัับ
10) จััดตั้้ง� ศููนย์์จััดจำำ�หน่่ายและกระจายสิินค้้า OTOP ปีี 2564
เตรีียมความพร้้อมจััดตั้้ง� ศููนย์์จััดจำำ�หน่่าย และปีี 2565 ให้้
บริิการที่่�สถานีีรถไฟ 16 สถานีีและสถานีีรถไฟฟ้้า 4 สถานีี
11) สร้้างสรรค์์พื้้�นที่่�เพื่่�อสาธารณะประโยชน์์ปีี 2564 เปิิดศููนย์์
ฉีีดวััคซีีนสถานีีกลางบางซื่่อ� และสถานีีมัักกะสััน และปีี 2565
เปิิดให้้บริิการสวนสุุขภาพของการรถไฟขนส่่งมวลชนแห่่ง
ประเทศไทย เมื่่�อสถานการณ์์ COVID-19 คลี่่�คลาย
12) ผลัั ก ดัั น การพัั ฒ นารถไฟ EV ปีี 2564 ลงนาม MOU
ร่่วมพััฒนารถไฟ EV ต้้นแบบและในปีี 2565-2566 ดััดแปลง
รถไฟ EV ต้้นแบบเป็็นขบวนแรกของประเทศไทย
13) พััฒนาระบบติิดตามโครงการก่่อสร้้างรถไฟ ปีี 2564 ระบบ
ติิดตามการก่่อสร้้างรถไฟสายสีีส้้มและปีี 2565 ระบบ
ติิดตามการก่่อสร้้างรถไฟทางคู่่�และรถไฟความเร็็วสููง
14) จััดทำำ�แผนรองรัับการเปิิดประเทศ ปีี 2564 มีีความพร้้อม
การให้้บริิการตามมาตรฐานสาธารณสุุข พร้้อมเปิิดประเทศ
ตามนโยบายรััฐบาล

57

58

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

นโยบายสนัับสนุุนการลงทุุนด้้านคมนาคม ระบบขนส่่งทางราง ปีี 2565

												

(หน่่วย: ล้้านบาท)
โครงข่่ายรถไฟทางคู่่�,
241,822, 22%

รถไฟฟ้้ากรุุงเทพฯ-ปริิมณฑล,
455,255, 41%

23 นโยบาย
1,101,034
ล้้านบาท
รถไฟฟ้้าความเร็็วสููง,
403,957, 37%

งานระบบราง
ตามแผนแม่่บทยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี  (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่่มุ่่� �งเน้้นการยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานโดยการพััฒนาระบบขนส่่งทางรางให้้
เป็็นโครงข่่ายหลัักในการขนส่่งของประเทศนัับเป็็นก้้าวสำำ�คัญที่
ั ร่� ะบบรางจะเป็็นส่่วนในการขัับเคลื่่�อนการค้้าการลงทุุน และเพิ่่�มขีีดความ
สามารถในการแข่่งขัันของประเทศ รวมถึึงการยกระดัับเศรษฐกิิจของประเทศโดยรวม ซึ่่�งกรมขนส่่งทางรางได้้ออกแผนการพััฒนารถไฟ
ไทย 3 ส่่วนสำำ�คัญ 
ั ได้้แก่่ 1) การพััฒนารถไฟทางคู่่� 2) การพััฒนาโครงการรถไฟความเร็็วสููง (high speed rail) และ 3) การจััดหาหััวรถ
จัักรและล้้อเลื่่�อนการพััฒนาระบบโทรคมนาคมและอาณััติิสััญญาณ ทั้้�งนี้้� ขอบข่่ายที่่�บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพััฒนาและ
ยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานระบบขนส่่งทางราง ได้้แก่่ รถไฟทางคู่่�และรถไฟฟ้้าในกรุุงเทพฯ-ปริิมณฑล
• รถไฟทางคู่่�
รถไฟทางคู่่�มีีเป้้าหมายการพััฒนาเพื่่�อเป็็นการยกระดัับเส้้นทางขนส่่งและโลจิิสติิกส์์ของประเทศแบบไร้้รอยต่่อ โดยการเปลี่่�ยนจากระบบ
ขนส่่งทางถนนมาเป็็นทางรถไฟ เป็็นการส่่งเสริิมศัักยภาพด้้านโลจิิสติิกส์์ของประเทศไทยที่่เ� ดิิมมีีการใช้้ระบบโลจิิสติิกส์์ทางรถไฟเพีียงร้้อย
ละ 2 ขณะที่่ม� าตรฐานทั่่�วโลกอยู่่ที่� ร้่� อ้ ยละ 30 ดัังนั้้�นการพััฒนาระบบรถไฟทางคู่่�จะเป็็นการช่่วยลดต้้นทุุนโลจิิสติิกส์์ของประเทศได้้อีีกทาง
โดยในปีี 2564 กระทรวงคมนาคมมีีนโยบายและแผนการสนัับสนุุนการพััฒนารถไฟทางคู่่� ดัังนี้้�
1. การก่่อสร้้างรถไฟทางคู่่�ระยะเร่่งด่่วน จำำ�นวน 7 เส้้นทาง ระยะทาง 993 กม. โดยก่่อสร้้างเสร็็จแล้้ว 2 เส้้นทาง ได้้แก่่ ช่่วงชุุมทาง
ฉะเชิิงเทรา-ชุุมทางคลองสิิบเก้้า-ชุุมทางแก่่งคอย ระยะทาง 106 กิิโลเมตร วงเงิิน 10,232.86 ล้้านบาท และช่่วงชุุมทางถนนจิิระ-ขอนแก่่น
ระยะทาง 187 กิิโลเมตร วงเงิิน 24,326 ล้้านบาท
ส่่วนอีีก 5 เส้้นทาง อยู่่�ระหว่่างก่่อสร้้าง ได้้แก่่ 1) สายเหนืือ ช่่วงลพบุุรีี-ปากน้ำำ��โพ 148 กิิโลเมตร วงเงิิน 18,699 ล้้านบาท 2) สายอีีสาน
ช่่วงมาบกะเบา-ชุุมทางถนนจิิระ ระยะทาง 132 กิิโลเมตร วงเงิิน 29,968.62 ล้้านบาท 3) สายใต้้ช่่วงนครปฐม-หััวหิิน ระยะทาง 169
กิิโลเมตร วงเงิิน 15,718 ล้้านบาท 4) ช่่วงหััวหิิน-ประจวบคีีรีีขัันธ์์ 84 กิิโลเมตร วงเงิิน 5,807 ล้้านบาท และ 5) ช่่วงประจวบคีีรีีขัันธ์์-ชุุมพร 
167 กิิโลเมตร วงเงิิน 12,457 ล้้านบาท

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

2. การก่่อสร้้างรถไฟทางคู่่�ระยะที่่� 2 จำำ�นวน 7 เส้้นทาง ระยะทาง 1,483 กม. ซึ่่�งอยู่่ใ� นขั้้�นตอนการนำำ�เสนอขออนุุมััติิ โครงการ ได้้แก่่ 1)
ช่่วงปากน้ำำ�� โพ-เด่่นชััย 2) ช่่วงเด่่นชััย-เชีียงใหม่่ 3) ช่่วงขอนแก่่น-หนองคาย 4) ช่่วงชุุมทางถนนจิิระ-อุุบลราชธานีี 5) ช่่วงชุุมพร-สุุราษฎร์์ธานีี 
6) ช่่วงสุุราษฎร์์ธานีี-ชุุมทางหาดใหญ่-่ สงขลา 7) ช่่วงชุุมทางหาดใหญ่่-ปาดัังเบซาร์์
นอกจากนี้้� ยัังมีีรถไฟสายใหม่่ที่่�คณะรััฐมนตรีีอนุุมััติิโครงการแล้้ว 2 เส้้นทาง ระยะทางรวม 678 กิิโลเมตร วงเงิินรวม 128,379 ล้้านบาท
ได้้แก่่ 1) ช่่วงเด่่นชััย-เชีียงราย-เชีียงของ และ 2) ช่่วงบ้้านไผ่่-มุุกดาหาร-นครพนม
การรถไฟแห่่งประเทศไทยยัังมีีในการพััฒนาทางคู่่�ในระยะถััดไปซึ่่ง� เป็็นรถไฟสายใหม่่แตกแขนงออกจากสายหลััก เพื่่อ� เชื่่อ� มโยงไปยัังจัังหวััด
สำำ�คัญ
ั และส่่งเสริิมการเดิินทางท่่องเที่่ย� วเมืืองรอง จำำ�นวน 12 เส้้นทาง ระยะทางรวม 1,738 กิิโลเมตร ประเมิินวงเงิินลงทุุน 355,759 ล้้าน
บาท จะเพิ่่�มเส้้นทางเป็็น 6,463 กิิโลเมตร จาก 47 จัังหวััดที่่�มีีรถไฟผ่่าน จะเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 61 จัังหวััด
การพััฒนารถไฟฟ้้าทางคู่่�เชื่่�อมโยงจัังหวััดสำำ�คััญเพื่่�อส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวเมืืองรอง จำำ�นวน 12 เส้้นทาง
เส้้นทาง

ระยะทาง (กิิโลเมตร)

เงิินลงทุุน (ล้้านบาท)

1. แม่่สอด-ตาก-กำำ�แพงเพชร-นครสวรรค์์

256

96,785

2. นครสวรรค์์-บ้้านไผ่่

291

47,712

3. ศรีีสะเกษ-ยโสธร-ร้้อยเอ็็ด

162

20,436

4. อุุบลราชธานีี-ช่่องเม็็ก

87

9,197

5. กาญจนบุุรีี-บ้้านพุุน้ำำ��ร้้อน

36

6,497

6. กาญจนบุุรีี-สุุพรรณบุุรีี-ชุุมทางบ้้านภาชีี

221

41,771

7. ศรีีราชา-ระยอง

70

13,357

8. มาบตาพุุด-ระยอง-จัันทบุุรีี-ระยอง-ตราด

197

34,649

9. ชุุมพร-ระนอง

116

18,748

10. สุุราษฎร์์ธานีี-พัังงา-ท่่านุ่่�น

158

34,237

11. สุุราษฎร์์ธานีี-ดอนสััก

76

17,147

12. ทัับปุุด-กระบี่่�

68

15,223

1,738

355,759

รวม

59

60

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

• รถไฟฟ้้าในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล
ปััจจุุบันั การเดิินทางในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ถืือได้้ว่่าเป็็นปััญหาหลัักที่่เ� กิิดขึ้้น� เนื่่อ� งจากความหนาแน่่นของประชากรและระบบ
ขนส่่งมวลชนที่่ไ� ม่่ครอบคลุุมเพีียงพอ การขยายเส้้นทางรถไฟฟ้้าในกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑลจึึงมีีความจำำ�เป็็นเพื่่อ� สามารถให้้บริิการ
แก่่ประชาชนได้้อย่่างทั่่ว� ถึึง รวมถึึงเพื่่อ� ลดปััญหาการจราจร ซึ่่�งเป็็นสิ่่ง� ที่่ต้� อ้ งเร่่งดำำ�เนิินการเพื่่อ� ลดความแออััดของปริิมาณจราจรในพื้้น� ที่่ต่่� าง ๆ
จากแผนวิิสาหกิิจ ปีีงบประมาณ 2560-2565 ฉบัับปรัับปรุุงปีีงบประมาณ 2563 การรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย (รฟม.) มีีการ
กำำ�หนดเป้้าหมายการเปิิดให้้บริิการรถไฟฟ้้าสายต่่าง ๆ ภายในกรุุงเทพฯ และปริิมลฑล  โดยระบุุไว้้ในเป้้าหมายหลัักของการดำำ�เนิินการ 
ภายใต้้แผนวิิสาหกิิจ ปีีงบประมาณ 2560-2565 ฉบัับปรัับปรุุงปีีงบประมาณ 2563 ที่่�จะต้้องบรรลุุผลสำำ�เร็็จภายในปีีงบประมาณ 2565
หรืือปีีอื่่�น ดัังนี้้�
ค่่าเป้้าหมาย (ปีี)
โครงการ

2560

2561

2562

2563

กรอบระยะเวลา
2564

2565

ค่่าใช้้จ่่าย (ล้้านบาท)

(นัับจากรฟม.

ค่่าใช้้จ่่าย (ล้้าน

ช่่วงปีี

เริ่่�มดำำ�เนิินการ)

บาท)

งบประมาณ
2560-2565

รถไฟฟ้้าสายสีีน้ำ��ำ เงิิน •ก่่อสร้้าง
- ช่่วงหััวลำำ�โพง-บางแค •งานระบบ
- ช่่วงบางซื่่อ� -ท่่าพระ

•ก่่อสร้้าง
•งานระบบ

•ก่่อสร้้าง
•งานระบบ

•งานระบบ
•เปิิดบริิการ

-

-

13 ปีี 5 เดืือน

81,608.06

รถไฟฟ้้าสายสีีน้ำ��ำ เงิิน
- ช่่วงบางแค  พุุทธมณฑลสาย 4

ยุุติโิ ครงการตามมติิคณะทำำ�งานจััดทำำ�และบริิหารแผนดำำ�เนิินการองค์์กร เมื่่อ� วัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2561

รถไฟฟ้้าสายสีีเขีียว
- ช่่วงแบริ่่ง�   สมุุทรปราการ
- ช่่วงหมอชิิต
  -สะพานใหม่่-คููคต

รฟม. ลงนาม MOU โอนโครงการให้้ กทม. เมื่่อ� วัันที่่� 3 ธัันวาคม 2561

รถไฟฟ้้าสายสีีเขีียว
- ช่่วงสมุุทรปราการ  บางปูู
- ช่่วงคููคต-ลำำ�ลูกู กา

ยุุติโิ ครงการตามมติิคณะทำำ�งานจััดทำำ�และบริิหารแผนดำำ�เนิินการองค์์กร เมื่่อ� วัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ 2561

รถไฟฟ้้าสายสีีชมพูู
- ช่่วงแคราย-มีีนบุุรีี

34,774.99

คััดเลืือก
เอกชน

•จััดกรรมสิิทธิ์์� •จััดกรรมสิิทธิ์์� ก่่อสร้้าง
•ก่่อสร้้าง
•ก่่อสร้้าง

ก่่อสร้้าง

เปิิดให้้บริิการ

11 ปีี 1 เดืือน

50,340.12

50,317.32

รถไฟฟ้้าสายสีีเหลืือง คััดเลืือก
- ช่่วงลาดพร้้าว-สำำ�โรง เอกชน

•จััดกรรมสิิทธิ์์� •จััดกรรมสิิทธิ์์� ก่่อสร้้าง
•ก่่อสร้้าง
•ก่่อสร้้าง

ก่่อสร้้าง

เปิิดให้้บริิการ

10 ปีี

47,558.13

47,468.09

รถไฟฟ้้าสายสีีส้้ม
•จััดกรรมสิิทธิ์์�
- ช่่วงศููนย์์วัฒ
ั นธรรมฯ •ประกวด
  -มีีนบุุรีี
 ราคางาน
โยธา
•ก่่อสร้้าง

•จััดกรรมสิิทธิ์์�
•ก่่อสร้้าง
•นำำ�เสนอ
 รููปแบบการ
 ลงทุุน

12 ปีี 11 เดืือน

108,823.74

85,790.65

•จััดกรรมสิิทธิ์์�
•ก่่อสร้้าง
•นำำ�เสนอ
 รููปแบบการ
 ลงทุุน

•จััดกรรมสิิทธิ์์� •ก่่อสร้้าง
•ก่่อสร้้าง
•งานระบบ
•คััดเลืือก
เอกชน

•ก่่อสร้้าง
•งานระบบ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
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บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ค่่าเป้้าหมาย (ปีี)
โครงการ

2560

2561

2562

2563

ค่่าใช้้จ่่าย (ล้้านบาท)

กรอบระยะเวลา
2564

2565

(นัับจากรฟม.

ค่่าใช้้จ่่าย (ล้้าน

ช่่วงปีี

เริ่่�มดำำ�เนิินการ)

บาท)

งบประมาณ
2560-2565

รถไฟฟ้้าสายสีีส้้ม

ศึึกษารููปแบบ •ศึึกษา

นำำ�เสนอ

•จััดกรรมสิิทธิ์์� •จััดกรรมสิิทธิ์์� •จััดกรรมสิิทธิ์์�

- ช่่วงบางขุุนนนท์์-

การลงทุุน

รููปแบบการ

•คััดเลืือก

  ศููนย์์วัฒ
ั นธรรม

•นำำ�เสนอ

 รููปแบบการ ลงทุุน

•ก่่อสร้้าง

15 ปีี 5 เดืือน

122,067.27

44,312.26

15 ปีี 5 เดืือน

124,958.62

40,128.65

7 ปีี 3 เดืือน

34,871.48

8,917.50

9 ปีี 11 เดืือน

27,889.82

3,845.34

7 ปีี 1 เดืือน

8,480.65

1,763.61

7 ปีี 1 เดืือน

1.666.76

80.00

•ก่่อสร้้าง

เอกชน

 ลงทุุน
รถไฟฟ้้าสายสีีม่ว่ ง

ครม. เห็็น

- ช่่วงเตาปููน-วงแหวน ชอบให้้
  กาญจนาภิิเษก

ศึึกษาและ

นำำ�เสนอ

•จััดกรรมสิิทธิ์์� •จััดกรรมสิิทธิ์์� •จััดกรรมสิิทธิ์์�

ออกแบบ

รููปแบบการ

•ประกวด

•ก่่อสร้้าง

ลงทุุน

 ราคางาน

•คััดเลืือก

โยธา

เอกชน

ก่่อสร้้าง
โครงการ

•ก่่อสร้้าง

จัังหวััดภููเก็็ต

ตรา พ.ร.ฏ.

ศึึกษารููปแบบ หารืือกัับกรม •นำำ�เสนอ

•คััดเลืือก

•จััด

- ช่่วงท่่าอากาศยาน

ให้้อำำ�นาจ

การลงทุุน

ทางหลวงให้้  รููปแบบ

เอกชน

กรรมสิิทธิ์์�

ได้้ข้อ้ สรุุป

การลงทุุน

•จััด

•ก่่อสร้้าง

กิิจการ

เรื่อ�่ งการขอ

•คััดเลืือก

กรรมสิิทธิ์์�

รถไฟฟ้้า

ใช้้พื้้น� ที่่�

เอกชน

•ก่่อสร้้าง

  ภููเก็็ต-ห้้าแยกฉลอง รฟม. ดำำ�เนิิน

และคััดเลืือก
ที่่�ปรึึกษา
จัังหวััดเชีียงใหม่่

ตรา พ.ร.ฏ.

คััดเลืือกที่่�

•คััดเลืือก

•นำำ�เสนอ

•คััดเลืือก

•จััดกรรมสิิทธิ์์�

- ช่่วงโรงพยาบาล

ให้้อำ�ำ นาจ

ปรึึกษา

 ที่่ป� รึึกษา

 รููปแบบ

เอกชน

•ก่่อสร้้าง

  นครพิ้้�งค์์-

รฟม. ดำำ�เนิิน

•ศึึกษา

การลงทุุน

  แยกแม่่เหีียะ

กิิจการ

ออกแบบ

  สมานสามััคคีี

รถไฟฟ้้า

จัังหวััดนครราชสีีมา

ตรา พ.ร.ฏ.

•คััดเลืือก

•นำำ�เสนอ

•คััดเลืือก

•จััดกรรมสิิทธิ์์�

- ช่่วงตลาดเซฟ

ให้้อำำ�นาจ

 ที่่ป� รึึกษา

 รููปแบบ

เอกชน

•ก่่อสร้้าง

  วััน-สถาน

รฟม. ดำำ�เนิิน •ศึึกษา

  คุ้้�มครองและพััฒนา

กิิจการ

  อาชีีพบ้้านนารีีสวััสดิ์์�

รถไฟฟ้้า

การลงทุุน

ออกแบบ

จัังหวััดพิษณุ
ิ โุ ลก

ตรา พ.ร.ฏ.

คััดเลืือกที่่�

ศึึกษา

นำำ�เสนอ

- ช่่วงมหาวิิทยาลััย

ให้้อำ�ำ นาจ

ปรึึกษา

ออกแบบ

รููปแบบ

  พิิษณุโุ ลก-ห้้างสรรพ

รฟม. ดำำ�เนิิน

  สิินค้้าเซ็็นทรััล

กิิจการ

พิิษณุโุ ลก

รถไฟฟ้้า

การลงทุุน

ที่่�มา : แผนวิิสาหกิิจ ปีีงบประมาณ 2560-2565 ฉบัับปรัับปรุุงปีีงบประมาณ 2563 การรถไฟฟ้้าขนส่่งมวลชนแห่่งประเทศไทย
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 สามารถสรุุปรายละเอีียดโครงการรถไฟฟ้้าที่่�ให้้บริิการ  ณ ปััจจุุบััน และโครงการรถไฟฟ้้าที่่�อยู่่�ระหว่่าง
ดำำ�เนิินการ ได้้ดัังนี้้�
โครงการรถไฟฟ้้าที่่�ให้้บริิการในปััจจุุบััน
สาย

รููปแบบ

เจ้้าของ

ผู้้�ให้้

โครงสร้้าง

บริิการ

สถานีีปลายทาง

พื้้� นฐาน

จำำ�นวน

ระยะทาง

สถานีี

(กิิโลเมตร)

ปีีที่่�เปิิดให้้บริิการ
ส่่วนต่่อ

ส่่วนหลััก

ขยาย

ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ (รถไฟฟ้้าบีีทีีเอส)
สายสีีเขีียวอ่่อน

คููคต - เคหะฯ
ขนส่่งมวลชนเร็็ว

สายสีีเขีียวเข้้ม

กทม.

53.6

2563
2542

14

14.7

2564

3

1.8

2563

-

38

47.0

2547

2562

คลองบางไผ่่ - เตาปููน

16

23.6

2559

-

สุุวรรณภููมิิ - พญาไท

8

28.6

2553

-

BTS

ขนส่่งผู้้�โดยสาร

สายสีีทอง

กรุุงเทพธนาคม สนามกีีฬาแห่่งชาติิ
และ
- บางหว้้า

47

กรุุงธนบุุรีี - คลองสาน

อััตโนมััติิ

ทางด่่วนและรถไฟฟ้้ากรุุงเทพ (รถไฟฟ้้ามหานคร)
สายสีีน้ำำ�� เงิิน

ท่่าพระ - ศููนย์์วัฒ
ั นธรรมฯ
ขนส่่งมวลชนเร็็ว

รฟม.

- หลัักสอง

BEM

สายสีีม่่วง
รถไฟฟ้้า ร.ฟ.ท. (รถไฟฟ้้าเชื่อ� ่ มท่่าอากาศยานสุุวรรณภููมิ)ิ
สายเชื่อ� ่ มท่่าอากาศยาน

ชานเมืือง (เชื่่�อมท่่า
อากาศยาน)

รฟท.

อีีเอชเอสอาร์์

ที่่�มา: เว็็บไซต์์วิกิิ ิพีีเดีีย สารานุุกรมเสรีี เรื่่�องรถไฟฟ้้าในกรุุงเทพมหานคร และปริิมณฑล

โครงการรถไฟฟ้้าที่่�อยู่่�ในระหว่่างการดำำ�เนิินการ
เจ้้าของ
สาย

รููปแบบ

โครงสร้้าง

สถานีีปลายทาง

พื้้� นฐาน

จำำ�นวน

ระยะทาง

สถานีี

(กิิโลเมตร)

ปีีที่่�เปิิดให้้บริิการ
ส่่วนหลััก

สายสีีชมพูู

รถไฟฟ้้ารางเดี่่�ยว

รฟม. / BTS

ศููนย์์ราชการนนทบุุรีี - มีีนบุุรีี

32

34.5

สายสีีเหลืือง

รถไฟฟ้้ารางเดี่่�ยว

รฟม. / BTS

ลาดพร้้าว - สำำ�โรง

25

32.0

สายสีีแดงเข้้ม

ชานเมืือง

รฟท.

รัังสิิต - บางซื่่�อ

26

10.0

2556-2563

สายสีีแดงอ่่อน

ชานเมืือง

รฟท.

ตลิ่่�งชััน - บางซื่่�อ

15

5.0

2552-2563

2542

ส่่วนต่่อ
ขยาย

2563

อยู่่�ระหว่่าง
การพิิจารณา

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

เจ้้าของ
สาย

รููปแบบ

โครงสร้้าง

ระยะทาง

สถานีี

(กิิโลเมตร)

ส่่วนหลััก

29

34.1

2560

2570

สถานีีปลายทาง

พื้้� นฐาน

สายสีีส้้ม

ขนส่่งมวลชนเร็็ว

รฟม.

บางขุุนนนท์์ - ศููนย์์วััฒนธรรมแห่่ง

ปีีที่่�เปิิดให้้บริิการ

จำำ�นวน

ส่่วนต่่อ
ขยาย

ประเทศไทย - แยกร่่มเกล้้า
สายฉลองรััชธรรม

ขนส่่งมวลชนเร็็ว

รฟม. / BEM

เตาปููน - ครุุใน

17

23.6

2564

2570

สายเชื่่�อมท่่าอากาศยาน

เชื่่�อมท่่าอากาศยาน

รฟท.

ท่่าอากาศยานดอนเมืือง - พญาไท

7

215.3

2564

ประมาณการณ์์

(ส่่วนต่่อขยาย)

ความเร็็วสููง

(ส่่วนต่่อขยาย)

ลาดกระบััง - ท่่าอากาศยานอู่่�ตะเภา

2567 - 2570

(ผ่่าน 5 จัังหวััด: กรุุงเทพฯ สมุุทรปราการ 
ฉะเชิิงเทรา ชลบุุรีี และระยอง)

ที่่�มา: เว็็บไซต์์วิิกิิพีีเดีีย สารานุุกรมเสรีี เรื่่�องรถไฟฟ้้าในกรุุงเทพมหานคร และปริิมณฑล

และในปีี 2565-2566 มีีโครงการรถไฟฟ้้าที่่�จะเปิิดประมููลเพิ่่�มเติิม ดัังนี้้�
โครงการ

เงิินลงทุุนรวม (ล้้านบาท)

 รถไฟฟ้้าสายสีีส้้มตะวัันตก ช่่วงบางขุุนนนท์์–มีีนบุุรีี

122,041

 รถไฟฟ้้าสายสีีม่่วงเตาปููน-ราษฎร์์บููรณะ

124,959

 รถไฟฟ้้าสายสีีชมพููส่่วนต่่อขยายศรีีรััช-เมืืองทอง

4,230

 รถไฟฟ้้าสายบางนา-สุุวรรณภููมิิ

27,892

 รถไฟฟ้้าสายสีีน้ำำ��ตาล

48,386

 รถไฟฟ้้าสายสีีเทา ระยะที่่� 1 ช่่วงวััชรพล-ทองหล่่อ

30,000

 รถไฟฟ้้าสายสีีชมพููส่่วนต่่อขยายศรีีรััช-เมืืองทอง

3,379

นอกจากนี้้� รถไฟฟ้้าสายรองยัังเป็็นอีีกตััวช่่วยในการแก้้ไขปััญหาการคมนาคมของผู้้�คนในชุุมชนในพื้้�นที่่ที่� รถ
่� ไฟฟ้้าสายหลัักเข้้าไม่่ถึึงในพื้้�นที่่�
เขตกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ในปีี 2564 องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดปทุุมธานีีเล็็งเห็็นปััญหาการจราจรเป็็นสำำ�คัญจึ
ั งึ ผลัักดัันนโยบาย
ในการแก้้ไขปััญหาอย่่างเร่่งด่่วน โดยการลงทุุนก่่อสร้้างรถไฟฟ้้ารางเบาหรืือ โมโนเรล เชื่่�อมกัับรถไฟฟ้้า 2 สาย คืือรถไฟฟ้้าสายสีีแดงและ
สายสีีเขีียว ซึ่่�งปััจจุุบันั (ปลายปีี 2564) อยู่่ร� ะหว่่างให้้มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ศึกึ ษาความเหมาะสมของโครงการดัังกล่่าวที่่มีีรู
� ปู แบบคล้้าย
กัับรถไฟฟ้้าสายสีีทอง ระยะที่่� 1 (กรุุงธนบุุรีี-คลองสาน) ที่่�กรุุงเทพมหานครดำำ�เนิินการก่่อสร้้าง
จากข้้อมููลข้้างต้้น จะเห็็นว่่าอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการวางระบบคมนาคมมีีแนวโน้้มจะเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง จากแผนงานและการ
สนัับสนุุนโครงสร้้างพื้้�นฐาน ดัังนั้้�น คาดว่่าบริิษััทฯ จะได้้รัับประโยชน์์จากการลงทุุนจากทั้้�งภาครััฐและเอกชนในการขยายและพััฒนา
โครงสร้้างด้้านคมนาคมขนส่่ง (Logistics) และการขนส่่งมวลชน (Public Transport) ตามแนวทางที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในอนาคต
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ภาวะการแข่่งขัันอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบคมนาคม

กลุ่่�มลููกค้้าหลัักในอุุตสาหกรรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอุุปสงค์์งานให้้บริิการด้้านวิิศวกรรมระบบคมนาคมขนส่่ง หรืือโซลููชั่่�นระบบเทคโนโลยีีการ
เดิินรถและขนส่่งมวลชน ได้้แก่่ กลุ่่ม� เจ้้าของโครงสร้้างพื้้�นฐาน กลุ่่ม� ผู้ใ้� ห้้บริิการด้้านการเดิินรถ และกลุ่่ม� ผู้้�รับั เหมาหลัักงานโยธาและระบบ
ซึ่่�งลัักษณะงานโครงการจะเป็็นโครงการขนาดใหญ่่ที่่�จะต้้องใช้้องค์์ความรู้้�และประสบการณ์์เฉพาะด้้านเพื่่�อออกแบบระบบและเชื่่�อมต่่อ
เทคโนโลยีีที่่�มีีความซัับซ้้อนประเภทต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกััน รวมถึึงเป็็นงานที่่�ต้้องใช้้ความชำำ�นาญในการติิดตั้้�งและทดสอบประสิิทธิิภาพของ
ระบบเพื่่อ� ความปลอดภััยของผู้ใ้� ช้้บริิการดัังนั้้�น โดยส่่วนใหญ่่กลุ่่ม� ลููกค้้าจะมีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติขิ องผู้้�ที่จ่� ะเข้้าร่่วมประมููลราคา ตลอดจน
พิิจารณาถึึงศัักยภาพและประสบการณ์์ของผู้้�เข้้าร่่วมประมููล 
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ประเมิินว่่าผู้้�ให้้บริิการวางระบบดัังกล่่าวที่่�มีีศัักยภาพในการดำำ�เนิินโครงการในลัักษณะโครงการแบบเบ็็ดเสร็็จ (Turnkey
Project) ที่่�สามารถเทีียบเคีียงกัับกลุ่่�มบริิษััทฯ ได้้ส่่วนใหญ่่เป็็นบริิษััทข้้ามชาติิ เช่่น Bombadier, Siemens, Alstom, LS Electric,
Thales Group, CRSC, Hitachi และ Ansaldo Energia เป็็นต้้น
สำำ�หรัับงานให้้บริิการในลัักษณะผู้้�รัับเหมาช่่วง (Sub Contractor) ที่่� รัั บ งานจากผู้้�รัั บ เหมาหลัั ก รายอื่่� น บริิ ษัั ท ฯ ประเมิิ น ว่่ามีี
ผู้้�ประกอบการหลายรายหากแต่่โดยส่่วนใหญ่่จะมีีความถนััดเฉพาะด้้านที่่�แตกต่่างกััน ในขณะที่่�บริิษััทฯ เป็็นบริิษััทสััญชาติิไทยที่่�มีี
ประสบการณ์์และมีีผลงานการส่่งมอบโครงการ (Track Record) ซึ่่�งถืือเป็็นจุุดแข็็งในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ เห็็นว่่าภาวะการแข่่งขัันในปััจจุุบัันเป็็นการร่่วมมืือทางธุุรกิิจในลัักษณะที่่�จะเกิิดการพััฒนาโครงการ  หรืือการลงทุุน
ร่่วมกัันภายใต้้ความร่่วมมืือทางธุุรกิิจระหว่่างกลุ่่ม� ธุุรกิิจภาคเอกชน (Business to Business: B2B) และการพััฒนาธุุรกิจิ ระหว่่างเอกชนกัับ
ภาครััฐ (Business to Government: B2G) ภายใต้้การสนัับสนุุนของแผนพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานภาครััฐ เช่่น การปรัับปรุุงพััฒนาโครงข่่าย
ขนส่่งมวลชน และพััฒนาระบบและบริิหารเครืือข่่ายธุุรกิิจขนส่่งและโลจิิสติิกส์์ ให้้ความสำำ�คัญั แก่่อุปุ สงค์์การว่่าจ้้างบริิษัทั ในประเทศมีีแนวโน้้ม
เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งจะส่่งผลในเชิิงบวกกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
2) อุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ

ปััจจุุบันั โลกเข้้าสู่่ยุ� คร
ุ ะบบเศรษฐกิิจและสัังคมดิิจิทัิ ลที่
ั เ่� ทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ไม่่ได้้เป็็นเพีียงเครื่่อ� งมืือสนัับสนุุนการทำำ�งานแต่่เพีียงอย่่างเดีียว แต่่
เป็็นสิ่่ง� ที่่อ� ยู่่ใ� นชีีวิิตประจำำ�วันั ซึ่่ง� รวมกึึงการเปลี่่ย� นแปลงกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ กระบวนการผลิิต การค้้า การบริิการ และกระบวนการทาง
สัังคม ดัังนั้้�น ประเทศไทยจึึงต้้องเร่่งนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั มาใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือสำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่อ� นการพััฒนาประเทศ โดยเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั
สามารถพััฒนาขีีดความสามารถทางธุุรกิจิ ในประเทศทั้้�งภาคการเกษตร  และภาคอุุตสาหกรรม เช่่น การผลิิต และการบริิการ  โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งในกลุ่่�มผู้้�ประกอบการ และวิิสาหกิิจชุุมชนให้้แข่่งขัันในโลกสมััยใหม่่
รััฐบาลได้้ตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็นเร่่งด่่วนในการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั มาเป็็นเครื่่อ� งมืือสำำ�คัญ
ั ในการปฏิิรูปู ประเทศไทยไปสู่่�ความมั่่�นคง และ
ยั่่ง� ยืืน โดยคณะรััฐมนตรีีได้้มอบหมายให้้กระทรวงดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคม ร่่วมกัับกระทรวงวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี จััดทำำ�แผน
พััฒนาดิิจิทัิ ัลเพื่่�อเศรษฐกิิจและสัังคม เพื่่�อเป็็นกรอบแนวทางการดำำ�เนิินการตามนโยบายเศรษฐกิิจและสัังคมดิิจิทัิ ลั ของรััฐบาล โดยให้้เกิิด
การนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั มาเปลี่่ย� นแปลงวิิธีีการดำำ�เนิินธุุรกิจิ การดำำ�เนิินชีีวิิตของประชาชน และการดำำ�เนิินงานของภาครััฐ ซึ่่�งจะส่่งผลให้้เกิิด
ความมั่่ง� คั่่ง� ทางเศรษฐกิิจ และความมั่่น� คงทางสัังคมของประเทศ โดยการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมดิิจิทัิ ลั ของประเทศไทย จะมุ่่ง� เน้้นการ
พััฒนาระยะยาวอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี พ.ศ. 2561-2580 ที่่�จััดทำำ�โดยสำำ�นัักงานสภาพััฒนาการเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ ภายใต้้รััฐธรรมนููญ ปีี 2560 แต่่เนื่่�องจากเทคโนโลยีีดิิจิิทัลมีี
ั การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว จึึงได้้มีีการกำำ�หนดภููมิิทััศน์์
ดิิจิทัิ ลั หรืือทิิศทางและเป้้าหมายในการพััฒนาออกเป็็น 4 ระยะ ดัังนี้้�
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ระยะที่่� 1 Digital Foundation (1 ปีี 6 เดืือน) ประเทศไทยลงทุุนและสร้้างรากฐานในการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมดิิจิิทััล โดยมีีการ
ลงทุุนด้้านอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงทั่่�วประเทศ และสร้้างเครืือข่่ายโทรคมนาคมความเร็็วสููงเพื่่�อเชื่่�อมต่่อกัับประเทศอื่่�น ๆ ในภููมิิภาค
ระยะที่่� 2 Digital Thailand Inclusion (5 ปีี) ทุุกภาคส่่วนของประเทศไทยมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมดิิจิทัิ ลั ตามแนว
ประชารััฐ โดยประชาชนเข้้าถึึงโครงข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตความเร็็วสููงและบริิการสาธารณะพื้้�นฐานผ่่านทางสื่่�อดิิจิิทัล 
ั และนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััล
มาใช้้เพื่่�อการพััฒนาในมิิติิต่่าง ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งด้้านการเรีียนรู้้� สำำ�หรัับภาคการเกษตร ภาคอุุตสาหกรรม และภาคบริิการ สามารถ
เติิบโตด้้วยการใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ัลและข้้อมููล (Data Driven) และเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อพััฒนากระบวนการผลิิตให้้มีีความ
ทัันสมััยและพััฒนาไปสู่่�การทำำ�ธุุรกิิจด้้วยระบบอััตโนมััติิ
ระยะที่่� 3 Full Transformation (10 ปีี) ประเทศไทยก้้าวสู่่�การเป็็น “ดิิจิทัิ ลั ไทยแลนด์์” ที่่�ขัับเคลื่่�อนและใช้้ประโยชน์์จากนวััตกรรม
ดิิจิิทััลได้้อย่่างเต็็มศัักยภาพ โดยจะมีีโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััลที่่�ทัันสมััยทััดเทีียมประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว โครงข่่ายโทรคมนาคมหลัักจะมีี
เส้้นทางเชื่่อ� มต่่อกัับต่่างประเทศด้้วยเทคโนโลยีีที่่ห� ลากหลาย สามารถรองรัับปริิมาณความต้้องการใช้้งานที่่เ� พิ่่�มขึ้้น� อย่่างไม่่จำำ�กัดั  ยิ่่�งไปกว่่า
นั้้�น ประเทศไทยจะกลายเป็็นศููนย์์กลางการค้้าและการลงทุุนดิิจิิทััล  ภาคอุุตสาหกรรมจะสามารถนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้เพื่่�อปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพของการทำำ�งานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ระยะที่่� 4 Global Digital Leadership (10 - 20 ปีี) ประเทศไทยอยู่่�ในกลุ่่�มประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว สามารถใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทัลั สร้้าง
มููลค่่าทางเศรษฐกิิจและคุุณค่่าทางสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน โดยประชาชนทุุกคนจะเข้้าถึึง และใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลโดยอััตโนมััติิ เปรีียบเสมืือน
ปััจจััยที่่�ห้้า ในส่่วนของเศรษฐกิิจประเทศไทยเชื่่�อมโยงกัับระบบเศรษฐกิิจโลกด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิิทััล  ไม่่ว่่าจะเป็็นด้้านการค้้า การผลิิต
การลงทุุน หรืือการจ้้างงาน ทำำ�ให้้ประเทศไทยก้้าวข้้ามกัับดัักรายได้้ปานกลางไปสู่่ก� ารเป็็นประเทศที่่มีีร
� ายได้้สูงู ทััดเทีียมประเทศที่่พั� ฒ
ั นาแล้้ว
ภููมิิทััศน์์ดิิจิิทััลของประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปีี

65

66

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 (COVID-19) ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงรููปแบบการทำำ�งานไปสู่่�ยุุคดิิจิิทััลทั้้ง� ภาครััฐและ
ภาคเอกชน ซึ่่�งเป็็นการปรัับตััวโดยการนำำ�เทคโนโลยีีด้้านต่่าง ๆ มาใช้้ เช่่น Cloud, Big Data, Artificial Intelligence (AI) และ Internet
of Things (IoTs) เป็็นผลให้้เกิิดการเติิบโตของ Smart devices และทำำ�ให้้เกิิดความต้้องการใช้้ซอฟต์์แวร์์สำำ�หรัับธุุรกิจิ มากขึ้้น�  รวมทั้้�งการ
พััฒนาเศรษฐกิิจของประเทศจำำ�เป็็นต้้องอาศััยเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� ให้้ภาคธุุรกิจิ สามารถลดต้้นทุุนการผลิิตสิินค้้าและบริิการ พร้้อมกัับเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข่่งขัันเชิิงธุุรกิิจรููปแบบใหม่่ในระยะยาว เพื่่�อพััฒนาภาคธุุรกิิจให้้ทัันสมััย 
ทั้้�งภาคเกษตร ภาคอุุตสาหกรรม และภาคบริิการ เช่่น การประยุุกต์์ใช้้ระบบซอฟต์์แวร์์อัตั โนมััติิ (Autonomous Software) ระบบอััจฉริิยะ
(Smart System) สำำ�หรัับโรงงาน และการเกษตร รวมถึึง ระบบการวิิเคราะห์์และประมวลผลขนาดใหญ่่ (Data Anyalysis) เป็็นต้้น
Smart city
Smart city หรืือ “เมืืองอััจฉริิยะ” คืือเมืืองที่่�ใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีและนวััตกรรมที่่ทั� ันสมััยและชาญฉลาด เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ของการให้้บริิการและการบริิหารจััดการเมืือง ลดค่่าใช้้จ่่ายและการใช้้ทรััพยากรของเมืืองและประชากรเป้้าหมาย โดยเน้้นการออกแบบ
และการมีีส่่วนร่่วมของภาคธุุรกิจิ และภาคประชาชนในการพััฒนาเมืืองภายใต้้แนวคิิดการพััฒนาเมืืองน่่าอยู่่แ� ละทัันสมััย เพื่่อ� เป็็นการพััฒนา
คุุณภาพของประชาชนในเมืืองอย่่างยั่่�งยืืน
ทั้้�งนี้้� ภาครััฐได้้มีีคำำ�สั่่ง� แต่่งตั้้ง� คณะกรรมการขัับเคลื่่อ� นการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะเมื่่อ� วัันที่่� 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� พััฒนา
เมืืองอััจฉริิยะ (Smart City) เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางการพััฒนาประเทศตามแนวทางการขัับเคลื่่�อนประเทศไทย 4.0 และยุุทธศาสตร์์
ชาติิระยะ 20 ปีี โดยคณะกรรมการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะจะทำำ�หน้้าที่่�ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อจััดทำำ�แผน
นโยบายและการขัับเคลื่่อ� นการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะระดัับพื้้�นที่่ ซึ่่
� ง� ได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ขององค์์ประกอบของแผนการพััฒนา ประกอบไป
ด้้วย 5 ข้้อ ดัังนี้้�
1. การกำำ�หนดพื้้�นที่่�และเป้้าหมาย คืือ การกำำ�หนดเขตเมืืองอััจฉริิยะ เป้้าหมาย วััตถุุประสงค์์ ประเภท และลัักษณะของเมืืองอััจฉริิยะ
2. การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน คืือ แผนการดำำ�เนิินการโครงสร้้างพื้้�นฐานของเมืืองอััจฉริิยะ ทั้้�งด้้านดิิจิทัิ ลั และโครงสร้้างพื้้น� ฐานอื่่น� ๆ เช่่น
คมนาคม พลัังงานสาธารณููปโภค หรืืออื่่�น ๆ ที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมาย 
3. ระบบข้้อมููลและความปลอดภััย คืือ ระบบจััดเก็็บและบริิหารข้้อมููลและแนวทางการบริิหารจััดการความมั่่�นคงปลอดภััยที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับ
ระบบต่่าง ๆ ของเมืืองและบุุคคล 
4. บริิการเมืืองอััจฉริิยะ 7 ด้้าน คืือ การบริิการระบบเมืืองอััจฉริิยะ กิิจกรรมหรืือโครงการที่่เ� สนอตามประเภทของเมืืองอััจฉริิยะที่่ข� อรัับการ
พิิจารณาที่่�ครอบคลุุมถึึงบริิการภาคบัังคัับในกรณีีที่่กำ� �ำ หนด และบริิการอื่่�น ๆ ตามความเหมาะสม
5. การบริิหารจััดการและการมีีส่่วนร่่วม คืือ แผนการบริิหารโครงการและกระบวนการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนในการ
ดำำ�เนิินงาน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
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ลัักษณะเมืืองอััจฉริิยะ 7 Smarts

เมืืองที่่คำ� ำ�นึงึ ถึึงผลกระทบสิ่่ง� แวดล้้อม
โดยใช้้เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยบริิหาร
จััดการอย่่างเป็็นระบบ

เมืืองที่่�บริิหารจััดการพลัังงาน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ สร้้างความ
สมดุุลระหว่่างการผลิิตและการ
ใช้้พลััง
เมืืองที่่�มุ่่�งเน้้นพััฒนาระบบ
จราจรและขนส่่งอััจฉริิยะ
โดยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและ
เชื่่� อมโยงระบบขนส่่งและ
การสััญจร

Smart
Energy
Smart
Mobility

Smart
Environment
Thailand
Smart City

Smart
Economy

เมืืองที่่พั� ฒ
ั นาสิ่่ง� อำำ�นวยความสะดวก
โดยคำำ�นึึงถึึงหลัักอารยสถาปััตย์์ให้้
ประชาชนมีีคุุ ณ ภาพชีีวติิ ที่�่ ดีี  และ
ปลอดภััย

Smart
Living
Smart
People

เมืืองที่่� มุ่่� ง พัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้�ที่่�
เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตลด
ความเหลื่่�อมล้ำำ�� ทางสัังคม

Smart
Governance

เมืืองที่่�ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเพื่่�อสร้้าง
มูู ล ค่่ า เพิ่่� ม ในระบบเศรษฐกิิ จ และ
บริิ ห ารจัั ด การทรัั พ ยากรอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ

เมืืองที่่�มุ่่�งพััฒนาองค์์ความรู้้�ที่่�เอื้้�อต่่อ
การเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิตลดความเหลื่่อ� ม
ล้ำำ��ทางสัังคม

ที่่�มา: สำำ�นัักงานเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย (สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ัล)

โดยคณะกรรมการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ ได้้กำำ�หนด City Data Platform ซึ่่�งเป็็นระบบพื้้�นฐานรวบรวมข้้อมููลของเมืืองใน
ด้้ านต่่าง ๆ เพื่่� อการวางแผนและการพััฒนาเมืืองตลอดจนประเมิิ นและแก้้ ไขปัั ญหาต่่าง ๆ ที่่� จะเกิิ ดขึ้้�น เช่่น ด้้านการผัั งเมืือง
การแพทย์์ สาธารณสุุข การขนส่่ง การท่่องเที่่ย� ว เป็็นต้้น นอกจากนี้้� สามารถนำำ�ระบบดัังกล่่าวมาสร้้างนวััตกรรม เพื่่อ� รองรัับการใช้้ประโยชน์์
ของประชาชนในพื้้�นที่่�
ระบบ City Data Platform

STRATEGIST
CITY DATA PLATFORM
OPEN DATA

CITIES

DECISION SUPPORT
SYSTEM (DSS)

CITY LANDLORDS

CLTIZENS
APPLICATIONS

SOFTWARE DEVELOPERS

APis&SERVICES

DATA SOURCES

ที่่�มา: สำำ�นัักงานเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย (สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิิทัลั )

APPLICATIONS&
INNOVATIONS

PRIVATE SECTORS
USERS
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ทั้้�งนี้้� สำ�ำ หรัับเป้้าหมายการพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะ ภาครััฐมีีแผนการพััฒนาจำำ�นวน 100 เมืือง ใน 76 จัังหวััดให้้เป็็นเมืืองอััจฉริิยะภายในปีี
2565 มีีแผนและสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�

ที่่�มา: สำำ�นัักงานเมืืองอััจฉริิยะประเทศไทย (สำำ�นัักงานส่่งเสริิมเศรษฐกิิจดิิจิทัิ ลั )

Internet of Things
Internet of Things (IoT) หรืือ “อิินเทอร์์เน็็ตในทุุกสิ่่�ง” การที่่�อุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่่าง ๆ สามารถเชื่่�อมโยงหรืือส่่งข้้อมููลถึึงกัันได้้ผ่่าน
อิินเทอร์์เน็็ต โดยไม่่ต้้องทำำ�การป้้อนข้้อมููล การเชื่่อ� มโยงนี้้�ทำำ�ให้้เราสามารถสั่่�งการควบคุุมการใช้้งานอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ต่่าง ๆ ผ่่านทาง
เครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตได้้ ไปจนถึึงการเชื่่�อมโยงการใช้้งานอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่่าง ๆ ผ่่านทางเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ตเข้้ากัับการใช้้งาน
อื่่�น ๆ ซึ่่�งแตกต่่างจากในอดีีตที่่อุ� ุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์เป็็นเพีียงสื่่�อกลางในการส่่งและแสดงข้้อมููลเท่่านั้้�น โดยลัักษณะการประยุุกต์์ใช้้งาน
IoT มีีตั้้�งแต่่การเก็็บข้้อมููลเพื่่�อใช้้ในภาคการเกษตร  การสื่่�อสารและควบคุุมเครื่่�องจัักรในภาคอุุตสาหกรรม การสื่่�อสารและควบคุุมยาน
พาหนะระบบการจราจรในภาคการคมนาคมและการจััดการโลจิิสติิกส์์ การเก็็บข้้อมููลและประมวลผลสุุขภาพในภาคสาธารณสุุข ตลอด
จนการทำำ�ธุุรกรรมออนไลน์์ของระบบเทคโนโลยีีการเงิิน (Fintech) ในภาคการเงิินการธนาคาร
รััฐบาลไทยได้้มีีการเตรีียมความพร้้อมและจััดทำำ�แผนเพื่่อ� สนัับสนุุนเทคโนโลยีี IoT ภายในประเทศ โดยมีีการสนัับสนุุนการพััฒนาโครงสร้้าง
พื้้�นฐานทางโทรคมนาคมเพื่่�อให้้ครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�มากขึ้้�น ดัังที่่�เห็็นได้้ในโครงการต่่าง ๆ ที่่มีี� การสนัับสนุุนให้้ใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
ใหม่่ที่่�ใช้้เทคโนโลยีี IoT เช่่น การพััฒนาระบบในการดำำ�เนิินงาน ระบบอาณััติสัิ ัญญาณ ระบบ Smart Factory และ Farming ระบบการใช้้
โดรนเพื่่�อโลจิิสติิกส์์ ระบบการประชุุมทางไกล และระบบการแพทย์์ทางไกล เป็็นต้้น รวมถึึงศึึกษาด้้านความมั่่�นคงของระบบไซเบอร์์เพื่่�อ
กำำ�หนดมาตรการกำำ�กับั ดููแล จััดทำำ�ร่่างประกาศโดยสำำ�นักั งานคณะกรรมการกิิจการกระจายเสีียง กิิจการโทรทััศน์์ และกิิจการโทรคมนาคม
แห่่งชาติิ (กสทช.) ซึ่่�งกำำ�หนดมาตรฐานและคุุณลัักษณะทางเทคนิิค เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งานร่่วมกัันได้้ของอุุปกรณ์์ IoT
จากข้้อมููลข้้างต้้น จะเห็็นว่่าอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ทั้้�งด้้านการนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการดำำ�เนิินงานและ
การพััฒนานวััตกรรมใหม่่ มีีแนวโน้้มเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องจากแผนงานและการสนัับสนุุนโครงสร้้างพื้้�นฐาน ดัังนั้้�น คาดว่่าบริิษััทฯ จะได้้รัับ
ประโยชน์์จากการลงทุุนจากทั้้�งภาครััฐและเอกชนในการขยายและพััฒนาโครงสร้้างด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศตามแนวทางที่่กำ� ำ�หนดไว้้ใน
อนาคต

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
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ภาวะการแข่่งขัันอุุตสาหกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ

การแข่่งขัันในธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น โดยเฉพาะผู้้�ให้้บริิการจำำ�หน่่ายและติิดตั้้�งสิินค้้า
อุุปกรณ์์ด้า้ นเทคโนโลยีีสารสนเทศ เนื่่อ� งจากธุุรกิจิ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเทคโนโลยีีสารสนเทศมีีการขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่อ� งสอดคล้้องกัับการเติิบโต
ของอุุตสาหกรรม ดัังนั้้�น ผู้้�ประกอบการหลายรายจึึงมีีการพััฒนาผลิิตภัันฑ์์และการให้้บริิการจากทั้้�งผู้้�ประกอบการรายเดิิมและการเข้้ามา
ของผู้้�ประกอบการรายใหม่่ โดยเฉพาะกลุ่่ม� ที่่มีี� ศัักยภาพด้้านการเงิินและเทคโนโลยีี และ/หรืือกลุ่่ม� ผู้ป้� ระกอบการรายใหญ่่ เนื่่อ� งจากมีีความ
ชำำ�นาญงานด้้านติิดตั้้ง� ระบบด้้านเทคโนโลยีี และกลุ่่ม� ผู้้�ผลิิตอุุปกรณ์์ด้า้ นเทคโนโลยีี เป็็นต้้น ซึ่่�งกลุ่่ม� ผู้้�ประกอบการดัังกล่่าวมีีการขยายธุุรกิจิ
และลงทุุนมากขึ้้�นในเทคโนโลยีีประเภทใหม่่ ๆ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว
เนื่่อ� งจากกลุ่่ม� อุุตสาหกรรมที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศเป็็นอุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่ที่่มีี� การแบ่่งประเภทไว้้อย่่างหลากหลาย 
ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้สามารถเปรีียบเทีียบได้้อย่่างเหมาะสม บริิษััทฯ จึึงได้้จััดกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเทคโนโลยีีสารสนเทศโดยอ้้างอิิงจากลัักษณะการ
ประกอบธุุรกิิจ ออกเป็็น 3 กลุ่่�มหลัักดัังนี้้�
กลุ่่�มที่่� 1 ผู้้�ให้้บริิการออกแบบและติิดตั้้�งระบบ
กลุ่่�มที่่� 2 ผู้้�ให้้บริิการเทคโนโลยีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการข้้อมููลและด้้านสื่่�อสาร 
กลุ่่�มที่่� 3 ผู้้�ผลิิต และ/หรืือจำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ สำำ�หรัับเทคโนโลยีี 
ดัังนั้้น� ประเภทธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯ สามารถเทีียบเคีียงกัับบริิษัทั ที่่อ� ยู่่ใ� นกลุ่่ม� ที่่� 1 ซึ่่�งมีีทั้้�งที่่เ� ป็็นบริิษัทั จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ (Listed
Company) และบริิษัทั ทั่่�วไป (Non-Listed Company) สำำ�หรัับบริิษัทั ที่่จ� ดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยที่่ป� ระกอบธุุรกิจิ
ให้้บริิการออกแบบและติิดตั้้�งระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ได้้แก่่ บริิษััท สกาย ไอซีีทีี จำำ�กััด (มหาชน) (“SKY”) บริิษััท เจ.อาร์์.ดัับเบิ้้�ลยูู.
ยููทิลิิ ตี้้ิ  จำ
� ำ�กัดั (มหาชน) (“JR”) บริิษัทั เดอะแพรคทิิเคิิลโซลููชั่่น�  จำำ�กัดั (มหาชน) (“TPS”) บริิษัทั แอดวานซ์์ อินิ ฟอร์์เมชั่่น� เทคโนโลยีี จำำ�กัดั
(มหาชน) (“AIT”) บริิษััท สามารถคอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) (“SAMART”) บริิษััท อิินฟอร์์เมชั่่�น แอนด์์ คอมมิิวนิิเคชั่่�น เน็็ทเวิิร์์คส
จำำ�กััด (มหาชน) (“ICN”) บริิษััท ล็็อกซเล่่ย์์ จำ�กั
ำ ัด (มหาชน) (“LOXLEY”) บริิษััท อิินเตอร์์ลิ้้�งค์์ เทเลคอม จำำ�กััด (มหาชน) (“ITEL”) และ
บริิษััท ฟอร์์ท คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) (“FORTH”) เป็็นต้้น
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ เป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านงานวิิศวกรรมวางระบบคมนาคม (TS) และด้้านวางระบบไอซีีทีีและซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่�น (ISS) มากว่่า 20 ปีี
ทำำ�ให้้สามารถทำำ�การเลืือกใช้้เทคโนโลยีีในการวางระบบ การจััดหาเครื่่อ� งจัักรและอุุปกรณ์์ ที่ส่� ามารถทำำ�งานร่่วมกัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างครบวงจร ซึ่่�งถืือเป็็นจุุดแข็็งของบริิษััทฯ ที่่�จะสร้้างความแตกต่่าง และเพิ่่�มศัักยภาพทางการ
แข่่งขัันได้้ในอนาคต

การจััดหาผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
โดยทั่่�วไปขอบเขตของการให้้บริิการของบริิษััทฯ จะถููกระบุุไว้้ในสััญญาว่่าจ้้าง หรืือใบสั่่ง� ซื้้�อที่่�ตกลงกัับลููกค้้า ซึ่่�งอาจมีีความแตกต่่างตาม
ลัักษณะงานแต่่ละโครงการ มีีทั้้�งงานวางระบบพร้้อมติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ที่ลู่� ูกค้้าจััดหามา หรืือการให้้บริิการรัับเหมาแบบเบ็็ดเสร็็จ (Turnkey)
โดยบริิษััทฯ เป็็นผู้้�จััดหาพร้้อมติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จำำ�แนกการจััดหาผลิิตภััณฑ์์และการให้้บริิการตามลัักษณะงาน 3 ประเภท
ได้้แก่่ (1) งานให้้บริิการวางระบบ (2) งานให้้บริิการดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง และ (3) งานจััดหาและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ มีีรายละเอีียด
ดัังนี้้�
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ศึึกษารายละเอีียด/
ข้้อกำำ�หนดผู้้�ว่่าจ้้าง/
ผู้้�สั่่�งซื้้�อสิินค้้า

ประมาณการต้้นทุุนโครงการ/
ผลิิตภััณฑ์์
ต้้นทุุนอุุปกรณ์์/โซลููชั่น
่�
/ค่่าแรงงาน

พิิ จารณาราคา

ไม่่อนุุมััติิ

อนุุมััติิ

ประกวดราคา/เสนอราคา

งานออกแบบ/ติิดตั้้�งระบบ/
ผลิิตภััณฑ์์

ดำำ�เนิินการแก้้ไขปรัับปรุุง
ตรวจสอบ
คุุณภาพ
ผ่่าน

ส่่งมอบงานและอบรมการใช้้งาน

ไม่่ผ่่าน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

1. งานให้้บริิการวางระบบ
(1) การจััดซื้้�ออุุปกรณ์์และผลิิตภััณฑ์์

การจััดซื้้�ออุุปกรณ์์หลัักในแต่่ละโครงการ จะมีีรายละเอีียดและลัักษณะของงานที่่�แตกต่่างกััน ซึ่่�งเป็็นไปตามข้้อกำำ�หนดที่่�ระบุุไว้้ในสััญญา
จ้้างงานหรืือข้้อกำำ�หนดของผู้้�ว่่าจ้้าง และเป็็นไปตามบััญชีีแสดงปริิมาณงาน (Bill of Quantities: BOQ) ของแต่่ละโครงการ (แล้้วแต่่กรณีี)
โดยฝ่่ายจััดซื้้�อจะเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการจััดซื้้�อจากผู้้�ผลิิตหรืือผู้้�จััดจำำ�หน่่ายทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศตามข้้อกำำ�หนดทางเทคนิิค  มาตรฐาน
สิินค้้า ระยะเวลาการส่่งมอบ ราคา และเงื่่�อนไขการรัับประกััน เป็็นต้้น
สำำ�หรัับการจััดซื้้�อวััสดุุและอุุปกรณ์์ทั่่ว� ไป เช่่น สายไฟฟ้้า สายเคเบิ้้�ล ท่่อร้้อยสายไฟ ตู้้�เซอร์์กิิต เป็็นต้้น บริิษััทฯ จะจััดซื้้�อจากผู้้�ผลิิตหรืือ
ผู้้�จัดั จำำ�หน่่ายในประเทศเป็็นหลััก ในส่่วนการจััดซื้้อ� สิินค้้าจากต่่างประเทศส่่วนใหญ่่เป็็นผลิิตภััณฑ์์เฉพาะทางเพื่่อ� นำำ�มาใช้้ในงาน เช่่น อุุปกรณ์์
ระบบสื่่อ� สาร ซอฟต์์แวร์์ เครื่่อ� งจัักร เครื่่อ� งมืือทดสอบ และอุุปกรณ์์ชิ้้น� ส่่วนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ มีีการจััดหาวััสดุุและอุุปกรณ์์
ผ่่านกระบวนการขึ้้�นทะเบีียนอนุุมััติิ (Approved Vendor List) หรืือจััดหาจากผู้้�ผลิิตหรืือผู้้�จััดจำำ�หน่่ายที่่�ลููกค้้าเป็็นผู้้�กำำ�หนดมาในเงื่่�อนไข
ของการจ้้างงาน
(2) การจััดจ้้างผู้้�รัับจ้้างช่่วง

บริิษัทั ฯ มีีการจััดจ้้างผู้้�รับั เหมาช่่วง (Subcontractor) เพื่่อ� ดำำ�เนิินงานตามความเชี่่ย� วชาญของลัักษณะงานแต่่ละประเภท เช่่น งานโครงสร้้าง
งานระบบไฟฟ้้า และงานระบบเครื่่อ� งกล เป็็นต้้น โดยฝ่่ายบริิหารโครงการของบริิษัทั ฯ ซึ่่�งประกอบไปด้้วยผู้้�จัดั การโครงการ วิิศวกร โฟร์์แมน
และเจ้้าหน้้าที่่ธุ� รุ การประจำำ�โครงการ จะเป็็นผู้้�ควบคุุมบริิหารโครงการตามแผนงานและตรวจสอบคุุณภาพงานของผู้้�รับั เหมาช่่วงอย่่างใกล้้
ชิิด โดยบริิษััทฯ จะจััดจ้้างผู้้�รัับเหมาช่่วงจาก Approved Vendor List ของบริิษััทฯ ซึ่่�งจะคััดเลืือกผู้้�รัับเหมาที่่�มีีคุุณภาพได้้มาตรฐาน
ประสบการณ์์และผลงานที่่�ผ่่านมา ความเพีียงพอของทรััพยากร ฐานะทางการเงิินและระยะเวลาการให้้สิินเชื่่�อ (Credit Term) พร้้อมทั้้�ง
พิิจารณาด้้านราคาเปรีียบเทีียบกััน
2. งานให้้บริิการดูแ
ู ลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง (MA)
บริิษััทฯ มีีทีีมงานในการให้้บริิการงานซ่่อมบำำ�รุุงแบบ PM และ CM โดยมีีการจััดฝึึกอบรมบุุคลากรของบริิษััทฯ เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพและ
ความชำำ�นาญด้้านระบบเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย  หากเป็็นกรณีีที่่�ลัักษณะงานซ่่อมบำำ�รุุงต้้องการความเชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน บริิษััทฯ อาจ
จััดจ้้างผู้้�รัับเหมาช่่วงจาก Approved Vendor List ของบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯ จะเป็็นผู้้�ควบคุุมและตรวจสอบคุุณภาพงานของผู้้�รัับเหมา
ช่่วงอย่่างใกล้้ชิิด
3. จััดหาและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
บริิษััทฯ จััดหาผลิิตภััณฑ์์โซลููชั่่�นทั้้�งในรููปแบบฮาร์์ดแวร์์ และซอฟต์์แวร์์จากผู้้�ผลิิตหรืือผู้้�จััดจำำ�หน่่ายทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ ซึ่่�ง
บริิษััทฯ เป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจกัับผู้้�ผลิิตหรืือผู้้�จััดจำำ�หน่่ายในกลุ่่�มสิินค้้าระบบไอทีีโซลููชั่่�น Digital Workspace และระบบรัักษาความ
ปลอดภััย โดยได้้รัับการสนัับสนุุนจากผู้้�ผลิิตหรืือผู้้�จััดจำำ�หน่่ายในการให้้ข้้อมููลความรู้้�เกี่่�ยวกัับเทคโนโลยีีและผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ ที่่�จะนำำ�ออก
สู่่ต� ลาด อาทิิเช่่น ผลิิตภััณฑ์์ Citrix, Nutanix, Dell และ HP เป็็นต้้น นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ มีีฐานลููกค้้าและมีีประสบการณ์์ด้า้ นงานวางระบบ
มาอย่่างยาวนาน สามารถวิิเคราะห์์แนวโน้้มการเติิบโตของเทคโนโลยีีและระบบโซลููชั่่�นเพื่่�อตอบสนองธุุรกิิจของลููกค้้าในยุุคดิิจิิทััลได้้ ซึ่่�ง
ถืือเป็็นจุุดเด่่นในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์เพื่่�อนำำ�เสนอโซลููชั่่�นในรููปแบบใหม่่ที่่�ทัันสมััยเข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย ทั้้�งในรููปแบบนำำ�โซลููชั่่�นใหม่่
เสนอกลุ่่�มลููกค้้าเดิิม หรืือขยายฐานกลุ่่�มลููกค้้าใหม่่
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
สามารถดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้จากเอกสารแนบ 4 “ทรััพย์สิ์ นิ ที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจและรายละเอีียดเกี่่ย� วกัับรายการประเมิินราคา
ทรััพย์สิ์ ิน”

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั ฯ มีีงานวางระบบที่่ยั� งั มิิได้้ส่่งมอบตามมููลค่่าสััญญาคงเหลืือที่่ค� าดว่่าจะรัับรู้้�รายได้้ จำำ�นวนรวม 1,880.25
ล้้านบาท โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

ลัักษณะงาน

มููลค่่าสััญญาคงเหลืือที่่�คาดว่่าจะรัับรู้้�รายได้้
(ล้้านบาท)

รวม

ปีี 2565

ปีี 2566

ปีี 2567

ตั้้�งแต่่ปีี 2568
เป็็นต้้นไป

1. งานระบบคมนาคมขนส่่ง (TS)

238.79

84.90

25.95

0.00

349.64

2. งานระบบไอซีีทีีและซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่น� (ISS)

857.95

357.77

156.70

158.19

1,530.61

1,096.74

442.67

182.65

158.19

1,880.25

รวม

หมายเหตุุ: มููลค่่าตามสััญญาคงเหลืือที่่�คาดว่่าจะรัับรู้้�เป็็นรายได้้ในแต่่ละช่่วงเวลาอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงจากที่่�ระบุุไว้้เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงของมููลค่่าตาม
สััญญาหรืืออาจส่่งมอบงานเร็็วหรืือล่่าช้้ากว่่ากำำ�หนด

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ข้้อมููลหลัักทรััพย์์และผู้้�ถืือหุ้้�น
โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ
1. ความสััมพัั นธ์์กัับกลุ่่�มธุุรกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

ไม่่มีี
2.	จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียน 300,000,000 บาท ประกอบด้้วยหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 600,000,000 หุ้้�น มููลค่่า
ที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 0.50 บาท เรีียกชำำ�ระแล้้ว 300,000,000 บาท
3.	ผู้้�ถืือหุ้้�น

3.1 ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
รายชื่่�อและสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ 10 รายแรก ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 แบ่่งเป็็นกลุ่่ม�  ดัังนี้้�
31 ธัันวาคม 2564
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

1. กลุ่่�มนายอัังสุุรััสมิ์์� อารีีกุุล
1.1 นายอัังสุุรััสมิ์์� อารีีกุุล
1.2 นางฆรณีี อารีีกุุล
1.3 นายชุุติิพาสน์์ อารีีกุุล
1.4 นางสาวญาณิิดา อารีีกุุล
1.5 นายดนุุช ยนตรรัักษ์์

จำำ�นวนหุ้้�น
(หุ้้�น)

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
(ร้้อยละ)

144,561,900
52,348,200
25,950,400
28,000,000
27,525,200
  10,738,100

24.09
8.72
4.33
4.67
4.59
1.79

2. นางสุุชาดา มงคลดีี

76,680,200

12.78

3.  กลุ่่�มครอบครััวศิิริิโก
3.1 นายมารุุต ศิิริิโก
3.2 นางสััจจมณีี ศิิริิโก

52,536,400  
30,036,400
22,500,000

8.76  
5.01
3.75
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

31 ธัันวาคม 2564
รายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�น

จำำ�นวนหุ้้�น
(หุ้้�น)

สััดส่่วนการถืือหุ้้�น
(ร้้อยละ)

4. กลุ่่ม� ครอบครััวสมบููรณ์์
4.1 นางพรพรรณ์์ สมบููรณ์์
4.2 นายวิิศิิษฐ์์ สมบููรณ์์

39,970,400
20,370,400
19,600,000

6.66
3.40
3.27

5. กลุ่่ม� ครอบครััวนิิติิสุุนทรางกููร
5.1 นายวิิวััฒน์์ นิิติิสุุนทรางกููร  
5.2 นางศิิริิเพ็็ญ นิิติิสุุนทรางกููร
5.3 นางสาวสุุชานาฏ นิิติิสุุนทรางกููร 

21,389,400
5,389,400
10,000,000
6,000,000

3.56  
0.90
1.67
1.00

6. กลุ่่ม� ครอบครััวธนวงศ์์วิิบููลย์์
6.1 นายเชาวนิิจ ธนวงศ์์วิิบููลย์์
6.2 นางพรทิิพย์์ ธนวงศ์์วิิบููลย์์

21,041,600
9,485,200
11,556,400

3.51
1.58
1.93

7. นางจิิตติิมา ลิิขิิตเจริิญพัันธ์์

17,260,000

2.88

8. นายชาญ นุุกููลวุุฒิิโอภาส          

17,131,500

2.86

9. กลุ่่ม� นายปฐมฤกษ์์ เสนทอง
9.1 นายปฐมฤกษ์์ เสนทอง
9.2 นางธััญสร  ณ พััทลุุง

16,100,400
10,550,300
5,550,100  

2.68
1.76
0.93

10. บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ จำำ�กััด

9,303,491

1.55

415,075,291

69.32

รวม

หมายเหตุุ:
1) การจััดกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ในการเปิิดเผยข้้อมููลให้้แก่่นัักลงทุุนเท่่านั้้�น มิิใช่่การจััดกลุ่่�มเพื่่�อวััตถุุประสงค์์การนัับรวมหลัักทรััพย์์เพื่่�อพิิจารณา
หน้้าที่่�ตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่่ง พ.ร.บ. หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่มีี� การแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) แต่่อย่่างใด
2) กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นลำำ�ดัับที่่� 1 - 9 และกลุ่่�มครอบครััวอัังศุุศรีีวงศ์์ ถืือเป็็นกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นรายเดิิม ก่่อนการเสนอขายหุ้้�นต่่อประชาชนเป็็นครั้้�งแรก (Initial Public
Offering) ซึ่่�ง ณ 30 ธัันวาคม 2564 กลุ่่ม� ผู้้�ถืือหุ้้�นรายเดิิมทั้้�งหมดถืือหุ้้�นรวมกัันในสััดส่่วน 69.14%

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

4. การออกหลัักทรััพย์อื่
์ ่�น

บริิษััทฯ ไม่่มีีหลัักทรััพย์์แปลงสภาพ
5. ข้้อจำำ�กัด
ั การโอนหุ้้�น

หุ้้�นสามััญของบริิษััทฯ สามารถโอนกัันได้้โดยไม่่มีีข้้อจำำ�กััด เว้้นแต่่หุ้้�นสามััญที่่�ถืือโดยคนต่่างด้้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่่�งต้้องมีีจำำ�นวน
รวมกัันไม่่เกิินร้้อยละ 49.0 ของทุุนชำำ�ระแล้้วทั้้ง� หมดของบริิษัทั ฯ การโอนหุ้้�นรายใดที่่จ� ะทำำ�ให้้อัตั ราส่่วนการถืือครองหุ้้�นของบริิษัทั ฯ        
โดยคนต่่างด้้าวเกิินอััตราส่่วนตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด บริิษััทฯ มีีสิิทธิ์์ป� ฏิิเสธการโอนหุ้้�นของบริิษััทฯ รายนั้้�นได้้
6. นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล

บริิษัทั ฯ มีีนโยบายการจ่่ายเงิินปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในอััตราไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 40 ของกำำ�ไรสุุทธิิจากงบเฉพาะกิิจการภายหลัังหัักภาษีี
เงิินได้้นิติิ บุิ คคล 
ุ และเงิินสำำ�รองต่่าง ๆ ทุุกประเภทตามที่่กำ� �ำ หนดไว้้ในกฎหมายและข้้อบัังคัับของบริิษัทั ฯ อย่่างไรก็็ตาม การจ่่ายเงิินปัันผล
ดัังกล่่าวอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้ขึ้้�นอยู่่�กัับผลประกอบการ  สภาพคล่่องทางการเงิิน ความจำำ�เป็็นในการใช้้เงิินทุุนหมุุนเวีียนเพื่่�อ
บริิหารกิิจการ และแผนการขยายกิิจการในอนาคตของบริิษัทั ฯ ตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษัทั เห็็นสมควร ทั้้�งนี้้� การจ่่ายเงิินปัันผลประจำำ�ปีี
จะต้้องได้้รับั อนุุมัติั จิ ากที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เว้้นแต่่เป็็นการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษัทั อาจอนุุมัติั ใิ ห้้จ่่ายเงิินปัันผล
ระหว่่างกาลได้้เป็็นครั้้�งคราวเมื่่�อเห็็นว่่าบริิษััทฯ มีีกำำ�ไรพอที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�นได้้ และไม่่กระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และ
ให้้รายงานการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลดัังกล่่าวให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในคราวถััดไป
ข้้อมููลการจ่่ายเงิินปัันผลย้้อนหลััง 3 ปีี (ปีี 2562 - 2564)

รายละเอีียดการจ่่ายปัันผล รอบผลประกอบการ

1.   กำำ�ไรสุุทธิิ (บาท)
2.   เงิินปัันผลจ่่าย (บาท)

ปีี 2562

25,564,329
-

รวมเงิินปัันผล (บาท)
3.  อััตราการจ่่ายเงิินปัันผลต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ (%)

-

ปีี 2563

ปีี 2564

247,551,917

178,799,887

ระหว่่างกาล 
140,000,000
และประจำำ�ปีี
100,000,000

ระหว่่างกาล 
2 งวด รวม
169,500,000   
และประจำำ�ปีี
48,000,000

240,000,000

217,500,000

96.94

121.6  
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
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บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายและแผนการบริิหาร
ความเสี่่�ยง
บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการบริิหารความเสี่่ย� ง ซึ่่�งเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ช่่วยป้้องกัันหรืือบรรเทา
ความเสีียหายจากเหตุุการณ์์ที่ไ�่ ม่่แน่่นอน และไม่่พึึงประสงค์์ต่่าง ๆ
ที่่อ� าจส่่งผลต่่อการบรรลุุเป้้าหมายขององค์์กร บริิษัทั ฯ จึึงได้้จัดั ทำำ�
นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง โดยนำำ�หลัักการบริิหารความเสี่่ย� ง
องค์์กร (ERM : Enterprise Risk Management) ตามแนวทาง
กรอบการบริิหารความเสี่่�ยงของ COSO : The Committee of
Sponsoring Organization of the Trade way Commission
ซึ่่�งเป็็นแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีมาตรฐานในระดัับสากล 
มาใช้้เป็็นแนวทางในการบริิหารความเสี่่ย� งของบริิษัทั ฯ คณะกรรมการ
ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับสามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ได้้อย่่าง
เหมาะสม และตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตาม
นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้การบริิหารความเสี่่�ยง
ประสบผลสำำ�เร็็จและมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด ซึ่่�งจะช่่วยให้้บริิษััทฯ
สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์หรืือเป้้าหมาย  และมีี
การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี 
� ตลอดถึึงการเจริิญเติิบโตอย่่างมั่่น� คงและ
ยั่่�งยืืน

บทบาท หน้้าที่�่และความรัับผิิดชอบ
ในการบริิหารความเสี่่�ยง
การบริิหารความเสี่่�ยง ถืือเป็็นหน้้าที่่�ของบุุคลากรของบริิษััท          
ทุุกระดัับทุุกคน รวมทั้้�งผู้้�ทำำ�หน้้าที่่ที่� ป่� รึึกษา ผู้ก้� ระทำำ�การแทนหรืือ
ผู้้�ได้้รัับมอบหมายให้้กระทำำ�หน้้าที่่�ในนามบริิษััท โดยมีีบทบาท
หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษััท
กำำ�กัับดููแลการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่า บริิษััทฯ ได้้มีี
การดำำ�เนิินการจััดการความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นอย่่างเหมาะสม
และติิดตาม ประเมิินกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึง
พิิจารณาอนุุมัติั ิกรอบและแผนการจััดการความเสี่่�ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ
กำำ�กับั ดููแลและติิดตามการบริิหารความเสี่่ย� งอย่่างมีีความเป็็นอิิสระ
เพื่่� อ ทำำ� ให้้ มั่่� น ใจว่่าบริิ ษัั ท ฯ มีีการควบคุุ ม ภายใน เพื่่� อ จัั ด การ
ความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งบริิษััทฯ อย่่างเหมาะสม และรายงานต่่อคณะ
กรรมการบริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส
ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ติิดตามและประเมิินความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญขององค์์กร  พร้้อมทั้้�ง
กำำ�หนดมาตรการจััดการความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม อีีกทั้้�งยัังส่่งเสริิม
และสนัั บ สนุุ น การปฏิิ บัั ติิ ต ามนโยบาย  และให้้ ค วามมั่่� น ใจว่่า
บริิษััทฯ มีีกระบวนการดำำ�เนิินการจััดการความเสี่่ย� งที่่�เหมาะสม
หน่่ ว ยงานหรืือผู้้�รัั บ ผิิ ดช อบการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยง
จัั ด ทำำ� กรอบและกระบวนการในการบริิ ห ารความเสี่่� ย งให้้ กัั บ      
หน่่วยงานและเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่อ� เสนอคณะกรรมการ
บริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ รวมถึึงให้้การสนัับสนุุน ให้้ความรู้้�และ
แนะนำำ�กระบวนการบริิหารความเสี่่ย� งแก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ ภายใน
หน่่วยงาน เพื่่อ� ร่่วมกัันจััดทำำ�แผนจััดการความเสี่่ย� งและนำำ�แผนไป
ปฏิิบััติิ
ผู้้�ตรวจสอบภายใน
สื่่อ� สาร ประสานงานกัับหน่่วยงานบริิหารความเสี่่ย� ง เพื่่อ� นำำ�ข้อ้ มููล
มาใช้้วางแผนการตรวจสอบตามความเสี่่ย� ง (Risk Base Auditing)
และสอบทานการปฏิิบัติั งิ านของหน่่วยงานบริิหารความเสี่่ย� ง ทำำ�ให้้
มั่่�นใจว่่าบริิษััทมีีการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม การจััดการและ
ควบคุุมความเสี่่�ยงได้้รัับการปฏิิบััติิตามนโยบายและแนวทางของ
บริิษััท

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีระบบควบคุุมภายใน โดยจััดทำำ�ระเบีียบ
ปฏิิบััติิงานของส่่วนงานต่่าง ๆ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปด้้วย
ความถููกต้้อง พร้้อมทั้้�งมีีการตรวจสอบระบบควบคุุมภายในของ
ส่่วนงานต่่าง ๆ จากหน่่วยงานภายนอก (บริิษัทั  สู่่ค� วามสำำ�เร็็จ จำำ�กัดั )
ในทุุกไตรมาส ซึ่่�งจะเป็็นส่่วนช่่วยให้้การดำำ�เนิินงานและการบริิหาร
ความเสี่่�ยงเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิผล

ปััจจััยความเสี่่�ยงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ
ของบริิษััท
การแข่่งขัันทางธุุรกิิจและคู่่�แข่่งรายใหม่่

การแข่่งขัันทางธุุรกิจิ ในปััจจุุบันั  มีีการแข่่งขัันทางด้้านราคารุุนแรง
มากขึ้้� น  รวมถึึ ง เทคโนโลยีีใหม่่  ๆ ได้้ พัั ฒ นาไปอย่่างรวดเร็็ ว
ผู้ป้� ระกอบการหลายรายสามารถปรัับตััวให้้ทันั ต่่อความเปลี่่ย� นแปลง
มากขึ้้�น สามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้ดีีขึ้้�น ทำำ�ให้้
บริิษััทฯ มีีคู่่�แข่่งเพิ่่�มมากขึ้้�นและมีีโอกาสในการประมููลงานสำำ�เร็็จ
ลดลง ส่่งผลให้้ยอดขายและกำำ�ไรลดลง
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้มีีมาตรการควบคุุมปััจจััยเสี่่ย� งดัังกล่่าว โดยทำำ�การ
วิิเคราะห์์ต้น้ ทุุนอย่่างละเอีียด และวิิเคราะห์์โอกาสทางการแข่่งขััน
เมื่่อ� เทีียบกัับคู่่ค้� า้ ในอุุตสาหกรรมเดีียวกัันให้้มีีความเหมาะสม และ
ชััดเจนมากยิ่่ง� ขึ้้น�  มีีฝ่่ายออกแบบของ บริิษััทฯ ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�พััฒนา
และปรัับปรุุงเทคโนโลยีีและสิินค้้าให้้มีีความทัันสมััย เพื่่อ� นำำ�หลาย 
ๆ ผลิิตภััณฑ์์มาจััดทำำ�เป็็นโซลููชั่่น� ที่่ต� รงกัับความต้้องการของลููกค้้า
มากยิ่่ง� ขึ้้น�  รวมถึึงดำำ�เนิินการศึึกษาหลัักเกณฑ์์หรืือข้้อกำำ�หนดเรื่่อ� ง
ภาษีี เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันทางการตลาด
ความเสี่่� ย งจากความไม่่ ต่่ อ เนื่่� อ งของรายได้้ แ ละ
ภาวะเศรษฐกิิจ

บริิษััทฯ ประกอบธุุรกิิจด้้าน SI แบบครบวงจร รวมถึึงให้้บริิการ
งานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุงระบบเทคโนโลยีีต่่าง ๆ โดยมีีรายได้้
จากธุุรกิจิ ให้้บริิการงานวางระบบ ซึ่่�งประกอบด้้วยระบบคมนาคม
ขนส่่ง และระบบไอซีีทีีและซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่�น ซึ่่�งเป็็นงานลัักษณะ
สััญญาโครงการรัับรู้้�รายได้้ตามภาระที่่�ต้้องปฏิิบััติิเสร็็จสิ้้�นตลอด
ช่่วงเวลาหนึ่่�ง (Over Time) ดัังนั้้�น รายได้้ดัังกล่่าวของบริิษััทฯ
อาจมีีความไม่่สม่ำำ��เสมอจากงานโครงการ โดยเฉพาะงานโครงการ
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ขนาดใหญ่่ ซึ่่�งขึ้้น� อยู่่กั� บั นโยบายและแผนการลงทุุนของภาครััฐและ
ภาคเอกชนสภาวะเศรษฐกิิจภายในประเทศ รวมถึึงความสามารถ
และโอกาสของบริิษัทั ฯ ในการได้้งานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง หากกลุ่่ม� ลููกค้้า
เป้้าหมายของบริิษัทั ฯ ชะลอการลงทุุน หรืือปรัับลดงบประมาณการ
ลงทุุ น อาจส่่งผลกระทบต่่อความสม่ำำ�� เสมอของรายได้้ และ
ผลประกอบการของบริิษััทฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ 
อย่่างไรก็็ดีี บริิษัทั ฯ ได้้ติดิ ตามนโยบายและแผนการลงทุุนของภาค
รััฐและภาคเอกชนอย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อประเมิินโอกาสการชะลอการ
ลงทุุ น หรืือปรัั บ ลดงบประมาณการลงทุุ น และนำำ�ข้้ อ มูู ล มา
วิิเคราะห์์ในการจััดทำำ�แผนธุุรกิจิ เป้้าหมาย และงบประมาณประจำำ�
ปีีของบริิษััทฯ พร้้อมทั้้�งสร้้างกลยุุทธ์์ในการพััฒนาธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยว
เนื่่อ� งเพื่่อ� ขยายฐานลููกค้้าและฐานรายได้้อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เช่่น มีีแผน
ขยายฐานรายได้้ในส่่วนงานซ่่อมบำำ�รุงุ รัักษา และงานให้้บริิการที่่มีี�
สััญญาระยะยาวมากขึ้้น� เพื่่อ� ให้้เกิิดความสมดุุลของรายได้้ ระหว่่าง
งานโครงการและงานที่่�มีีรายได้้ประจำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง นำำ�เสนอ
โครงการระบบขนส่่งมวลชนขนาดเล็็กสู่่�จัังหวััดที่่�เริ่่�มมีีประชากร
หนาแน่่น เพื่่อ� ตอบสนองนโยบายภาครััฐที่่ไ� ด้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั
และความจำำ�เป็็นในการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานของประเทศตาม
แผนแม่่บท ซึ่่�งรวมถึึงแผนการขยายเส้้นทางระบบขนส่่งทางราง
ระบบขนส่่งมวลชนและสิินค้้า และการพััฒนาระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศเพื่่� อ เพิ่่� ม ขีีดความสามารถทางการแข่่งขัั น ของ
ประเทศไทยในระยะยาว รวมถึึงการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่อ� เสริิมงาน
ด้้านพลัังงานและเมืืองอััจฉริิยะเพื่่�อสร้้างความแข็็งแกร่่งด้้านการ
แข่่งขัันและเพิ่่�มฐานรายได้้ของ บริิษััทฯ เป็็นต้้น
ความเสี่่�ยงจากการส่่งมอบงานล่่าช้้ากว่่าเวลาและ
ค่่าปรัับตามข้้อกำำ�หนดตามสััญญา

ในการให้้บริิการวางระบบของบริิษััทฯ ส่่วนใหญ่่เป็็นลัักษณะงาน
โครงการที่่มีีข้
� อ้ กำำ�หนดการส่่งมอบงานตามสััญญา และระบุุค่า่ ปรัับ
ในกรณีีที่่�คู่่�สััญญาไม่่สามารถส่่งมอบงานในแต่่ละขั้้�นความสำำ�เร็็จ
ของงานที่่� กำำ� หนดได้้ ต ามกำำ� หนดเวลาที่่� ร ะบุุ ไว้้ ใ นสัั ญญ า โดย
ลัักษณะงานส่่วนของบริิษััทฯ อาจเกิิดจากปััจจััยความล่่าช้้าที่่�มา
จากการส่่งมอบเครื่่อ� งจัักรและอุุปกรณ์์จาก คู่่�ค้า้ การเปลี่่ย� นแปลง
อุุปกรณ์์ติิดตั้้�ง หรืืออาจไม่่สามารถควบคุุมการดำำ�เนิินงานของ
ผู้้�รัับเหมาช่่วงให้้ดำำ�เนิินการตามแผนงานได้้ทัันตามกำำ�หนดเวลาที่่�
ระบุุในสััญญา นอกจากนี้้� เนื่่�องจากบริิษััทฯ เป็็นผู้้�ให้้บริิการงาน
ด้้านการวางระบบ ซึ่่�งก่่อนการเข้้าให้้บริิการ  บริิษััทฯ จะต้้องรอ
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การส่่งมอบพื้้�นที่่�งานโครงสร้้าง อาคาร งานระบบเครื่่�องกล หรืือ
อาจต้้องรอการแก้้ไขงานของผู้้�รับั เหมารายอื่่น� ที่่เ� จ้้าของโครงการว่่าจ้้าง
ก่่อนโดยหากมีีความล่่าช้้าจากผู้้�รัับเหมา หรืือผู้้�ให้้บริิการรายอื่่�น
บริิษััทฯ อาจไม่่สามารถเริ่่�มเข้้าให้้บริิการงานวางระบบต่่าง ๆ
ตามแผนได้้ ดัังนั้้�น หากบริิษััทฯ ไม่่สามารถควบคุุมปััจจััยดัังกล่่าว
และไม่่สามารถดำำ�เนิินการส่่งมอบงานได้้ทันั ตามกำำ�หนดเวลาที่่ร� ะบุุ
ในสััญญา อาจทำำ�ให้้มีีค่่าใช้้จ่่ายต้้นทุุนของโครงการเพิ่่�มขึ้้น� หรืือค่่า
ใช้้ จ่่ ายเพิ่่� ม จากการต้้ อ งชำำ�ร ะค่่ า ปรัั บ ตามสัั ญญ า และอาจส่่ง
ผลกระทบต่่อผลดำำ�เนิินงานของ บริิษััทฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ 
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงในการส่่งมอบงานล่่าช้้าที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดแนวทางการปฏิิบัติั งิ านอย่่างรััดกุุมและมีีวิิศวกร
และบุุคลากรผู้้�ควบคุุมงานที่่�ดููแล ติิดตาม และประเมิินความ
คืืบหน้้าของงานแต่่ละส่่วน พร้้อมทั้้�งมีีการประชุุมร่่วมระหว่่าง
ผู้้�บริิหารและฝ่่ายบริิหารโครงการเป็็นประจำำ�ทุกุ เดืือนเพื่่อ� วิิเคราะห์์
สถานการณ์์และติิดตามความคืืบหน้้าอย่่างใกล้้ชิดิ  รวมถึึงดำำ�เนิิน
การสื่่อ� สารและประสานงานระหว่่างผู้้�ว่่าจ้้าง หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ผู้้�รัับเหมา และคู่่�ค้้าของบริิษััทฯ เพื่่�อบริิหารโครงการให้้เป็็นไป
ตามแผนงานที่่ร� ะบุุตามสััญญา อีีกทั้้ง� บริิษัทั ฯ มีีความสััมพัันธ์์อันั ดีี
กัับผู้้�รับั เหมารายย่่อยที่่อ� ยู่่ใ� นรายชื่่อ� ผู้้�รับั เหมาที่่ผ่่� านการอนุุมัติั แิ ล้้ว
ทำำ�ให้้มีีผู้้�รับั เหมาพร้้อมและเพีียงพอที่่จ� ะทำำ�งานให้้บริิษัทั ฯ ได้้ ทั้้ง� นี้้�
ในกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องขอขยายระยะเวลาจากเหตุุปััจจััย
อื่่�นใด บริิษััทฯ จะติิดต่่อเจรจากัับผู้้�ว่่าจ้้างทัันทีีเพื่่�อแจ้้งเหตุุและ
ขอขยายระยะเวลาต่่อไป
ความเสี่่� ยงจากการพึ่่� งพิิ งผู้้�บริิหารระดัับสูู งหรืือ
ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ที่่�มีีความสำำ�คััญ

โดยทั่่�วไป ลัักษณะงานเกี่่�ยวกัับงานโครงการ  ผู้้�ประกอบการมััก
ต้้องพึ่่�งพิิงบุุคลากรที่่�มีีประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญเฉพาะ
ด้้าน ทั้้�งในด้้านการเสนองานลููกค้้า และการดำำ�เนิินการเพื่่อ� ส่่งมอบ
งานให้้ลููกค้้าตามที่่กำ� ำ�หนดในสััญญา รวมทั้้�งความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับ
ลููกค้้า ซึ่่�งในปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีการพึ่่�งพิิงผู้้�บริิหารระดัับสููง คืือ
นายมารุุต ศิิริิโก ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่  กรรมการบริิษััท และ
กรรมการผู้้�จััดการ  เป็็นผู้้�มีีประสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญใน
อุุตสาหกรรมด้้านวิิศวกรรมงาน SI ระบบคมนาคมขนส่่งและระบบ
และซิิ ส เต็็ ม ส์์ โ ซลูู ชั่่� น มาอย่่างยาวนาน และเป็็ น ที่่� รู้้�จัั ก ใน
อุุตสาหกรรม โดยมีีบทบาทสำำ�คััญในการบริิหารงานและพััฒนา
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ และมีีความสััมพัันธ์์อันั ดีีกัับลููกค้้าของบริิษัทั ฯ
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ดัังนั้้น� หากบริิษัทั ฯ ไม่่สามารถสรรหาบุุคลากรที่่�มีีคุุณสมบััติิเหมาะ
สมเทีียบเท่่าเพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทน อาจส่่งผลกระทบต่่อความ
ต่่อเนื่่�องในการบริิหารงาน การดำำ�เนิินงาน และผลประกอบการ
ของบริิษััทฯอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ 
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีมาตรการการรองรัับโดยการกำำ�หนดแนวทางและ
แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง (Succession Plan) ในส่่วนของผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง ได้้แก่่ ระดัับกรรมการผู้้�จััดการ และระดัับรองกรรมการ
ผู้้�จััดการ โดยได้้มีีการกำำ�หนดให้้มีีผู้้�บริิหารในระดัับใกล้้เคีียง หรืือ
ระดัับรองลงมาเป็็นผู้้�รักั ษาการในตำำ�แหน่่งจนกว่่าจะมีีการสรรหา
และคััดเลืือกบุุคคลที่�่มีีคุุณสมบััติิตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดทั้้�งจาก
ภายในและภายนอก โดยบุุคคลดังั กล่่าวต้้องมีีวิิสัยทั
ั ศน์
ั ์ ประสบการณ์์
และความเชี่่ย� วชาญ ที่่เ� หมาะสมและสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
ของบริิษััทฯ ประกอบกัับมีีนโยบายการกำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�
เหมาะสม นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้ว่่าจ้้างบริิษััท เอออน ฮิิววิิท
(ประเทศไทย) จำำ�กัดั เป็็นปรึึกษาในการศึึกษา วางแผน และคััดเลืือก
บุุคลากรในตำำ�แหน่่งที่่มีีค
� วามสำำ�คัญ
ั ตามกลยุุทธ์์และแผนธุุรกิจิ เพื่่อ�
การดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิิภาพ
ความเสี่่�ยงจากการประมาณการต้้นทุุนงานโครงการ
� น และ/หรืือไม่่สามารถควบคุุมต้้นทุุนใน
คลาดเคลื่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ

บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยงเรื่่�องการประมาณการต้้นทุุนและ
การควบคุุมต้้นทุุนในธุุรกิิจให้้บริิการ  หรืืองานโครงการ  หาก
บริิษัทั ฯ มีีการประมาณการต้้นทุุนผิิดพลาด โดยอาจประมาณการ
ต้้นทุุนสููงเกิินไปก็็อาจส่่งผลให้้ไม่่สามารถแข่่งขัันในเชิิงธุุรกิิจได้้
หรืือหากประมาณต้้นทุุนต่ำำ��ไป อาจส่่งผลต่่อผลกำำ�ไรได้้
บริิ ษัั ท ฯ จึึ ง ได้้ กำำ� หนดแนวทางในการประมาณการต้้ น ทุุ น ใน
ขั้้�นตอนการจััดทำำ�ข้้อมููลประมาณการต้้นทุุนโครงการเพื่่�อเตรีียม
เสนอราคาต่่อผู้้�ว่่าจ้้าง โดยทีีมวิิศวกรและบุุคลากรที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
งานโครงการแต่่ละฝ่่ายจะร่่วมทำำ�หน้้าที่่�ศึึกษาข้้อมููลรายละเอีียด
โครงการ ซึ่่�งประกอบด้้วย ข้้อมููลทางเทคนิิค ขอบเขตงาน เงื่อ�่ นไข
และแผนงาน รวมถึึงสอบทานข้้อมููลต้้นทุุนราคาอ้้างอิิง ข้้อมููล
ต้้นทุุนจากฐานข้้อมููลต้น้ ทุุนงานโครงการในอดีีตของบริิษัทั ฯ และ
ราคาตลาดในลัักษณะงานที่่ส� ามารถเทีียบเคีียงกัันได้้ หลัังจากนั้้�น
จึึงนำำ�เสนอประมาณการต้้นทุุนโครงการให้้ฝ่่ายจััดการพิิจารณา
สอบทานและอนุุมััติิ นอกจากนี้้� ภายหลัังจากบริิษััทฯ ได้้รัับการ
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ว่่าจ้้างเพื่่อ� ดำำ�เนิินการแล้้ว บริิษัทั ฯ มีีทีีมประจำำ�หน่่วยงานทำำ�หน้้าที่่�
ควบคุุมการปฏิิบัติั งิ านตามแผนงานและการบริิหารจััดการควบคุุม
ต้้นทุุน โดยรายงานต่่อฝ่่ายจััดการเพื่่อ� พิิจารณาทบทวนต้้นทุุนอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้สามารถจััดการแก้้ไขปััญหาที่่�อาจไม่่เป็็นไปตาม
คาดการณ์์ได้้ทัันเวลา และลด ความเสี่่�ยงจากการที่่�มีีต้้นทุุนที่่�เกิิด
ขึ้้น� จริิงสููงกว่่าประมาณการที่่ไ� ด้้คาดการณ์์ไว้้ ในส่่วนของการจััดซื้้อ�
จััดจ้้าง บริิษััทฯ มีีกระบวนการสอบเทีียบราคาและต่่อรองราคา
กัับคู่่�ค้้าเพื่่�อให้้บริิษััทฯ ได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการทบทวนนโยบายและคู่่�มืือการ
ปฏิิบัติั งิ านของฝ่่ายจััดซื้้อ�  ฝ่่ายขาย ฝ่่ายวิิศวกรรม และฝ่่ายการเงิิน
ธุุรกิิจ ให้้มีีความสอดคล้้อง ชััดเจนและถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด
เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลต้้นทุุนที่่�ถููกต้้องมากที่่�สุุดในแต่่ละโครงการ
ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน
เงิินตราต่่างประเทศ

ในบางโครงการ บริิษัทั ฯ มีีต้้นทุุนค่า่ อุุปกรณ์์เฉพาะตามข้้อกำำ�หนด
ของสััญญาที่่�ต้้องสั่่�งซื้้�อจากต่่างประเทศ  โดยชำำ�ระเป็็นสกุุลเงิิน
ต่่างประเทศ เช่่น ดอลลาร์์สหรััฐ ยููโร ดอลลาร์์สิิงคโปร์์และหยวน
ดัังนั้้�น หากอััตราแลกเปลี่่ย� นเงิินตราต่่างประเทศมีีการเปลี่่ย� นแปลง
ในทางลบต่่อบริิษัทั ฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ 
ั อาจส่่งผลกระทบต่่อผลการ
ดำำ�เนิินงานและฐานะทางการเงิินของบริิษััทฯ
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงการบริิหารความเสี่่ย� งเรื่่อ� งความผัันผวน
ของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อ
ต้้นทุุนส่่วนเพิ่่�มจากการจััดซื้้�อ จึึงมีีมาตรการควบคุุม โดยบริิษััทฯ
ได้้ติิดตามความเคลื่่�อนไหวของอััตราแลกเปลี่่�ยนอย่่างสม่ำำ��เสมอ
และจััดหาอุุปกรณ์์และสิินค้้าจากคู่่�ค้้าในประเทศเป็็นหลััก เว้้นแต่่
อุุปกรณ์์กำำ�หนดเฉพาะเจาะจงในสััญญานั้้�นต้้องจััดหาจากคู่่ค้� า้ ต่่าง
ประเทศและไม่่มีีตััวแทนจำำ�หน่่ายในประเทศ มีีการประมาณการ
ต้้นทุุนโครงการโดยพิิจารณาจากปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลงและแนว
โน้้มของอััตราแลกเปลี่่ย� น มีีการพิิจารณาการนำำ�เครื่่อ� งมืือป้้องกััน
ความเสี่่ย� งทางการเงิิน เช่่น การทำำ�สัญญ
ั าซื้้อ� ขายล่่วงหน้้า หรืือการ
ประกัันความเสี่่ย� ง อััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�แบบคงที่่� (Fixed Rate) กัับ
คู่่ค้� า้  ซึ่่�งต้้องพิิจารณาปััจจััยหลายด้้าน อาทิิ สัดั ส่่วนการนำำ�เข้้าต่่อ
ผลกำำ�ไรโครงการ  ค่่าเสีียโอกาสหรืือต้้นทุุนส่่วนเพิ่่ม� จากเครื่่อ� งมืือ
ป้้องกัันความเสี่่ย� งเทีียบกัับต้้นทุุนการกู้้�ยืืม รวมถึึงระดัับความเสี่่�ยง
ของแต่่ละสกุุลเงิิน เป็็นต้้น โดยคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของ
บริิษััทฯ เป็็นสำำ�คััญ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ความเสี่่�ยงจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์

ในโลกยุุคปััจจุุบััน ผู้้�ใช้้งานสามารถเข้้าถึึงและใช้้บริิการด้้านข้้อมููล
ผ่่านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััทฯ ได้้อย่่างสะดวก
รวดเร็็ว ไม่่จำำ�กััดเวลาและสถานที่่� ในขณะเดีียวกัันก็็เป็็นการ
เปิิดช่่องโหว่่ในการโจมตีีของแฮ็็กเกอร์์มากขึ้้�น ข้้อมููลขององค์์กร
ย่่อมมีีความเสี่่ย� งต่่อการถููกโจมตีี ขโมย หรืือถููกทำำ�ลายได้้ เช่่น การ
ขโมยหรืือการทำำ�ลายข้้อมููลสำำ�คัญ
ั บนเครื่่อ� งหรืือระบบโดยผู้้�ที่ไ�่ ม่่ได้้
รัับอนุุญาต การสร้้างไวรััสโจมตีีระบบปฏิิบัติั กิ าร เป็็นต้้น หากไม่่มีี
ระบบการรัักษาความมั่่�นคงปลอดภััยที่่�ดีีเพีียงพอ ภััยคุุกคามทาง
ไซเบอร์์เหล่่านี้้� สามารถสร้้างความเสีียหายแก่่ผู้้�ใช้้งาน จนอาจจะ         
ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจหรืือชื่่�อเสีียงของบริิษััทฯ ได้้
บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงภััยคุกุ คามทางไซเบอร์์ ซึ่่ง� มีีความหลากหลายและ
ถููกพััฒนาในรููปแบบใหม่่อยู่่�ตลอดเวลา โดยมีีแนวโน้้มที่่�จะส่่ง
ผลกระทบที่่รุ� นุ แรง และกลายเป็็นภััยใกล้้ตัวั มากขึ้้น� ในปััจจุุบันั เพื่่อ�
เป็็นการป้้องกััน รัับมืือ และลดความเสี่่�ยงจากภััยคุุยคามทาง
ไซเบอร์์ บริิษััทฯ ได้้มีีการเตรีียมพร้้อมในการรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยทางเทคโนโลยีีสารสนเทศไว้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ อาทิิ
การจััดทำำ�ห้้อง Data Center ที่่�ได้้มาตรฐานความปลอดภััยทาง
กายภาพ (Physical &  Environmental Security) การมีีระบบ
รัั ก ษาความปลอดภัั ยที่�่ แข็็ ง แกร่่งให้้ กัั บ เครืือข่่ายขององค์์ ก ร 
(Firewall) มีีระบบป้้องกัันและตรวจจัับไวรััส/มััลแวร์์ (Anti-Virus)
มีีแผนสำำ�รองข้้อมููลไปยัังศููนย์์สำำ�รองข้้อมููล  (DR Site) และแผน
สำำ�รองฉุุกเฉิินของระบบสารสนเทศเพื่่�อให้้ระบบสามารถทำำ�งาน          
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีโอกาสล้้มเหลวน้้อยที่่�สุุด ทั้้�งในส่่วนของ
ระบบเครืือข่่ายและเครื่่อ� งแม่่ข่่าย มีีนโยบายการรัักษา ความมั่่น� คง
ปลอดภััยของระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ รวมถึึงมีีมาตรการ
ควบคุุมความปลอดภััยอย่่างเข้้มงวดจากการกำำ�หนดสิิทธิ์์�ในการ
เข้้าถึึงเครืือข่่ายและข้้อมููลขององค์์กรโดยมีีแผนที่่จ� ะปรัับปรุุงระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศให้้ทัันยุุคทัันสมััย  และเพิ่่�มมาตรการการ
รัักษาความมั่่น� คงปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cyber Security) อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้สามารถป้้องกััน รัับมืือ และลดความเสี่่�ยงจากภััย
คุุ ยคามทางไซเบอร์์ได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น
รวมถึึงมีีแผนที่่�จะสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ ความตระหนัักในเรื่่�อง
ของภััยไซเบอร์์ให้้กัับทุุกหน่่วยงาน เพื่่�อป้้องกัันและรัับมืือกัับภััย
คุุกคามทางไซเบอร์์ได้้ทัันสถานการณ์์

79

80

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ความเสี่่� ยงจากสถานการณ์์ โ รคระบาดไวรัั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่่อ� งจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ในปััจจุุบันั
ได้้ส่่งผลกระทบต่่อสัังคมและภาวะเศรษฐกิิจทั้้�งในประเทศไทยและ
ต่่างประเทศ ซึ่่�งถึึงแม้้ว่่าที่่ผ่่� านมาธุุรกิจิ การให้้บริิการด้้านวางระบบ
ของบริิษััทฯ มิิได้้รัับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์์ดัังกล่่าว
อย่่างไรก็็ดีี บริิษัทั ฯ ได้้รับั ผลกระทบทางอ้้อมจากการชะลอโครงการ 
หรืือเลื่่อ� นแผนงานออกไป ซึ่่�งอาจรวมถึึงการส่่งผลต่่อนโยบายหรืือ
แผนการลงทุุนของภาครััฐและภาคเอกชน นอกจากนี้้� ในช่่วง
สถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด 19 ทำำ�ให้้ภาครััฐมีีมาตรการ
จำำ�กััดการเดิินทางและการขนส่่งในบางพื้้�นที่่�ในบางช่่วงเวลา ซึ่่�ง  
ส่่งผลกระทบต่่อการปฏิิบัติั งิ านให้้บริิการมีีความจำำ�เป็็นต้้องพัักหรืือ
ชะลองานในบางโครงการเป็็นระยะ ทำำ�ให้้เกิิดความล่่าช้้า มีีค่า่ ใช้้
จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น และส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ บ้้าง
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของสถานการณ์์ดังั กล่่าว
โดยได้้มีีการติิดตามการดำำ�เนิินงานของแต่่ละโครงการและติิดตาม
ข่่าวสารสถานการณ์์การแพร่่ระบาดอย่่างใกล้้ชิดิ โดยบริิษัทั ฯ มีีการ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ป้้องกััน วางแผน และให้้ความรู้้�แก่่บุุคลากรของบริิษััทฯ ทุุกระดัับ
มีีการฆ่่าเชื้้อ� และทำำ�ความสะอาดสถานที่่ป� ฏิิบัติั งิ านอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ทั้้�งนี้้� ในกรณีีที่่�พบว่่าอาจเกิิดความล่่าช้้าในงานโครงการเนื่่�องมา
จากปััจจััยดัังกล่่าวบริิษััทฯ จะสื่่�อสารและหารืือร่่วมกัับผู้้�ว่่าจ้้าง
อย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อเตรีียมรัับมืือและลดผลกระทบจากการหยุุดพััก
หรืือชะลอการดำำ�เนิินการของโครงการ ในกรณีีที่่มีีค
� วามจำำ�เป็็นต้้อง        
ขอขยายระยะเวลา บริิษััทฯ จะติิดต่่อเจรจากัับผู้้�ว่่าจ้้างเพื่่�อ
แจ้้งเหตุุและขอขยายระยะเวลาต่่อไป
ในส่่วนของพนัักงาน บริิษััทฯ ได้้ออกมาตรการเพื่่�อลดความเสี่่�ยง
ในเรื่่อ� งดัังกล่่าว โดยจััดให้้มีีการทำำ�งานจากที่่บ้� า้ นหรืือ Work From
Home เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการเดิินทางและลดความหนาแน่่น
ของพนัักงานในสำำ�นัักงาน มีีการประสานงานและจััดหาวััคซีีนให้้
กัับพนัักงานทุุกคนให้้ได้้รัับวััคซีีนโดยเร็็วที่่�สุุด เพื่่�อสร้้างภููมิิคุ้้�มกััน
และช่่วยลดความเสี่่�ยงของความรุุนแรงจากการติิดเชื้้�อ รวมถึึง
ประชาสััมพัันธ์์ข้อ้ มููลที่สำ่� ำ�คัญ 
ั การปฏิิบัติั ติ นเพื่่อ� ป้้องกัันการติิดเชื้้อ�
การปฏิิบััติิตนหลัังตรวจพบเชื้้�อ และให้้ความช่่วยเหลืือในการ
ประสานงานกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ในทัันทีีที่่ไ� ด้้รับั แจ้้งผลการติิดเชื้้อ�
ของพนัักงาน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่ อความยั่งยืน
นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
นโยบายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจในการผลัักดัันและสนัับสนุุนแนวทางการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยคำำ�นึึงถึึงเรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และชุุมชนเป็็นสำำ�คััญ ให้้ทุุกหน่่วยงานในบริิษััทฯ มีีส่่วนร่่วม และเข้้าใจบทบาทและคุุณค่า่ ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกราย โดยในปีี 2564 เป็็นปีี
แรกของบริิษััทฯ ในการจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ฝ่่ายจััดการได้้กำำ�หนดเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืนเพื่่�อ
ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเป็็นรููปธรรมและมีีประสิิทธิิภาพตามมาตรฐานและแนวปฏิิ บััติิสากล  โดยจะประกอบธุุ รกิิจด้้วย
ความรัับผิิดชอบและให้้การดููแลใส่่ใจผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกรายอย่่างเท่่าเทีียมและโปร่่งใส และกำำ�หนดให้้มีีการทบทวนนโยบายการบริิหาร
จััดการด้้านความยั่่�งยืืนปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่ย� นแปลงของยุุคสมััยที่มีีค
่� วามรวดเร็็วในปััจจุุบััน

มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม
(Environmental)

มิิติิสัังคม
(Social)

มิิติิบรรษััทภิิบาล
(Governance)

พััฒนาธุุรกิิจสู่่� Smart Green City ที่่�
ลดการใช้้พลัังงานที่่ก่่� อให้้เกิิดมลภาวะ
และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ควบคุุม
และลดผลกระทบต่่อระบบนิิเวศจาก
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ประกอบธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและชุุมชน ให้้ความสำำ�คัญกั
ั ับ
หลัั ก สิิ ท ธิิ ม นุุ ษยช น สิิ ท ธิิ แ รงงาน
ความปลอดภััยในชีีวิิตและทรััพย์์สิิน
รวมถึึงด้้านสุุขอนามััย ครอบคลุุมถึึง
การสร้้างบรรยากาศการทำำ�งานที่่ดีี� และ
การพััฒนาความรู้้�ความสามารถและ
ความเชี่่� ย วชาญของบุุ คล ากรอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
ให้้เกิิดขึ้้�นแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกราย

ปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี 
�
เปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล อย่่างโปร่่งใสและ
ตรวจสอบได้้ พร้้ อ มบริิ ห ารจัั ด การ
ความเสี่่� ย งให้้ มีี ประสิิ ท ธิิ ภ าพเพื่่� อ ลด
ผลกระทบที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้�นต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียทุุกราย
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

เป้้าหมายและกลยุุทธ์์การจััดการ
ด้้านความยั่่�งยืืน
บริิษัทั ฯ มุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะต่่อยอดการเป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ นการออกแบบและพััฒนานวััตกรรมทางวิิศวกรรมแบบครบวงจร โดยเฉพาะด้้านเทคโนโลยีี
อััจฉริิยะและพลัังงานสะอาดของประเทศไทยและขยายธุุรกิจิ ไปยัังต่่างประเทศในอนาคต สอดรัับกัับแนวโน้้มอนาคตด้้วยการพััฒนา
นวััตกรรมและโครงการด้้านระบบอััตโนมััติิ ด้้านพลัังงานสะอาด ด้้านระบบสาธารณููปโภค ด้้านอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ด้้านเมืืองและ
ระบบขนส่่งอััจฉริิยะ ซึ่่�งบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดทิิศทางกลยุุทธ์์การบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนในแต่่ละด้้านตามแนวทางการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่ดีี มุ่่
� �งเน้้นการเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืนและสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน
แนวทางการบริิหารจััดการ

เป้้าหมายระยะสั้้�น/ระยะยาว

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
(Environmental)

- พััฒนาธุุรกิิจสู่่� Smart Green City

ด้้านสัังคม
(Social)

- สร้้ า งสภาพแวดล้้ อ มในการทำำ� งานที่่� ดีี  มีีสุุขอนามััย  และความปลอดภััยในชีีวิิต
และทรัั พ ย์์ สิิ น และคำำ�นึึ ง ถึึ ง หลัั ก สิิ ท ธิิ มนุุษยชน สิิทธิิแรงงานในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ

- สนัับสนุุนการใช้้พลัังงานสะอาดและเทคโนโลยีีที่่ส� ามารถลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ให้้น้อ้ ยกว่่าปีี
ที่่�ผ่่านมา
อุุบััติิเหตุุจนถึึงขั้้�นหยุุดงาน (Lost Time Accident: LTA)
พนัักงาน 0 คน ผู้้�รัับเหมา 0 คน
อุุบัติั เิ หตุุไม่่ถึึงขั้้น� หยุุดงาน (Without Lost Time Accident:
WLTA) พนัักงาน ไม่่เกิิน 0.000015 ต่่อ 200,000 ชั่่�วโมง
การทำำ�งาน ผู้้�รัับเหมา ไม่่เกิิน 0.000025 ต่่อ 200,000
ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
- อัั ต ราการบาดเจ็็ บ จากการทำำ� งานโดยไม่่หยุุ ด งานรวม
(Total Recordable Injury Rate: TRIR) พนัักงาน ไม่่เกิิน
0.000015 ต่่อ 200,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน ผู้้�รับั เหมา ไม่่เกิิน
0.000025 ต่่อ 200,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
- ไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชนและสิิทธิิแรงงาน
- ไม่่ได้้ รัับ ข้้ อ ร้้ อ งเรีียนจากชุุ ม ชนโดยรอบในระหว่่างการ
ปฏิิบัติั งิ าน

- พััฒนาความรู้้�ความสามารถของบุุคลากร - เพิ่่�มความหลากหลายของหลัักสููตรและจำำ�นวนชั่่�วโมงฝึึก
เพื่่อ� รองรัับการเติิบโตและการเปลี่่ย� นแปลง อบรมรายบุุคคล
- จััดทำำ�แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
ของธุุรกิิจในอนาคต
ด้้านการกำำ�กัับดููแล
(Governance)

- ปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  - ยกระดัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  (Good Corporate
และมีีจรรยาบรรณในการประกอบธุุรกิิจ Governance) ของบริิษัทั ฯ ให้้อยู่่ใ� นระดัับ ดีีเลิิศ (Excellent)
หรืือ 5 ดาว

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การจััดการผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้เริ่่ม� กำำ�หนดแผนการบริิหารจััดการผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่า่ ของธุุรกิจิ โดยมีีขั้้�นตอนการจััดทำำ�แผนบริิหารจััดการ 
ดัังนี้้�
1. กำำ�หนดและระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ
2. วิิเคราะห์์ระดัับความสำำ�คััญและอิิทธิิพลที่่มีีต่่
� อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
3. พิิจารณาและกำำ�หนดความคาดหวัังที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมีีต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
4. จััดทำำ�แผนการบริิหารจััดการผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ติิดต่่อสื่่อ� สารและทำำ�งานกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเพื่่อ� จััดการกัับความคาดหวััง และระบุุผลกระทบที่่�
จะเกิิดขึ้้�นเพื่่�อสร้้างความมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินงานร่่วมกััน
5. ประเมิินและทบทวนแผนการบริิหารจััดการผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ
บริิษัทั ฯ คำำ�นึงึ ถึึงระบบและขั้้น� ตอนในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ เพื่่อ� ให้้เกิิดการปฏิิบัติั งิ านอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยห่่วงโซ่่คุุณค่่าในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ได้้แก่่
การจััดหาวััตถุุดิิบ (Inbound Logistics)
จััดหาแหล่่งเงิินทุุนและวััตถุุดิบิ คุุณภาพสููงจากผู้้�ผลิิตหลายราย เพื่่อ�
ลดความเสี่่�ยงจากผู้้�ผลิิตรายเดีียว อัันเป็็นการเสริิมความสามารถ
และศัักยภาพการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ
การปฏิิบัติั ิการ (Operation)
มุ่่ง� เน้้นคุุณภาพการปฏิิบััติงิ านให้้ได้้มาตรฐาน และใส่่ใจด้้านความ
ปลอดภััยระหว่่างการดำำ�เนิินงานที่่จ� ะส่่งผลต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกราย 
โดยคำำ�นึงึ ถึึงด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และชุุมชน หลัักสิิทธิิมนุุษยชน
และความเป็็นธรรมต่่อแรงงาน

03
การบริิการหลัังการขาย (Customer Services)
จััดให้้มีีการรัับประกัันความพึึงพอใจอย่่างน้้อย 1 ปีี ครอบคลุุมถึึง
การให้้ คำำ� ปรึึ ก ษาโดยสามารถติิ ด ต่่อฝ่่ า ยขายที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบใน
โครงการ

02
การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)
สำำ�รวจ และวิิเคราะห์์ความคาดหวัังและความต้้องการของลููกค้้า
เพื่่อ� พััฒนาและปรัับปรุุงการบริิการเพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามความคาดหวััง
ของลููกค้้า ตลอดจนการประชาสััมพัันธ์์สิินค้้าและบริิการของ
บริิษััทฯ ตามช่่องทางต่่าง ๆ ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียรัับทราบอย่่างทั่่�วถึึง
และเท่่าเทีียมกััน เช่่น การประชาสััมพัันธ์์กิจิ กรรมของบริิษัทั ฯ ผ่่าน
เว็็บไซต์์และสื่่�อออนไลน์์

83

84
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุนงานด้้านการวิิจััยและพััฒนา
ส่่งเสริิมการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่อ� ต่่อยอดธุุรกิจิ
การให้้บริิการที่่�ตอบสนองต่่อความต้้องการของลููกค้้า รวมถึึงการ
สร้้างความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน โดยเร่่งพััฒนาประสิิทธิิภาพ
ในการดำำ�เนิินงาน โดยบริิษััทฯ จััดให้้มีีระบบควบคุุมภายในและ
ระบบตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ จััดให้้มีี
ระบบงานบััญชีีและระบบงานสนัับสนุุนอื่่�น ๆ แบบออนไลน์์ เพื่่�อ
ลดการใช้้ทรััพยากร  เช่่น พลัังงาน เวลาในการเดิินทาง วััสดุุสิ้้�น
เปลืือง เช่่น กระดาษและหมึึ ก พิิ ม พ์์ เป็็ น ต้้ น  จัั ด ให้้ มีีร ะบบ
สารสนเทศด้้านทรััพยากรมนุุษย์์ (Human Resource Information
System: HRIS) เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพงานด้้านบริิหารจััดการและ
พััฒนาทรััพยากรด้้านบุุคลากร จััดให้้มีีแผนการพััฒนาบุุคลากรทุุก
ระดัับอย่่างเหมาะสมและต่่อเนื่่�องทั้้�งแบบออฟไลน์์และออนไลน์์
เพื่่อ� ตอบสนองความต้้องการทางธุุรกิจิ ตลอดจนการจััดทำำ�นโยบาย
การวางแผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งอย่่างเหมาะสมเพื่่อ� รองรัับการขยาย
ตััวของธุุรกิิจในอนาคต
การวิิเคราะห์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า
ของธุุรกิิจ
บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการบริิหารผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ของธุุรกิจิ โดยคำำ�นึงึ ถึึงความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกรายเพื่่อ�
ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกรายได้้รัับการดููแลอย่่างเท่่าเทีียม
และทั่่�วถึึง รวมถึึงการประเมิินผลกระทบที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ทั้้�งต่่อผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียเองและต่่อบริิษััทฯ เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาการดำำ�เนิินงาน
อย่่างต่่อเนื่่�องและมีีประสิิทธิิภาพ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย 6 กลุ่่�มหลััก
1. หน่่วยงานภาครััฐ

หน่่วยงานที่่กำ� ำ�หนดนโยบายสำำ�คัญ
ั ของประเทศ กำำ�กับั ดููแล
หน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจ ศาล องค์์กรอิิสระ กระทรวง สภา
ผู้้�แทนราษฎรและวุุฒิิสภา และองค์์การระหว่่างประเทศ

2.	สัังคมและชุุมชน

ประชาชนทั่่ว� ไป เยาวชน การศึึกษา สื่่อ� มวลชน นัักการเมืือง
ท้้องถิ่่น� และองค์์กรที่่ไ� ม่่ใช่่องค์์กรของรััฐ (Non-Government
Organization; NGO)
3.	ผู้้�ลงทุุน

ผู้้�ถืือหุ้้�น นิิติิบุุคคล นัักลงทุุนสถาบััน-รายย่่อย  และนััก
วิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์
4.	ลููกค้า้

ลููกค้้าเอกชน และลููกค้้าราชการ
5.	คู่่�ค้้าและคู่่�ความร่่วมมืือ

บุุคคลหรืือนิิติบุิ คคลที่
ุ
ทำ่� ำ�ธุุรกิจิ ร่่วมกััน พัันธมิิตรทางธุุรกิจิ
6. พนัักงาน

ผู้บ้� ริิหารและพนัักงานบริิษััทฯ
บริิษััทฯ ยัังมีีความมุ่่ง� มั่่น� ที่่�จะสร้้างความสััมพัันธ์์ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในห่่วงโซ่่คุุณค่่าของธุุรกิิจ โดยกำำ�หนดให้้มีีการวิิเคราะห์์ความ
คาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย อีีกทั้้�งยัังได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการ
ดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อ ตอบสนองความคาดหวัั ง ของผู้้�มีีส่่วนได้้ เ สีีย
ทุุกรายไว้้ ดัังนี้้�
1) การปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ และความโปร่่งใสในการ
ดำำ�เนิินงาน
2) คุุณภาพงานและบริิการที่่มีี� มาตรฐานและการรัับรองจากหน่่วย
งานที่่�ได้้รัับการยอมรัับ
3) ลดมลพิิษ เพิ่่�มสภาพแวดล้้อมที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น
4) สุุขภาพและความปลอดภััยในระหว่่างการปฏิิบััติิงาน
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้พิิจารณาและกำำ�หนดความคาดหวัังที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมีีต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจไว้้ ดัังนี้้�
กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ความคาดหวัังของ
ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม ตััวอย่่างการดำำ�เนิินงานที่่�ผ่่านมา
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

หน่่วยงานภาครััฐ

• เปิิดเผยข้้อมููลให้้ทัันกาล • ติิดตามข่่าวสารบริิษััทฯ ได้้ที่่� • การเปิิดเผยสารสนเทศและข้้อมููลต่่าง ๆ
และเพีียงพอ
www.amrasia.com และ ผ่่านเว็็บไซต์์และสื่่�อออนไลน์์อื่่�น ๆ
FB: amrasia
• การเข้้าร่่วมสััมมนาให้้ความรู้้� และถ่่ายทอด
ความต้้องการระหว่่างภาคเอกชน สัังคม
และภาครััฐ

สัังคมและชุุมชน

• ดำำ�เนิินธุุรกิจิ ไปพร้้อมกัับ • รัับฟัังความคิิดเห็็น และข้้อ • การเข้้ า ร่่วมสัั ม มนาให้้ ค วามรู้้�  และ
การสร้้ า งสัั ง คมและ เสนอแนะ info@amrasia.com ถ่่ายทอดความต้้ อ งการระหว่่างภาค
ชุุมชนที่่�ดีีและมีีคุุณภาพ    และ FB: amrasia
เอกชน สัังคม และภาครััฐ
• การทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม

ผู้้�ลงทุุน

• ผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีี • การจััดประชุุมเพื่่�อให้้ข้้อมููล • สื่่� อ สารและชี้้� แ จงการดำำ� เนิิ น งานผ่่าน
• เปิิดเผยข้้อมููลให้้ทัันกาล ในรููปแบบต่่าง ๆ
Opportunity Day, การประชุุมนัักวิิเคราะห์์,
และครบถ้้วน
• ติิดตามข่่าวสารบริิษััทฯ ได้้ที่่� Roadshow และข่่าวประชาสััมพัันธ์์ต่่าง ๆ
www.amrasia.com และ
FB: amrasia
• สอบถามข้้อมููล  หรืือติิดต่่อ
ส่่วนงานนัั ก ลงทุุ น สัั ม พัั น ธ์์
ir@amrasia.com

ลููกค้้า

• คุุณภาพงานและบริิการ • รัับฟัังความคิิดเห็็น และข้้อ • ให้้ลููกค้้าทำำ�แบบประเมิินความพึึงพอใจ
• สนัับสนุุนและแก้้ปััญหา เสนอแนะ info@amrasia. เมื่่�อเสร็็จสิ้้น� โครงการ (กลุ่่ม� งาน ISS และ
ให้้ลููกค้้าได้้อย่่างรวดเร็็ว com
งานซ่่อมบำำ�รุุงรัักษา)

คู่่�ค้้าและคู่่�ความร่่วมมืือ • ความรวดเร็็ว โปร่่งใส และ • แจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน • การเปิิดเผยสารสนเทศและข้้อมููลผ่่านช่่อง
เป็็นธรรมในกระบวนการ อื่่น� ๆ ได้้ที่�่ whistle.blowing@ ทางต่่าง ๆ
จััดซื้้อ� จััดจ้้าง
amrasia.com
พนัักงาน

• มีีความก้้ า วหน้้ า และ • รัั บ ฟัั ง ค วา มคิิ ด เ ห็็ นข อง
มั่่น� คงในหน้้าที่่ก� ารงาน
พนัักงาน hr@amrasia.com
• พัั ฒ นาศัั ก ยภาพที่่�ใช้้ ใ น • แจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
การทำำ�งานให้้ทัันต่่อการ การทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ป ชั่่� น ได้้ ที่�่
เปลี่่� ย นแปลงของการ ac@amrasia.com
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ
• สมดุุลระหว่่างการทำำ�งาน
และชีีวิิตส่่วนตััว

• การประชุุม Town Hall
• การทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม
• การสััมมนาตามสายงานเพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความสััมพัันธ์์และการทำำ�งานเป็็นทีีม
• การจััดการอบรมอย่่างต่่อเนื่่�อง
• การปรัับปรุุงสวััสดิิการอย่่างเหมาะสม

85

86

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ด้้วยความมุ่่ง� มั่่น� ตั้้ง� ใจที่่จ� ะประกอบธุุรกิจิ อย่่างซื่่อ� สััตย์์ โปร่่งใส และ
มีีธรรมาภิิบาล บริิษัทั ฯ ยึึดถืือหลัักปฏิิบัติั ติ ามหลัักจริิยธรรมในการ
ประกอบการค้้า กฎหมาย  และหลัักการแข่่งขัันทางการค้้าอย่่าง
เสมอภาคกััน รวมถึึงการเคารพต่่อสิิทธิิในทรััพย์์สินิ ทางปััญญาของ
ผู้้�อื่่�นตลอดมา และได้้มีีโครงการรณรงค์์การส่่งเสริิมและปลููกจิิต
สำำ�นึกึ ให้้แก่่บุุคลากรของบริิษัทั ฯ ในทุุกระดัับให้้เกิิดความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั ใน 3
มิิติิหลััก ได้้แก่่ มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม มิิติิสัังคม และมิิติิธรรมาภิิบาล

การจััดการด้้านความยั่่�งยืืนในมิิติิ
สิ่่�งแวดล้้อม
นโยบาย แนวปฏิิบััติิ และผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาธุุรกิิจสู่่� Smart Green City ที่่�
ลดการใช้้พลัังงานที่่ก่่� อให้้เกิิดมลภาวะ และเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
ควบคุุมและลดผลกระทบต่่อระบบนิิเวศจากการดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดย
ในปีี 2564 การดำำ�เนิินกิิจกรรมส่่งเสริิมความยั่่ง� ยืืนในมิิติสิ่่ิ ง� แวดล้้อม
ได้้แก่่
1. การจััดการพลัังงาน

ติิดตั้้ง� แผงผลิิตไฟฟ้้า Solar Cell เพื่่�อใช้้ในอาคารสำำ�นักั งานใหญ่่
พลัังงานเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นและเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนการ
ปฏิิบััติิงานในแต่่ละวััน บริิษััทฯ เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของพลัังงาน
สะอาดที่่�เป็็นพลัังงานทดแทนเพื่่�อลดการใช้้พลัังงานที่่�ก่่อให้้เกิิด
มลพิิษ ซึ่่ง� Solar Cell เป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งที่่ติ� ดิ ตั้้�งง่่าย ต้้นทุุนต่ำำ�� 
และมีีประสิิทธิิภาพในการผลิิตไฟฟ้้าได้้อย่่างมีีเสถีียรภาพ
โดยตั้้�งแต่่เดืือนธัันวาคม ปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การติิดตั้้�งแผง
Solar Cell บนหลัังคาของสำำ�นัักงานใหญ่ข่ องบริิษััทฯ จำำ�นวน 8
แผง สำำ�หรัับผลิิตพลัังงานไฟฟ้้า ซึ่่�งสามารถผลิิตไฟฟ้้าได้้เต็็มกำำ�ลััง
ที่่� 5 กิิโลวััตต์์และลดค่่าใช้้จ่่ายได้้ประมาณ 29,000 บาทต่่อปีี รวม
ถึึงยัังสามารถลดปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก (Carbon Credit) ได้้
3.31 ตัันต่่อปีี นอกจากนี้้� ยัังมีี Application สำำ�หรัับติิดตามและ
ตรวจสอบข้้อมููลการผลิิตไฟฟ้้าจากแผง Solar Cell ได้้อีีกด้้วย

นำำ�ระบบบริิหารจััดการอาคารมาใช้้ในสำำ�นัักงาน
ด้้วยเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการจััดการพลัังงาน บริิษัทั ฯ ได้้นำ�ำ
ระบบออโตเมชั่่�นเข้้ามาใช้้เพื่่�อบริิหารจััดการระบบต่่าง ๆ ภายใน
สำำ�นักั งานใหญ่แ่ ละสำำ�นักั งานสาขาผ่่านแอปพลิิเคชั่่�นรีีโมทเพื่่อ� ควบคุุม
อุุปกรณ์์อัจั ฉริิยะ (IoTs) เช่่น ระบบไฟฟ้้าแสงสว่่าง ระบบปรัับอากาศ 
และระบบกล้้องวงจรปิิด เป็็นต้้น เพื่่อ� ความสะดวกในการใช้้งานที่่�
สามารถตรวจสอบสถานะอุุปกรณ์์และสั่่ง� การผ่่านแอปพลิิเคชั่่�นได้้
จากทุุกที่่� นอกจากนี้้� ยัังได้้ติิดตั้้�ง เซนเซอร์์จัับความเคลื่่�อนไหว
(Motion Sensor) บริิเวณบัันไดและห้้องน้ำำ� 
� เพื่่�อตรวจจัับการ
เคลื่่อ� นไหวและเปิิด/ปิิดไฟเมื่่อ� มีีคนเดิินผ่่าน รวมทั้้ง� ระบบเปิิด/ปิิดไฟ
อััตโนมััติใิ นบริิเวณสวนและทางเดิินโดยรอบอาคาร ซึ่่�งช่่วยลดการ
สููญเสีียพลัังงานที่่เ� กิินความจำำ�เป็็น ซึ่่ง� เป็็นต้้นทุุนในกระบวนการธุุรกิจิ
2. การจััดการขยะ ของเสีีย และมลพิิ ษ

บริิษััทฯ รณรงค์์การจััดการแยกขยะ และการลดปริิมาณการใช้้
กระดาษมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� ความสะดวกต่่อการนำำ�ไปกำำ�จัดั หรืือ
นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ใหม่่  และยัังช่่วยลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
โดยได้้จััดให้้มีีถัังแยกขยะตามจุุดต่่าง ๆ ภายในและโดยรอบ
สำำ�นักั งาน และวางแผนการให้้ความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่อ� งการแยกขยะ
ประเภทต่่าง ๆ แก่่พนัักงานทุุกระดัับชั้้น�  รวมถึึงส่่งเสริิมให้้พนัักงาน
ตระหนัักถึึงการลดปริิมาณการใช้้กระดาษ ซึ่่�งเป็็นการประหยััด
ทรััพยากรธรรมชาติิ รักั ษ์์สิ่่�งแวดล้้อมและประหยััดงบประมาณใน
การจััดซื้้�ออีีกด้้วย

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

3. การจััดการเพื่่� อลดปััญหาก๊๊าซเรืือนกระจก

บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอุุตสาหกรรมด้้านวิิศวกรรม
ออกแบบและเชื่่อ� มต่่อระบบเทคโนโลยีีแบบครบวงจรจึึงไม่่ส่่งผลก
ระทบหรืือก่่อให้้ เ กิิ ด ก๊๊ า ซเรืือนกระจกอย่่างมีีนัั ยสำำ�คัั ญ ทั้้� ง นี้้�
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั และตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อมในการป้้องกัันการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก จึึงมีี
แนวทางในการปฏิิบััติิภายในองค์์กร เช่่น
o บริิษัทั ฯ มีีแผนจะเปลี่่ย� นรถจัักยานยนต์์เครื่่อ� งยนต์์สันั ดาบเป็็น
เครื่่�องยนต์์ไฟฟ้้า เพื่่�อลดมลภาวะทางอากาศ  โดยการสลัับ
เปลี่่ย� นแบตเตอรี่จ�่ ากตู้้�สลัับแบตเตอรี่ ที่
�่ ติ�่ ดิ ตั้้ง� ณ สำำ�นักั งานใหญ่่ 
ซึ่่� ง มีีการอัั ด ประจุุ จ ากแหล่่งพลัั ง งานโซลาร์์ เซลส์์  ซึ่่� ง เป็็ น
ผลงานการวิิจัยั และพััฒนาของทีีม P&D ซึ่่�งจะมีีการเก็็บข้้อมููล
และวิิเคราะห์์ความคุ้้�มค่า่ ทางพลัังงานเพื่่อ� ต่่อยอดธุุรกิจิ การให้้
บริิการด้้านพลัังงานของบริิษััทฯ ต่่อไป
o การดำำ�เนิินมาตรการใช้้ทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อลดการใช้้
พลัังงานและลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการดำำ�เนิินการ
ต่่าง ๆ ของบริิษัทั ฯ เช่่น ลดการพิิมพ์์เอกสารและจััดเก็็บข้้อมููล
แบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์
นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังคำำ�นึงึ ถึึงระบบนิิเวศโดยรอบสำำ�นักั งานซึ่่ง� อยู่่�
ใกล้้เคีียงกัับแหล่่งชุุมชน โดยพยายามอนุุรักั ษ์์ต้น้ ไม้้ใหญ่่ให้้คงอยู่่ม� าก
ที่่สุ� ดุ และดููแลรัักษาพื้้น� ที่่สีี� เขีียวโดยรอบเพื่่อ� ช่่วยฟอกอากาศ ทั้้�งยััง
ให้้ความร่่มรื่�น่ เป็็นพื้้�นที่่�พัักผ่่อนสำำ�หรัับบุุคลากรและผู้้�มาติิดต่่อยััง
สำำ�นักั งานได้้อีีกด้้วย

การจััดการความยั่่�งยืืนในมิิติิสัังคม
ประกอบธุุรกิิจด้้วยความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและชุุมชน ให้้ความ
สำำ�คััญกัับหลัักสิิทธิิมนุุษยชน สิิทธิิแรงงาน ความปลอดภััยในชีีวิิต

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

และทรััพย์์สิิน รวมถึึงด้้านสุุขอนามััย ครอบคลุุมถึึงการสร้้าง
บรรยากาศการทำำ�งานที่่ดีี� และการพััฒนาความรู้้�ความสามารถและ
ความเชี่่�ยวชาญของบุุคลากรอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีีให้้เกิิดขึ้้น� แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกราย
นโยบาย แนวปฏิิบััติิ และผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านสัังคม
1. 	พนัักงานและแรงงาน

การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน ผู้้�บริิหารและ
พนัักงานพึึงปฏิิบััติิต่่อกัันด้้วยความเคารพศัักดิ์์�ศรีีและคุุณค่่าแห่่ง
ความเป็็นมนุุษย์์อย่่างเท่่าเทีียมกััน และไม่่เลืือกปฏิิบัติั ไิ ม่่ว่่าจะเป็็น
ในเรื่่�องของเชื้้อ� ชาติิ สััญชาติิ ศาสนา ภาษา สีีผิิว เพศ อายุุ การ
ศึึกษา สภาวะทางร่่างกาย หรืือสถานะทางสัังคม โดยบริิษััทฯ มีี
การจ้้างงานด้้วยความเป็็นธรรม กล่่าวคืือมีีหลัักเกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการ
สรรหาและคัั ด เลืือก โดยยึึ ด มั่่� น ในหลัั ก เกณฑ์์ ค วามรู้้�  หลัั ก
ความเสมอภาค  หลัักความสามารถ  และหลัักความมั่่�นคงใน
ตำำ�แหน่่งงานของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ
และความสามารถที่่ส� อดคล้้องกัับตำำ�แหน่่งงาน จึึงทำำ�ให้้การสรรหา
และคััดเลืือกของบริิษัทั ฯ เป็็นไปอย่่างโปร่่งใสและยุุติธรร
ิ ม ไม่่เลืือก
ปฏิิบัติั ิ
รวมถึึ ง จัั ด ให้้ มีี การดูู แ ลไม่่ให้้ ธุุ รกิิ จ ของบริิ ษัั ท ฯ เข้้ า ไปมีี
ส่่วนเกี่่ย� วข้้องกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ส่่งเสริิมบรรยากาศการ
ทำำ�งานอย่่างมีีส่่วนร่่วมและมอบโอกาสความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ
อย่่างเสมอภาค และมีีค่่าตอบแทนและสวััสดิิการที่่�เหมาะสมตาม
ความสามารถ  โดยพนัั ก งานจะได้้ รัั บ การพัั ฒ นาส่่งเสริิ ม ให้้ มีี
ความรู้้� ความสามารถอย่่างทั่่�วถึึงและต่่อเนื่่อ� ง เพื่่อ� สร้้างคุุณค่า่ และ
ดำำ�รงความเป็็นเลิิศในธุุรกิจิ บริิษัทั ฯ จึึงมีีนโยบายให้้พนัักงานฝึึกอบรม
เรีียนรู้้� และพััฒนาทัักษะ ในหลัักสููตรต่่าง ๆ ซึ่่�งเป็็นวิิธีีการหนึ่่�งที่่�
จะช่่วยให้้พนัักงานได้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจ ความสามารถ และเกิิด
ทัักษะจากประสบการณ์์ ตลอดจนเกิิดทััศนคติิที่�่ดีีและถููกต้้อง
โดยในปีี 2564 พนัักงานมีีชั่่�วโมงอบรมเฉลี่่�ย 13.17 ชั่่�วโมงต่่อคน

87

88

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ปีี

จำำ�นวนหลัักสููตรที่่�อบรม
จำำ�นวนชั่่�วโมงที่่�อบรม

2562

2563

2564

61

41

38

6,041

2,992

4,081

ถึึงแม้้จะมีีการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ทำำ�ให้้การจััดอบรมหลาย
ครั้้�งเลื่่อ� นออกไปอย่่างไม่่มีีกำำ�หนด บริิษัทั ฯ ได้้ปรัับรููปแบบของการ
อบรมเป็็นแบบออนไลน์์เป็็นหลัักเพื่่�อรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจ
และรัั บ มืือกัั บ สถานการณ์์ โรคระบาดที่่� ยัั ง ไม่่มีีความแน่่นอน
อย่่างไรก็็ดีี การอบรมออนไลน์์ก็ไ็ ม่่สามารถทำำ�ได้้ในทุุกประเภทของ
งาน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเมื่่�อธุุรกิิจหลัักของบริิษััทฯ คืือ งาน
วิิศวกรรม บริิษัทั ฯ จึึงได้้กำำ�หนดให้้มีีการจััดอบรมแบบ workshop
เพื่่อ� ให้้ผู้เ้� ข้้าอบรมสามารถลงมืือฝึึกปฏิิบัติั กัิ บั เครื่่อ� งมืือจริิงได้้ โดย
บริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยแก่่กลุ่่�มผู้เ้� ข้้าอบรม โดยได้้บริิหาร
จััดการตามมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 อาทิิ
การจััดอบรมเป็็นกลุ่่�มเล็็กกว่่าปกติิ การทำำ�ความสะอาดอุุปกรณ์์
และเครื่่อ� งมืือทุุกครั้้�งเมื่่อ� มีีการสััมผััสร่่วมกััน และหากต้้องไปอบรม
นอกสถานที่่ห� รืือมีีผู้้�เข้้าอบรมภายนอกมาใช้้สถานที่่ใ� นบริิษัทั ฯ ต้้อง
มีีการตรวจ ATK ทุุกครั้้�งก่่อนเริ่่�มการอบรม เป็็นต้้น
ในปีี 2565 บริิษััทฯ ตั้้�งเป้้าหมายให้้พนัักงานได้้รัับการอบรมที่่�
หลากหลายมากขึ้้น� โดยจะเน้้นการอบรมเพื่่อ� เสริิมสร้้างสมรรถนะ
หลัักขององค์์กร เพื่่อ� ให้้พนัักงานมีีคุุณลัักษณะที่่พ� ร้้อมต่่อการเรีียน
รู้้� รวมถึึงการให้้พนัักงานมีีชั่่�วโมงการอบรมที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อให้้
พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจด้้านต่่าง ๆ อัันจะเสริิมประสิิทธิิภาพ
ในการทำำ�งาน
นอกจากนี้้� จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 บริิษัทั ฯ
ได้้คำำ�นึงึ ถึึงสิิทธิิในการได้้รับั ความคุ้้�มครองด้้านสุุขภาวะ โดยมีีการ
บริิหารจััดการการแพร่่ระบาดของโรคระบาดดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
นัับตั้้ง� แต่่มีีการประกาศการแพร่่ระบาดของโรคเมื่่อ� ต้้นปีี 2563 โดย
ได้้มีีการจััดหาหน้้ากากอนามััย แอลกอฮอล์์ฆ่่าเชื้้อ� การติิดตั้้ง� เครื่่อ� ง
วััดอุุณหภููมิิร่่างกายและระบบสแกนใบหน้้าแทนการสแกนนิ้้�วมืือ
เพื่่�อลดการสััมผััสในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19
รวมถึึงการจััดหาวััคซีีนให้้แก่่พนัักงานในหลากหลายช่่องทาง
ส่่งเสริิมการทำำ�งานจากที่่�พัักอาศััย  (Work from Home) ในช่่วง
เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดอย่่างรุุนแรง บริิษััทฯ ได้้จััดหา
ยาสมุุนไพรสำำ�หรัับผู้้�ติิดเชื้้�อและผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง พร้้อมทั้้�งได้้

จััดหาอุุปกรณ์์ตรวจโควิิดแบบ ATK แบ่่งปัันความรู้้�และข่่าวสาร
ต่่าง ๆ เพื่่อ� ให้้พนัักงานทุุกระดัับชั้้น� รัับทราบโดยทั่่�วกััน นอกจากนี้้�
บริิษัทั ฯ ยัังได้้จัดั ทำำ�แผนรองรัับความเสี่่ย� งที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� จากการแพร่่
ระบาดเพื่่�อลดผลกระทบในการปฏิิ บััติิงาน โดยอำำ�นวยความ
สะดวกในการจััดหาอุุปกรณ์์และระบบ Software เพื่่�อสนัับสนุุน
การปฏิิบััติิงานจากที่่�พัักอาศััย  (Work from Home) ได้้อย่่างต่่อ
เนื่่�องและเหมาะสม
ในส่่วนของพระราชบััญญัติั ิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล  พ.ศ. 2562
ซึ่่�งจะมีีผลบัังคัับใช้้ในวัันที่่� 1 มิิถุุนายน 2565 นั้้�น บริิษััทฯ ได้้
ประกาศใช้้ น โยบายการคุ้้�มครองข้้ อ มูู ลส่่ วนบุุ คคล เมื่่� อ เดืือน
พฤษภาคม 2564 โดยได้้จัดั ทำำ�แผนงานในการดำำ�เนิินการพิิจารณา
และปรัับเปลี่่ย� นกระบวนการทำำ�งานเพื่่อ� ให้้สอดคล้้องกัับกฎหมาย
ฉบัับนี้้� รวมถึึงแผนการส่่งเสริิมความรู้้�ที่�่ถููกต้้อง และสร้้างความ
ตระหนัั ก ต่่อการเคารพสิิ ท ธิิ ข องเจ้้ า ของข้้ อ มูู ลส่่ วนบุุ คคล แก่่
พนัักงาน ทั้้�งในฐานะเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลเองและในฐานะ
ผู้้�ประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�มีีการเก็็บ รวบรวม ใช้้ เผยแพร่่ 
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�อื่น�่ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ
การปฏิิบัติั ิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์
และปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรม อัันเป็็นปััจจััยที่่�จะช่่วยเพิ่่�ม
มููลค่่าของกิิจการและเสริิมสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันและ
เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนในอนาคต โดยบริิษััทฯ ได้้ดำ�ำ เนิินการอย่่างเป็็น
รููปธรรมจากแนวปฏิิบััติที่ิ สำ่� ำ�คััญ ดัังนี้้�
1) เคารพสิิทธิิของพนัักงานตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชน และปฏิิบัติั ติ าม
กฎหมายแรงงาน
2) จััดให้้มีีกระบวนการจ้้างงาน และเงื่อ�่ นไขการจ้้างงานเป็็นธรรม
รวมถึึงการกำำ�หนดค่่าตอบแทน และการพิิจารณาผลงานความดีี
ความชอบภายใต้้กระบวนการประเมิินผลการทำำ�งานที่่�เป็็นธรรม
โดยบริิษััทฯ ได้้ว่่าจ้้างบริิษััทที่่�ปรึึกษาแห่่งหนึ่่�ง เข้้ามาทำำ�การ
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ประเมิิน และวิิเคราะห์์ค่่างานให้้เป็็นปััจจุุบััน เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับ
ระดัับตำำ�แหน่่ง หน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ
3) ส่่งเสริิมการพััฒนาบุุคลากร โดยจััดให้้มีีการจััดอบรม สััมมนา
ฝึึกอบรม รวมถึึงส่่งบุุคลากรเข้้าร่่วมสััมมนา และฝึึกอบรมวิิชาการ
ด้้านต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่อ� พััฒนาความรู้้� ความสามารถศัักยภาพ
ของบุุคลากร รวมถึึงปลููกฝััง ทััศนคติิที่ดีี มีีคุ
่� ณ
ุ ธรรม จริิยธรรม และ
การทำำ�งานเป็็นทีีมแก่่บุุคลากร ซึ่่�งเป็็นการพััฒนาความรู้้�ให้้แก่่
พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งในระดัับหััวหน้้างาน และระดัับปฏิิบัติั ิ
การ  พร้้อมทั้้�งให้้โอกาสพนัักงานในการศึึกษาเพิ่่�มเติิมทั้้�งในระยะ
สั้้�น อาทิิ ให้้พนัักงานได้้เดิินทางไปศึึกษาดููงาน และเข้้ารัับการ
อบรมร่่วมกัับคู่่�ค้้าที่่�ประเทศจีีน และในระยะยาว อาทิิ ให้้ทุุน
พนัักงานในการศึึกษาต่่อในระดัับปริิญญาโททางด้้านวิิศวกรรม
เป็็นต้้น
4) จััดให้้มีีสวััสดิิการด้้านต่่าง ๆ สำำ�หรัับพนัักงานตามที่่�กฎหมาย
กำำ�หนด เช่่น ประกัันสัังคม และประกัันกลุ่่�มที่่�ครอบคลุุมประกััน
ชีีวิิต ประกัันสุุขภาพและประกัันอุุบัติั เิ หตุุ และจััดตั้้ง� กองทุุนสำำ�รอง
เลี้้ย� งชีีพเพื่่อ� เป็็นหลัักประกัันความมั่่น� คงในชีีวิิตการทำำ�งาน เป็็นต้้น
5) ดำำ�เนิินการให้้พนัักงานปฏิิบััติิงานได้้อย่่างปลอดภััย  และมีีสุุข
อนามััยในสถานที่่ทำ� �ำ งานที่่�ดีี โดยจััดให้้มีีมาตรการป้้องกัันการเกิิด
อุุบัติั เิ หตุุ และเสริิมสร้้างให้้พนัักงานมีีจิิตสำำ�นึกึ ด้้านความปลอดภััย 
รวมถึึงจััดการฝึึกอบรม ให้้ความรู้้�ด้้านการรัักษาความปลอดภััย 
และส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีสุุขอนามััยที่่�ดีี ดููแลสถานที่่�ทำำ�งานให้้
ถููกสุุขลัักษณะ มีีความปลอดภััยอยู่่�เสมอ อาทิิ มีีการฝึึกซ้้อมดัับ
เพลิิ ง และฝึึ ก ซ้้ อ มอพยพหนีีไฟ การอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้้�องต้้น และการอบรมขัับขี่่จั� ักรยานยนต์์อย่่างปลอดภััย เป็็นต้้น
6) เปิิ ด โอกาสให้้ พ นัั ก งานสามารถแสดงความคิิ ด เห็็ น ได้้ ที่่�
hr@amrasia.com และร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการปฏิิบัติั ิอย่่างไม่่เป็็น
ธรรมหรืือการกระทำำ�ที่่�ไม่่ถููกต้้องในบริิษััทฯ ผ่่าน 2 ช่่องทาง ดัังนี้้�
• แจ้้ ง เบาะแสหรืือข้้ อ ร้้ อ งเรีียนการทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ป ชั่่� น ได้้ ที่่�
ac@amrasia.com
• แจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนอื่่�น ๆ ได้้ที่่� whistle.blowing@
amrasia.com
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นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการภายใต้้หลัักกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
รวมถึึงจััดหาให้้มีีสิิทธิิและสวััสดิิการตามพระราชบััญญััติิคุ้้�มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และยัังได้้จััดสรรให้้มีีสวััสดิิการเพิ่่�มเติิมนอก
เหนืือจากที่่�กฎหมายกำำ�หนด ได้้แก่่  สวััสดิิการสิินเชื่่�อบ้้านอััตรา
ดอกเบี้้�ยพิิเศษกัับธนาคารอาคารสงเคราะห์์ เพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนให้้
พนัักงานสามารถมีีบ้้านของตััวเองได้้ สวััสดิิการค่า่ สัันทนาการเพื่่อ�
สร้้ า งความสัั ม พัั น ธ์์ อัั น ดีีในหมู่่� พ นัั ก งาน สวัั ส ดิิ ก ารชมรมเพื่่� อ
สนัับสนุุนสุุขภาพพลานามััย และส่่งเสริิมความสนใจ และสวััสดิิการ
ด้้านอื่่�น ๆ นอกเหนืือจากงาน อาทิิ เงิินช่่วยเหลืืองานแต่่งงาน
งานบวช  งานศพของบุุคคลใกล้้ชิิด กระเช้้าเยี่่�ยมไข้้ ของขวััญ
วัันเกิิด ของรัับขวััญบุุตรแรกเกิิด เพื่่�อเป็็นการช่่วยเหลืือพนัักงาน
ในวาระสำำ�คััญและสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างพนัักงานกัับ
บริิษััทฯ โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้เปิิดช่่องทางการร้้องเรีียน
สำำ�หรัับพนัักงาน ผ่่านอีีเมล์์ hr@amrasia.com และกล่่องรัับ
ความคิิดเห็็น ซึ่่�งในรอบปีีที่�ผ่่่ านมา ไม่่มีีเรื่�อ่ งร้้องเรีียนใด ๆ จาก
บุุคลากรทุุกระดัับ
ความปลอดภััย ชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินงานตามแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นความปลอดภััย และอาชีีว
อนามััย ที่มีีค
�่ วามสอดคล้้องกัับนโยบายความปลอดภััยฯ ซึ่่�งกำำ�หนด
ให้้มีีการบริิหารจััดการ การดำำ�เนิินงานตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยมุ่่�งเน้้นแนวทางการควบคุุม ป้้องกััน และลดความ
รุุนแรงจากอุุบััติิเหตุุ โดยในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีการดำำ�เนิินงานตาม
นโยบายความปลอดภััยฯ ดัังต่่อไปนี้้�
1. บริิษััทฯ มีีการส่่งเสริิมให้้พนัักงาน ทำำ�งานด้้วยความปลอดภััย
โดยกำำ�หนดให้้ความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงาน ถืือเป็็นหน้้าที่่�
รัั บ ผิิ ด ชอบอัั น ดัั บ แรกของพนัั ก งานทุุ ก คนในการปฏิิ บัั ติิ ง าน
กฏระเบีียบด้้านความปลอดภััยฯ
2. บริิ ษัั ท ฯ ถืือว่่าพนัั ก งานทุุ ก คนเป็็ น ทรัั พ ยากรที่่� มีีคุุ ณ ค่่ า
ของบริิษััทฯ ดัังนั้้�น ความปลอดภััย  อาชีีวอนามััย  และสภาพ
แวดล้้อมในการปฏิิบััติิงานของพนัักงาน จึึงถืือเป็็นนโยบายสำำ�คััญ
ของบริิษััทฯ
3. นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้อนุุญาตให้้พนัักงานและผู้้�รัับเหมา
สามารถขอหยุุดปฏิิบััติิงานได้้เมื่่�อพบว่่างานที่่�กำำ�ลัังปฏิิบััติิอยู่่�มีี
ความไม่่ปลอดภัั ย  โดยไม่่ได้้ ถืื อเป็็ น ความผิิ ด และให้้ สิิ ท ธิ์์�
หััวหน้้างาน หรืือเจ้้าหน้้าที่่ค� วามปลอดภััยฯ สามารถแจ้้งหยุุดงาน

89

90
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ได้้เมื่่�อพบว่่ามีีพนัักงานหรืือผู้้�รัับเหมากำำ�ลัังปฏิิบััติิงานที่่�อาจเป็็น
อัันตราย  (Stop work authority) เพื่่อ� ทำำ�การแก้้ไขให้้เกิิดความ
ปลอดภััยในการทำำ�งานมากขึ้้น�
4. บริิ ษัั ท ฯ มีีการส่่งเสริิ ม และสนัั บ สนุุ น ให้้ มีี การพัั ฒ นาและ
ปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมในการปฏิิบัติั งิ าน และวิิธีีการปฏิิบัติั งิ านที่่�
ปลอดภััยเพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงาน โดยจััดหา
เครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ ความปลอดภััยให้้เพีียงพอกัับสภาพงาน จููงใจ
ให้้ พ นัั ก งานได้้ ต ระหนัั ก ถึึ ง อัั น ตรายต่่าง ๆ ที่่� จ ะเกิิ ด ขึ้้� น ใน
ขณะปฏิิบััติิงาน ตลอดจนแนะนำำ�ชี้้�แจงให้้ทราบถึึงสาเหตุุ และวิิธีี
ป้้องกััน สำำ�หรัับผู้้�รัับเหมาที่่�ปฏิิบััติิงานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง บริิษััทฯ
ได้้มีีการทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างใกล้้ชิิด และทำำ�การตรวจสอบและ
ตรวจทานการบริิหารจััดการทางด้้านความปลอดภััยฯ เพื่่อ� ควบคุุม
ไม่่ให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุและสนัับสนุุนให้้มีีการพััฒนาปรัับปรุุงสภาพ
แวดล้้อมในการปฏิิบััติิงานของผู้้�รัับเหมาให้้สอดคล้้องไปในทาง
เดีียวกัันกัับบริิษััทฯ
5.  บริิษััทฯ มีีการพััฒนาสภาพแวดล้้อมภายในบริิษััทฯ เช่่น การ
ปรัับปรุุงแสงสว่่างในสถานที่่�ปฏิิบััติิงาน ทำำ�ความสะอาดโดยรอบ
บริิเวณบริิษััทฯ อยู่่�เสมอ เพื่่�อให้้มีีความปลอดภััย  และมีีสภาพ
แวดล้้อมที่่ดีีถู
� กู สุุขลัักษณะ อัันนำำ�มาซึ่่ง� คุุณภาพชีีวิิตการปฏิิบัติั งิ าน
และสุุขภาพที่่�ดีีโดยทั่่�วกัันของพนัักงาน บริิษััทฯ ส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนให้้มีีกิิจกรรมความปลอดภััยต่่าง ๆ ที่่�จะช่่วยกระตุ้้�น
จิิตสำำ�นึึกของพนัักงาน รวมไปถึึงกำำ�หนดแผนการฝึึกอบรมด้้าน
ความปลอดภััยในแต่่ละโครงการ  และจััดหลัักสููตรการอบรมด้้าน
ความปลอดภััย ให้้กับั พนัักงานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง โดยในปีี 2564 บริิษัทั ฯ
มีีการจััดอบรมด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยแก่่พนัักงานทั้้�ง
ในส่่วนกลาง และพนัักงานโครงการ ทั้้�งสิ้้น� 7 หลัักสููตร มีีพนัักงาน
เข้้าร่่วม 235 คน ประกอบไปด้้วยหลัักสููตรดัังต่่อไปนี้้�
1) หลัักสููตร จป.หััวหน้้างาน
2) หลัักสููตร คณะกรรมการความปลอดภััย (คปอ.)
3) หลัักสููตร ความปลอดภััยในการทำำ�งานบนที่่สู� ูง
4) หลัักสููตร ผู้้�ปฏิิบัติั ิงานเกี่่ย� วกัับปั้้�นจั่่�น (4 ผู้้�)
5) หลัักสููตร อบรมดัับเพลิิงขั้้น� ต้้น
6) หลัักสููตร อบรมการปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้น
7) หลัักสููตร การขัับขี่่�ปลอดภััย สำำ�หรัับรถจัักรยานยนต์์

6.  บริิษัทั ฯ ได้้เน้้นย้ำำ��ให้้พนัักงานทุุกคนจะต้้องปฏิิบัติั ิ 5 ส (สะสาง
สะดวก สะอาด สุุขลัักษณะ สร้้างนิิสัยั ) ในสถานที่่ป� ฏิิบัติั งิ านอย่่าง
เคร่่งครััดเพื่่�อป้้องกัันอุุบััติิเหตุุ และโรคเนื่่�องจากการปฏิิบััติิงาน
7. บริิษััทฯ ได้้มีีการกำำ�หนดเป็็นนโยบายให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาทุุกคน
ต้้องกระทำำ�ตนเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี  และมีีหน้้าที่่�ดููแลรัับผิิดชอบใน
เรื่่อ� งความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
ของผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาให้้เป็็นไปตามกฎข้้อบัังคัับที่่�บริิษััทฯ ได้้
กำำ�หนด โดยถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างเคร่่งครััด ตามนโยบายความปลอดภััย 
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ซึ่่�งได้้รับั การอนุุมัติั ิ
และมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤษภาคม 2560

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

8. การมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานในด้้านความปลอดภััยและอาชีีว
อนามััย  บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการความปลอดภััยในสถาน
ประกอบการ ตามที่่ก� ฎหมายกำำ�หนด ด้้วยการคััดเลืือกจากตััวแทน
พนัักงาน โดยคณะกรรมการฯ มีีวาระการประชุุมเป็็นประจำำ�ทุุก
เดืือน เพื่่�อพิิจารณานโยบายและแผนงานด้้านความปลอดภััยใน
การทำำ�งาน รวมทั้้�งความปลอดภััยนอกงาน เพื่่อ� ป้้องกัันและลดการ
เกิิดอุุบััติิเหตุุ การประสบอัันตราย  การเจ็็บป่่วยหรืือการเกิิดเหตุุ
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เดืือดร้้อนอัันเนื่่�องจากการทำำ�งาน รวมถึึงส่่งเสริิม สนัับสนุุน
กิิจกรรมด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งานของบริิษััทฯ  
โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ ไม่่ได้้รัับข้้อร้้องเรีียนเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชน
และสิิทธิิแรงงาน ข้้อร้้องเรีียนจากชุุมชนโดยรอบในระหว่่างการ
ปฏิิบััติิงาน และบรรลุุเป้้าหมายด้้านการจััดการความปลอดภััยฯ
โดยมีีสถิิติิการบาดเจ็็บและอุุบััติิเหตุุ ดัังนี้้�
ผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2564
พนัักงาน

ผู้้�รัับเหมา

0

0

อุุบัติั ิเหตุุไม่่ถึึงขั้้�นหยุุดงาน (Without Lost Time Accident: WLTA)

0.000005
(1 ครั้้�ง)

0.000015
(3 ครั้้�ง)

อััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานโดยไม่่หยุุดงานรวม (Total Recordable Injury Rate: TRIR) *

0.000005
(1 คน)

0.000015
(3 คน)

อุุบัติั ิเหตุุจนถึึงขั้้�นหยุุดงาน (Lost Time Accident: LTA)

หมายเหตุุ: * TRIR คำำ�นวนจากสถิิติจำิ �ำ นวนครั้้�งการเกิิดเหตุุ ต่่อ 200,000 ชั่่�วโมงการทำำ�งาน (ชั่่�วโมงทำำ�งานที่่กำ� �ำ หนดตามมาตรฐานความปลอดภััยฯ)

2. การบริิหารความสััมพัั นธ์์ลููกค้้า

การบริิหารความสััมพัันธ์์ลูกู ค้้ามีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจในปััจจุุบัันที่่�มีีการแข่่งขัันเพิ่่�มสููงขึ้้�น การคััดเลืือกสิินค้้าและ
บริิการที่่�มีีคุุณภาพ การวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และการให้้
บริิการล้้วนส่่งเสริิมให้้สมรรถนะในการแข่่งขัันของบริิษัทั แข็็งแกร่่ง
การรัักษาลููกค้้าปััจจุุบัันให้้มีีความพึึงพอใจในสิินค้้าและบริิการ 
ตอบสนองความต้้องการและสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีย่่อมทำำ�ให้้
ลููกค้้าตััดสิินใจกลัับมาใช้้บริิการซ้ำำ��  บริิษััทฯ จึึงกำำ�หนดให้้มีีการ
ตรวจสอบคุุณภาพระหว่่างการดำำ�เนิินงานโครงการและรายงานผล
การตรวจสอบอย่่างต่่อเนื่่� อ งเพื่่� อ บริิ ห ารความเสี่่� ย งและลด
ผลกระทบด้้านต่่าง ๆ ในกระบวนการทำำ�งาน รวมถึึงจััดให้้มีีการ
สำำ�รวจความพึึงพอใจลููกค้้าภายใน 15 วัันทำำ�การหลัังจากส่่งมอบ
โครงการให้้กับั ลููกค้้า เพื่่อ� ประเมิินคุุณภาพการให้้บริิการตลอดจน
รัั บ ฟัั ง ปัั ญ หา และ/หรืือข้้ อ เสนอแนะจากลูู ก ค้้ า  อัั น จะเป็็ น
ประโยชน์์ต่่อการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และการให้้บริิการของบริิษััทฯ
เป็็นแนวทางในการขยายธุุรกิิจหรืือกลุ่่�มลููกค้้าใหม่่ มีีความเข้้าใจ

และสามารถวางแผนรัับมืือกัับการเปลี่่ย� นแปลงของตลาด รวมถึึง
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้น�
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมีีการประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการของบริิษััท ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ เช่่น เว็็บไซต์์ และสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ เป็็นต้้น เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าลููกค้้าสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลและ
ข่่าวสารของบริิ ษัั ท ฯ ได้้ อ ย่่างเท่่าเทีียมกัั น  รวมถึึ ง สอบถาม
แจ้้งปััญหา และ/หรืือแจ้้งข้้อร้้องเรีียนผ่่านอีีเมล info@amrasia.
com ได้้ตลอดเวลา
โดยในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ผ่่านเกณฑ์์การประเมิินความพึึงพอใจ โดย
ผลสำำ�รวจความพึึงพอใจลููกค้้าสำำ�หรัับงานบริิหารโครงการ  95%
และงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง 98.13% ซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
ที่่�ได้้คะแนน 94.50% และ 89.58% ตามลำำ�ดัับ และไม่่มีีข้้อเสนอ
แนะใด ๆ สำำ�หรัับการประเมิินและแบบสอบถามในรอบปีีที่ผ่่่� านมา
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3. การมีีส่่วนร่่วมพัั ฒนาชุุมชนและสัังคม

บริิษัทั ฯ ร่่วมพััฒนาชุุมชนและสัังคมมาโดยตลอด และตระหนัักถึึง
บทบาทในฐานะเป็็นส่่วนหนึ่่�งของภาคธุุรกิิจ ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วย
ความรัับผิิดชอบเพื่่อ� มีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาประเทศอย่่างยั่่ง� ยืืนใน
ทุุกด้้าน บริิษัทั ฯ จึึงจััดให้้มีีกิจิ กรรมต่่าง ๆ เพื่่อ� สานสััมพัันธ์์กับั ชุุมชน
และสนัับสนุุนกิิจกรรมทางสัังคมเพื่่�อยกระดัับความเป็็นอยู่่�และ
คุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
1. กิิจกรรมช่่วยเหลืือสัังคมในสถานการณ์์โควิิด-19
• สนัับสนุุนการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของบุุคลากรทางการแพทย์์ให้้มีี
ความปลอดภััยและป้้องกัันการได้้รับั เชื้้อ� โควิิด-19 เข้้าสู่่ร่่� างกาย 
จึึงได้้ผลิิตหน้้ากากป้้องกัันใบหน้้า (Face Shield) จำำ�นวน
ทั้้�งหมด 3,397 ชิ้้�น และจััดหากล่่องป้้องกัันเชื้้�อฟุ้้�งกระจาย
ไปส่่งมอบให้้กับั บุุคลากรทางการแพทย์์รวมถึึงอาสาสมััครและ
จิิตอาสาที่่ป� ฏิิบัติั หิ น้้าที่่อ� ยู่่ต� ามโรงพยาบาลต่่าง ๆ รวม 22 แห่่ง
(ภาคกลาง 8 แห่่ง ภาคเหนืือ 2 แห่่ง ภาคใต้้ 9 แห่่ง ภาคตะวััน
ออกเฉีียงเหนืือ 3 แห่่ง)

• เมื่่�อวัันที่่� 29 กรกฎาคม 2564 บริิษััทฯ ได้้นำำ�น้ำำ��ดื่่�มจำำ�นวน
3,000 ขวดมอบให้้แก่่บุุคลากรทางการแพทย์์และอาสาสมััคร
ในการสนัับสนุุนการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 ที่่ศู� นู ย์์ฉีีดวััคซีีน
กลางบางซื่่�อ
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• เมื่่�อวัันที่่� 13 กัันยายน 2564 บริิษััทฯ ร่่วมกัับบริิษััท กรุุงเทพ
ธนาคม จำำ�กัั ด มอบข้้ า วสารให้้ แ ก่่ประชาชนในชุุ ม ชน
วััดเศวตฉััตร  เขตคลองสาน เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนใน
ชุุ ม ชนวัั ด เศวตฉัั ต รจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19 โดยชุุมชนวััดเศวตฉััตรมีีประชาชนอาศััยอยู่่�จำ�ำ นวน
2,236 คน 146 ครััวเรืือน อีีกทั้้�งยัังมีีผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อ ผู้้�กัักตััวที่่มีี�
ความเสี่่�ยงสููงผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ป่่วยติิดเตีียง ผู้้�พิิการ และผู้้�ที่่�ประสบ
ปััญหาการว่่างงานจากสถานการณ์์โควิิด-19

2.	กิิจกรรมปัันน้ำำ�� ใจกัับชุุมชน
• บริิษััทฯ เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของวััดซึ่่ง� เป็็นศููนย์์รวมจิิตใจของ
ชุุมชนในต่่างจัังหวััด จึึงได้้มีีการจััดทอดกฐิินเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
อนึ่่�ง เพื่่�อเป็็นการสร้้างความเป็็นส่่วนหนึ่่�งและรวมใจของ
พนัักงานในบริิษััทฯ ให้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมไปพร้้อมกััน โดยในปีี
ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้ซ่่อมแซมบููรณะสะพาน และก่่อสร้้าง
หลัังคา ณ วััดบางบาล จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ซึ่่ง� มัักประสบภััย
น้ำำ��ท่่วมในฤดููน้ำ�ำ� หลาก เพื่่�อความสะดวกและปลอดภััยในการ
ใช้้งานของพระสงฆ์์และประชาชนที่่�มาร่่วมประกอบศาสนกิิจ
นอกจากนี้้� ยัังได้้ตั้้�งกองกฐิินเพื่่�อรวบรวมปััจจััยในการสร้้าง
ศาลา ณ วััดหนองบึึง อำำ�เภอพิิมาย จัังหวััดนครราชสีีมา เพื่่�อ
ทำำ�นุุบำำ�รุุงศาสนาและสร้้างสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�คน
ในชุุมชนต่่อไป

• ด้้วยบริิษัทั ฯ มีีแนวคิิดในการบริิหารจััดการสิ่่�งของเหลืือใช้้ เพื่่อ�
ให้้เกิิดการใช้้ซ้ำ� 
ำ� (Reuse) ลดปริิมาณขยะ และเป็็นการใช้้
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ทรััพยากรให้้คุ้้�มค่่าเกิิดประโยชน์์สูงู สุุด จึึงเกิิดโครงการแบ่่งปััน
เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลง มีีการรัับบริิจาคสิ่่�งของเหลืือใช้้ภายใน
บ้้ า นของพนัั ก งานตลอดจนการส่่งต่่ออุุ ป กรณ์์ สำำ�นัั ก งาน
สภาพดีีหลายชนิิดไปยัังองค์์กรการกุุศลต่่าง ๆ โดยในปีี 2564
บริิษัทั ฯ ได้้บริิจาคสิ่่�งของแก่่มููลนิธิิ กิ ระจกเงา มููลนิธิิ วัิ ดั สวนแก้้ว
เพื่่�อคััดเลืือก ซ่่อมแซมและส่่งต่่อให้้กัับผู้้�ที่่�ขาดแคลนต่่อไป

3. ความร่่วมมืือด้้านการศึึกษา
• โครงการรัับนัักศึึกษาฝึึกงานในสถานประกอบการซึ่่�งดำำ�เนิิน
การมาเป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ปีี เพื่่� อ พัั ฒ นาการเรีียนรู้้�และได้้ ฝึึ ก
ประสบการณ์์ อัันจะเป็็นการเพิ่่�มทัักษะให้้นัักศึึกษาเกิิดความ
เชี่่ย� วชาญในสิ่่ง� ที่่ส� นใจจากการปฏิิบัติั งิ านจริิงในสถานประกอบ
การ อีีกทั้้�งยัังเป็็นการสนองต่่อนโยบายของภาครััฐที่่�มุ่่�งเน้้น
การจััดให้้มีีหลัักสููตรบััณฑิิตพัันธุ์์�ใหม่่ในสถาบัันทั้้�งภาครััฐและ
เอกชน
ในปีี 2564 มีีจำำ�นวนนัักศึึกษาฝึึกงานทั้้�งหมด 39 คน มาจากสถาน
ศึึกษาทั้้�งหมด 11 แห่่ง เฉลี่่ยร
� ะยะเวลาฝึึกงานคนละ 6 เดืือน โดย
แบ่่งตามระดัับการศึึกษา ดัังนี้้�
• ปวส. ชั้้�นปีีที่่� 1 จำำ�นวน 3 คน
• ปวส. ชั้้�นปีีที่่� 2 จำำ�นวน 3 คน
• ปริิญญาตรีี ชั้้�นปีีที่่� 2 จำำ�นวน 8 คน
• ปริิญญาตรีี ชั้้�นปีีที่่� 3 จำำ�นวน 10 คน
• ปริิญญาตรีี ชั้้�นปีีที่่� 4 จำำ�นวน 15 คน
• ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือทางวิิชาการ “การผลิิตและ
พััฒนาบุุคลากรด้้านระบบราง การวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีี 
นวััตกรรมด้้านระบบราง เพื่่อ� รองรััอุตุ สาหกรรมระบบราง”
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เมื่่�อวัันที่่� 23 กัันยายน 2564 บริิษััทฯ ร่่วมลงนามบัันทึึกข้้อตกลง
ความร่่วมมืือทางวิิชาการ “การผลิิตและพััฒนาบุุคลากรด้้านระบบ
ราง การวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีี นวััตกรรมด้้านระบบราง เพื่่�อ
รองรัับอุุตสาหกรรมระบบราง” เพื่่�อส่่งเสริิมความร่่วมมืือระหว่่าง
7 ภาคีีเครืือข่่ายรวม 72 หน่่วยงานที่่มีี� บทบาทสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนา
ระบบราง ในการสนัับสนุุนส่่งเสริิมและใช้้ทรััพยากรร่่วมกัันเพื่่�อ
ประโยชน์์ต่่อการพััฒนาระบบรางในด้้านต่่าง ๆ ที่่มีี� การเติิบโตอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
สำำ�หรัับบัันทึึกข้้อตกลงฉบัับนี้้� มีีหน่่วยงานที่่�ร่่วมลงนาม 7 ฝ่่าย 
ประกอบด้้วย กรมการขนส่่งทางราง สำำ�นัักงานสภานโยบายการ
อุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรมแห่่งชาติิ สถาบัันวิิจัยั
และพััฒนาเทคโนโลยีีระบบราง (องค์์การมหาชน) หน่่วยงาน
วิิชาชีีพและหน่่วยงานวิิจััยและรัับรองด้้านระบบราง สถาบัันการ
ศึึกษาที่่มีี� หลัักสููตรด้้านระบบรางระดัับอุุดมศึึกษาภาครััฐและเอกชน
สถาบัันการศึึกษาที่่มีี� หลัักสููตรด้้านระบบรางระดัับอาชีีวศึึกษาของ
รััฐและเอกชน และผู้้�ประกอบกิิจการด้้านระบบรางภาครััฐและ
เอกชน โดยมีีขอบเขตความร่่วมมืือ ได้้แก่่ 
1) พััฒนาเนื้้�อหาหลัักสููตรการเรีียนการสอนและการฝึึกอบรมด้้าน
ระบบรางระหว่่างผู้้�ประกอบกิิจการด้้านระบบรางและสถาบััน
การศึึกษาทั้้�งในระดัับอุุดมศึึกษา และอาชีีวศึึกษา
2) สนัับสนุุนการเรีียน การฝึึกอบรม การฝึึกงาน โครงการสหกิิจ
ศึึกษา
3) ส่่งเสริิมการฝึึกงานของนัักศึึกษาในระดัับอุุดมศึึกษา และ
อาชีีวศึึกษา ตลอดจนการเพิ่่�มพููนความรู้้�และพััฒนาทัักษะให้้
แก่่ผู้้�ที่สำ่� �ำ เร็็จการศึึกษาแล้้ว
4) วิิจััยและพััฒนาเพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการด้้านระบบราง
และการผลิิต คิิดค้้นชิ้้�นส่่วนหรืือนวััตกรรมด้้านระบบราง
สนัับสนุุนการถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้้านการขนส่่งทางรางระหว่่าง
หน่่วยงาน
5) สนัับสนุุนผู้เ้� ชี่่ย� วชาญในการบรรยาย และถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�
ให้้แก่่บุุคลากรด้้านระบบราง
6) พััฒนาโครงสร้้างพื้้น� ฐานห้้องปฏิิบัติั กิ ารในประเทศให้้มีีขีีดความ
สามารถด้้านการวิิเคราะห์์ทดสอบคุุณภาพวััสดุุชิ้้�นส่่วน และ
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ร ะบบรางให้้ คร อบคลุุ ม การขนส่่งทางรางของ
ประเทศ 
7) จััดทำำ�มาตรฐานด้้านการขนส่่งทางรางและมาตรฐานที่่เ� กี่่ย� วเนื่่อ� ง
กัับการขนส่่งทางราง มาตรฐานชิ้้น� ส่่วนระบบรางและผลิิตภััณฑ์์
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บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ระบบราง เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพและมาตรฐานของผลิิตภััณฑ์์
ระบบรางในประเทศ 
8) สนัับสนุุน ส่่งเสริิมผู้้�ประกอบการในการผลิิตชิ้้น� ส่่วนในประเทศ 
(Local Content) ทดแทนการนำำ�เข้้า
9) ใช้้ทรััพยากร ชิ้้�นส่่วน เครื่่�องมืือ และอุุปกรณ์์ทดสอบและ
ทดลองที่่�สามารถใช้้ร่่วมกัันได้้
10) สร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
11) ร่่วมสร้้างระบบนิิเวศและโมเดลธุุรกิิจระบบราง โดยมีีระยะ
เวลาความร่่วมมืือทั้้�งสิ้้�น 5 ปีี (พ.ศ. 2564 – 2569) ซึ่่�งภาย
หลัั ง ลงนามความร่่วมมืือแล้้ ว ภาคีีทั้้� ง 7 ฝ่่ า ย  จะตั้้� ง
คณะกรรมการร่่วม (Steering Committee) โดยมีีอธิิบดีีกรม
การขนส่่งทางรางเป็็นประธาน เพื่่�อขัับเคลื่่�อนดำำ�เนิินการตาม
วััตถุุประสงค์์และขอบเขตของความร่่วมมืือต่่อไป
• บริิษัทั ฯ ได้้รับั เกีียรติิเข้้าร่่วมพิิธีีเปิิดศููนย์์บริิหารเครืือข่่ายและ
พัั ฒ นากำำ� ลัั ง คนอาชีีวศึึ ก ษา (Center of Vocational
Manpower Networking Management : CVM) พิิธีีลงนาม
บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ และพิิธีีรัับมอบใบรัับรองเป็็น
สถาบัันฝึึกอบรมนายช่่างภาคพื้้�นดิิน ณ หอประชุุมคมสััน
วิิทยาคาร วิิทยาลััยเทคนิิคชลบุรีี จั
ุ งั หวััดชลบุุรีี พร้้อมกัันนี้้� ได้้
ลงนามบัั น ทึึ ก ข้้ อ ตกลงความร่่วมมืือกัั บ สำำ�นัั กงาน
คณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา (สอศ.) บริิษััท การบิินไทย 
จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััท พนััส แอสแซมบลีีย์์ จำ�กั
ำ ัด ภายใต้้
การขัับเคลื่่�อนศููนย์์บริิหารเครืือข่่ายการผลิิตและพััฒนากำำ�ลััง
คนอาชีีวศึึกษา สาขาวิิชา เทคนิิคควบคุุมและซ่่อมบำำ�รุงุ ระบบ
ขนส่่งทางราง เพื่่อ� ร่่วมกัันขัับเคลื่่อ� นอุุตสาหกรรมระบบขนส่่ง

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

ทางรางของประเทศไทย โดยผลิิตและส่่งเสริิม รวมถึึงพััฒนา
กำำ�ลัังคนของไทยในด้้านการปฏิิบััติิงานควบคุุมและซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบขนส่่งทางราง และมีีภารกิิจเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายการผลิิต
และพััฒนากำำ�ลัังคน แสวงหา ระดม และพััฒนาความร่่วมมืือ
กัั บ สถานประกอบการและองค์์ ก รวิิ ช าชีีพที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งเพื่่� อ
พััฒนาหลัักสููตรให้้มีีความทัันสมััย มุ่่ง� สู่่ค� วามเป็็นเลิิศ สอดคล้้อง
กัับมาตรฐานด้้านอุุตสาหกรรมระบบรางที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งระดัับ
ประเทศ  และระดัับสากล  สร้้างงาน สร้้างอาชีีพ และสร้้าง
รายได้้ รวมทั้้ง� ขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของประเทศต่่อไป

ทั้้�งนี้้� ในปีี 2565 บริิษััทฯ จะจััดให้้มีีแผน CSR อย่่างเป็็นรููป
ธรรม โดยมุ่่�งหวัังให้้การพััฒนาชุุมชนและสัังคมของบริิษััทฯ
เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�องและบรรลุุวััตถุุประสงค์์ของกิิจกรรมที่่�ได้้
ตั้้ง� เป้้าหมายไว้้ รวมถึึงได้้วางแผนพััฒนาโครงการความร่่วมมืือ
พััฒนาบุุคลากรกัับสถาบัันการศึึกษา โดยการออกแบบและ
พััฒนาหลัักสููตรการศึึกษาเพื่่�อผลิิตนัักศึึกษาให้้ตรงตามตลาด
แรงงาน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคำ�อธิบายฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมของผลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ ที่่�ผ่่านมา
บริิษัทั ฯ ประกอบธุุรกิจิ ด้้านวิิศวกรรมออกแบบและเชื่่อ� มต่่อระบบ
ไอทีีโซลููชั่่�น (System Integration: SI) แบบครบวงจร รวมถึึงให้้
บริิการงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุงระบบเทคโลยีีต่่าง ๆ โดยใน
ช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมาระหว่่างปีี 2562-2564 บริิษััทฯ มีีผลการดำำ�เนิิน
งานที่่�สำ�คั
ำ ัญ ดัังนี้้�
รายได้้รวมในปีี 2562-2564 เท่่ากัับ 1,467.62 ล้้านบาท 2,584.07
ล้้านบาท และ 1,615.41 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ประกอบด้้วย
รายได้้จากการขายและบริิการคิิดเป็็นสััดส่่วน ร้้อยละ 99.68
ร้้อยละ 99.89 และร้้อยละ 99.61 ของรายได้้รวม ตามลำำ�ดับั และ
มีีสััดส่่วนรายได้้อื่่�นที่่�ร้้อยละ 0.32 ร้้อยละ 0.11 และร้้อยละ 0.39
ของรายได้้รวม ตามลำำ�ดัับ
ต้้นทุุนขายและต้้นทุุนงานโครงการและให้้บริิการในปีี 2562-2564
เท่่ากัับ 1,195.01 ล้้านบาท 2,049.40 ล้้านบาท และ 1,137.24
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็นอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นรวมร้้อยละ 18.31
ร้้อยละ 20.60 และร้้อยละ 29.32 ตามลำำ�ดัับ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารในปีี 2562-2564 เท่่ากัับ 233.49
ล้้านบาท 222.74 ล้้านบาท และ 246.07 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 15.91 ร้้อยละ 8.62 และ ร้้อยละ 15.23
ของรายได้้รวม ตามลำำ�ดัับ
กำำ�ไรสุุทธิิในปีี 2562-2564 เท่่ากัับ 27.39 ล้้านบาท 247.55 ล้้าน
บาท และ 178.80 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยมีีอััตรากำำ�ไรสุุทธิิ
เท่่ากัับร้้อยละ 1.87 ร้้อยละ 9.58 และร้้อยละ 11.07 ตามลำำ�ดัับ
สิินทรััพย์์รวม ณ สิ้้�นปีี 2562-2564 เท่่ากัับ 1,443.75 ล้้านบาท
1,593.56 ล้้านบาท และ 2,160.74 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับั  มีีสััดส่่วน
รายการสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนคิิดเป็็นร้้อยละ 74.51 ร้้อยละ 79.24
และร้้อยละ 84.82 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ

หนิ้้�สิินรวม ณ สิ้้�นปีี 2562-2564 เท่่ากัับ 1,136.90 ล้้านบาท
1,080.35 ล้้านบาท และ 729.41 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ มีีสััดส่่วน
รายการหนี้้�สินิ หมุุนเวีียนคิิดเป็็นร้้อยละ 95.99 ร้้อยละ 94.90 และ
ร้้อยละ 89.98 ของหนี้้�สิินรวม ตามลำำ�ดัับ
ส่่วนของเจ้้าของรวม ณ สิ้้�นปีี 2562-2564 เท่่ากัับ 306.85
ล้้านบาท 513.21 ล้้านบาท และ 1,431.33 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
และมีีอััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับร้้อยละ 8.75 ร้้อยละ 48.24
และร้้อยละ 18.39 ตามลำำ�ดัับ
อััตราส่่วนหนี้้�สินิ ต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น ณ สิ้้�นปีี 2562-2564 เท่่ากัับ
3.71 เท่่า 2.11 เท่่า และ 0.51 เท่่า ตามลำำ�ดัับ และมีีอััตราส่่วน
หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ 0.02 เท่่า
0.01 เท่่า และ 0.04 เท่่า ตามลำำ�ดัับ

2. การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน
คำำ�อธิิบายผลการดำำ�เนิินงาน เป็็นการอธิิบายการเปลี่่ย� นแปลงของ
รายการที่่�สำำ�คััญในงบการเงิินสำำ�หรัับรอบปีีบััญชีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31
ธัันวาคม 2562 ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ซึ่่�งสรุุปได้้ดัังนี้้�
1) รายได้้
รายได้้รวมจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย  (1)
รายได้้จากงานโครงการและการให้้บริิการ ซึ่่�งสามารถจำำ�แนกเป็็น
รายได้้จากงานให้้บริิการวางระบบ และรายได้้จากการให้้บริิการ
บำำ�รุุงรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง และ (2) รายได้้จากการขาย ซึ่่�งมาจาก
การจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์  ซึ่่�งโครงสร้้างรายได้้ของบริิษััทฯ ตาม
งบการเงิิน สามารถสรุุปได้้ในตารางดัังนี้้�
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ปีี 2562
มููลค่่า

ปีี 2563

ร้้อยละ

มููลค่่า

ปีี 2564

ร้้อยละ

มููลค่่า

ร้้อยละ

รายได้้จากงานโครงการและการให้้บริิการ

1,319.09

89.88

2,451.43

94.87

1,428.79

88.45

รายได้้จากงานให้้บริิการวางระบบ

1,180.54

80.44

2,304.37

89.18

1,317.24

81.54

• ระบบคมนาคมขนส่่ง (TS)

986.00

67.18

1,692.77

65.51

824.30

51.03

• ระบบไอซีีทีีและซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่น� (ISS)

194.54

13.26

611.60

23.67

492.94

30.51

รายได้้จากการให้้บริิการดููแลรัักษาและ
ซ่่อมบำำ�รุุง

138.55

9.44

147.06

5.69

111.55

6.91

143.80

9.80

129.68

5.02

180.27

11.16

รายได้้จากการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์

143.80

9.80

129.68

5.02

180.27

11.16

รวมรายได้้จากการขายและบริิการ

1,462.89

99.68

2,581.11

99.89

1,609.06

99.61

รายได้้อื่่�น1

4.73

0.32

2.96

0.11

6.35

0.39

รวมรายได้้

1,467.62

100.00

2,584.07

100.00

1,615.41

100.00

รายได้้จากการขาย

หมายเหตุุ: 1 รายได้้อื่่�น ได้้แก่่ รายได้้ดอกเบี้้�ย และเงิินปัันผลรัับ เป็็นต้้น

ในปีี 2562-2564 บริิษัทั ฯ มีีรายได้้รวมจำำ�นวน 1,467.62 ล้้านบาท
2,584.07 ล้้านบาท และ 1,615.41 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับั ประกอบ
ด้้วยรายได้้จากการขายและบริิการคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 99.68
ร้้อยละ 99.89 และร้้อยละ 99.61 ของรายได้้รวม ตามลำำ�ดับั และ
มีีสััดส่่วนรายได้้อื่่�นที่่�ร้้อยละ 0.32 ร้้อยละ 0.11 และร้้อยละ 0.39
ของรายได้้รวม ตามลำำ�ดัับ

ให้้บริิการวางระบบคมนาคมขนส่่งลดลง และการส่่งมอบงาน
โครงการตามสััญญาจากงานให้้บริิการวางระบบไอซีีทีีและซิิสเต็็มส์์
โซลููชั่่�นแล้้วเสร็็จในปีีก่่อน ประกอบกัับบริิษััทฯ มีีโครงการใหม่่
หลายโครงการเข้้ามาในช่่วงปลายปีี ส่่งผลให้้ปลายปีีเป็็นช่่วงเริ่่�ม
ดำำ�เนิินโครงการ  โดยจะเริ่่�มมีีการทยอยรัับรู้้�รายได้้เพิ่่�มขึ้้�นจาก
โครงการตามสััญญาที่่�เกิิดขึ้้น� ต่่อไปในปีี 2563

ในปีี 2562 บริิษััทฯ มีีรายได้้รวมจำำ�นวน 1,467.62 ล้้านบาท
ลดลงจากปีีก่่อนจำำ�นวน 450.21 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 23.47
มีีสาเหตุุหลัักมาจากการที่่�บริิษััทฯ รัับรู้้�รายได้้ตามสััญญาจากงาน

ในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีรายได้้รวมจำำ�นวน 2,584.07 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่่อนจำำ�นวน 1,116.45 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ
76.07 มีีสาเหตุุหลัักมาจากบริิษััทฯ มีีการรัับรู้้�รายได้้มากขึ้้�นจาก

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

งานโครงการตามสััญญาในปีีก่่อน ประกอบกัับมีีงานโครงการใหม่่
เข้้ามาในปีีนี้้ม� ากขึ้้น� โดยงานให้้บริิการวางระบบเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่่อน
จำำ�นวน 1,123.83 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 95.20 อย่่างไรก็็ดีี 
รายได้้จากการขายลดลงจากปีีก่่อนจำำ�นวน 14.12 ล้้านบาท หรืือ
ลดลงร้้อยละ 9.82 มีีสาเหตุุหลัักมาจากสภาวะการชะลอตััวทาง
เศรษฐกิิจและการแข่่งขัันในตลาดที่่�สููงขึ้้�น
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีรายได้้รวมจำำ�นวน 1,615.41 ล้้านบาท
ลดลงจากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน จำำ�นวน 968.66 ล้้านบาท หรืือ
ลดลงร้้อยละ 37.48  โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากสััญญางานโครงการ
บริิการวางระบบคมนาคมขนส่่งจากโครงการรถไฟฟ้้าสายสีีเขีียว
ส่่วนต่่อขยายอยู่่�ในช่่วงท้้ายโครงการ ในขณะที่่�โครงการใหม่่อื่่�น ๆ
ทั้้�งงานวางระบบคมนาคมขนส่่งและงานไอซีีทีีและซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่น�
อยู่่ใ� นช่่วงระหว่่างการดำำ�เนิินโครงการอย่่างต่่อเนื่่อ� งตามปกติิธุรกิ
ุ จิ
• รายได้้จากงานโครงการและการให้้บริิการ

รายได้้ จ ากงานโครงการและการให้้ บ ริิ ก ารของบริิ ษัั ท ฯ
ประกอบด้้วยรายได้้จากงานให้้บริิการวางระบบ และรายได้้
จากการให้้บริิการดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง ในปีี 2562-2564
บริิษััทฯ มีีรายได้้จากงานโครงการและการให้้บริิการจำำ�นวน
1,319.09 ล้้านบาท 2,451.43 ล้้านบาท และ 1,428.79 ล้้าน
บาท ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 89.88 ร้้อยละ 94.87
และร้้อยละ 88.45 ของรายได้้รวม ตามลำำ�ดับั โดยรายละเอีียด
ของรายได้้จากงานโครงการและการให้้บริิการสามารถแบ่่งได้้
ดัังนี้้�
- รายได้้จากงานให้้บริิการวางระบบ
งานให้้บริิการวางระบบของบริิษัทั ฯ สามารถแบ่่งออกเป็็น
2 ประเภท ได้้แก่่ ระบบคมนาคมขนส่่ง และระบบไอซีีทีี
และซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่น� ในปีี 2562-2564 บริิษััทฯ มีีรายได้้
จากงานให้้บริิการวางระบบจำำ�นวน 1,180.54 ล้้านบาท
2,304.37 ล้้านบาท และ 1,317.24 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 80.44 ร้้อยละ 89.18 และร้้อยละ
81.54  ของรายได้้รวม ตามลำำ�ดัับ
ในปีี 2562 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากงานให้้บริิการวางระบบ
จำำ�นวน 1,180.54 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 80.44
ของรายได้้รวม ลดลงจากปีีก่่อนจำำ�นวน 452.65 ล้้านบาท

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

หรืือลดลงร้้อยละ 27.72 โดยรายได้้จากงานให้้บริิการวาง
ระบบคมนาคมขนส่่งลดลงจากปีีก่่อนจำำ�นวน 298.37 ล้้าน
บาท หรืือลดลงร้้อยละ 23.23 มีีสาเหตุุหลัักมาจากบริิษัทั ฯ
รัับรู้้�รายได้้ตามสััญญาวางระบบโครงการรถไฟฟ้้าที่่�ลดลง
จากปีีก่่อน ซึ่่�งเป็็นการดำำ�เนิินงานโครงการตามสััญญาปกติิ
ประกอบกัับงานโครงการให้้บริิการวางระบบรถไฟฟ้้าตาม
สััญญาอีีกสายหนึ่่�งในปีีนี้้�เป็็นช่่วงเริ่่�มดำำ�เนิินงาน ซึ่่�งอยู่่�ใน
ช่่วงเริ่่�มต้้นของงานออกแบบ วางแผน และสั่่�งซื้้�ออุุปกรณ์์
ต่่าง ๆ โดยจะมีีการทยอยรัับรู้้�รายได้้เพิ่่�มขึ้้น� ในปีีถัดั ไป เช่่น
เดีียวกัับรายได้้จากงานให้้บริิการวางระบบไอซีีทีีและ
ซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่�นที่่�ลดลงจากปีีก่่อนจำำ�นวน 154.28 ล้้าน
บาท หรืือลดลงร้้อยละ 44.23 มีีสาเหตุุหลัักมาจากงานให้้
บริิการวางระบบไอซีีทีีและซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่น� ที่่ม� าจากภาครััฐ
น้้อยลง ซึ่่�งเป็็นผลกระทบจากการลงทุุนของภาครััฐมีีอััตรา
การเติิบโตต่่อปีีร้้อยละ 0.2 ซึ่่�งชะลอตััวลงจากปีีก่่อนที่่�มีี
อััตราการเติิบโตต่่อปีีร้้อยละ 2.9 อย่่างไรก็็ดีี  บริิษััทฯ มีี
การทำำ�สััญญาโครงการใหม่่ส่่วนใหญ่่ในช่่วงปลายปีี 2562
โดยจะเริ่่�มทยอยรัับรู้้�รายได้้มากขึ้้�นในปีีถััดไป
ในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากงานให้้บริิการวางระบบ
จำำ�นวน 2,304.37 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 89.18
ของรายได้้รวม เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนจำำ�นวน 1,123.83 ล้้าน
บาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 95.20 โดยบริิษััทฯ มีีการทยอย
รัั บ รู้้�รายได้้ ต ามสัั ญญ าจากงานให้้ บ ริิ ก ารวางระบบ
คมนาคมขนส่่งเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่่อนจำำ�นวน 706.77 ล้้านบาท
หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 71.68 มีีสาเหตุุหลัักมาจากบริิษััทฯ
ทยอยรัับรู้้�รายได้้จากงานให้้บริิการวางระบบตามสััญญา
เพิ่่�มขึ้้�นจากงานโครงการตามสััญญาของปีีก่่อน และงาน
ให้้บริิการวางระบบไอซีีทีีและซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่�นเพิ่่�มขึ้้�นจาก
ปีีก่่อนจำำ�นวน 417.06 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
214.38 มีีสาเหตุุมาจากการทยอยรัับรู้้�รายได้้จากงานให้้
บริิการวางระบบไอซีีทีีและซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่น� ตามสััญญาจาก
ปีีก่่อน ประกอบกัับบริิษััทฯ มีีงานใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างปีี
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้ให้้บริิการงานวางระบบไอซีีทีีและ
ซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่น� ประเภทอื่่น� เพิ่่�มขึ้้น� ได้้แก่่ งานระบบเปลี่่ย� น
จ่่ายไฟฟ้้าบนดิินเป็็นใต้้ดิิน
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากงานให้้บริิการวางระบบ
จำำ�นวน 1,317.24 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 81.54
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ของรายได้้รวม ลดลงจากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อนจำำ�นวน
987.13 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 42.84 เนื่่�องจากราย
ได้้ จ ากงานให้้ ว างระบบคมนาคมขนส่่งลดลงจำำ� นวน
868.47 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 51.30 เมื่่�อเปรีียบ
เทีียบกัับงวดเดีียวกัันของปีีก่่อนหน้้า โดยมีีสาเหตุุหลัักมา
จากสััญญางานโครงการบริิการวางระบบคมนาคมขนส่่ง
จากโครงการรถไฟฟ้้าสายสีีเขีียวส่่วนต่่อขยายอยู่่�ในช่่วง
ท้้ายโครงการ  ในขณะที่่�โครงการใหม่่อื่่�น ๆ ทั้้�งงานวาง
ระบบคมนาคมขนส่่งและงานไอซีีทีีและซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่น� อยู่่�
ในช่่วงระหว่่างการดำำ�เนิินโครงการอย่่างต่่อเนื่่อ� งตามปกติิ
ธุุรกิิจ อาทิิเช่่น โครงการซื้้�อขายพร้้อมติิดตั้้�งอุุปกรณ์์
Ethernet Switch Layer 3 และ โครงการก่่อสร้้างระบบ
กระจายน้ำำ�� บาดาลเพื่่�อการเกษตรขนาดใหญ่่ 
- รายได้้จากการให้้บริิการดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
ในปีี 2562-2564 บริิษัทั ฯ มีีรายได้้จากการให้้บริิการดููแล
รัักษาและซ่่อมบำำ�รุุงจำำ�นวน 138.55 ล้้านบาท  147.06
ล้้านบาท และ 111.55 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับั  คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 9.44 ร้้อยละ 5.69 และร้้อยละ 6.91 ของรายได้้
รวม ตามลำำ�ดับั โดยงานให้้บริิการดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุงุ
ส่่วนใหญ่่มาจากการต่่อสััญญาของฐานลููกค้้าเดิิมที่่�รัับ
บริิการต่่อจากงานวางระบบ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นลููกค้้าจาก
ภาครััฐและวิิสาหกิิจ โดยเป็็นสััญญาให้้บริิการรายปีี หรืือ
ตามที่่�ตกลงกัับลููกค้้า (แล้้วแต่่กรณีี)
• รายได้้จากการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์

รายได้้จากการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ไอทีีโซลููชั่่น� เป็็นรายได้้จาก
การจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งในรููปแบบฮาร์์ดแวร์์ (Hardware)
และซอฟต์์แวร์์ (Software) โดยส่่วนใหญ่เ่ ป็็นลููกค้้าจากภาค
เอกชน ในปีี 2562-2564 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากการจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์ไอทีีโซลููชั่่�นจำำ�นวน 143.80 ล้้านบาท 129.68 ล้้าน
บาท และ 180.27 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อย
ละ 9.80 ร้้อยละ 5.02 และร้้อยละ 11.16 ของรายได้้รวม ตาม
ลำำ�ดัับ
ในปีี 2562 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เพิ่่�ม
ขึ้้�นจากปีีก่่อนจำำ�นวน 29.51 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
25.82 เนื่่อ� งจากมีียอดการสั่่�งซื้้อ� สิินค้้าเพิ่่ม� ขึ้้น� เมื่่อ� เปรีียบเทีียบ
กัับปีีก่่อนหน้้า

ในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ลดลง
จากปีีก่่อนจำำ�นวน 14.12 ล้้านบาท หรืือลดลงร้้อยละ 9.82 มีี
สาเหตุุหลัักมาจากลููกค้้าบางส่่วนชะลอการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าจาก
บริิษััทฯ เพื่่�อรอดููสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจที่่�เกิิดขึ้้�นโดยรวม
และอีีกสาเหตุุมาจากสภาวะการแข่่งขัันในตลาดที่่�สููงขึ้้�น ทั้้�ง
การแข่่งขัันระหว่่างผู้้�ประกอบการและการแข่่งขัันด้้านราคา
อย่่างไรก็็ดีี บริิษัทั ฯ สามารถรัักษารายได้้จากฐานลููกค้้าสำำ�คัญ
ั
ไว้้ได้้ และขยายฐานลููกค้้าจากการขายผลิิตภััณฑ์์ได้้แก่่ ระบบ
คลาวด์์ Nutanix และการขายอุุปกรณ์์และสายไฟฟ้้าสำำ�หรัับ
งานโครงการ 
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เพิ่่�ม
ขึ้้�นจากปีี 2563 จำำ�นวน 50.59 ล้้านบาท หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ
39.01 มาจากการขายอุุปกรณ์์และสายไฟฟ้้าสำำ�หรัับโครงการ
ปรัับเปลี่่ย� นระบบสายไฟฟ้้าอากาศเป็็นสายไฟฟ้้าใต้้ดินิ  ซึ่่�งเป็็น
ลููกค้้ารายใหม่่ จำำ�นวน 2 โครงการในช่่วงปลายปีี 2563 และ
มีีการรัับรู้้�รายได้้ในปีี 2564 จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 74.84 ล้้านบาท
• รายได้้อื่่�น

รายได้้อื่น่� ประกอบด้้วย รายได้้จากการขายเศษซาก ดอกเบี้้�ย
รัับจากเงิินฝากสถาบัันการเงิิน/จากเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่กิิจการที่่�
เกี่่�ยวข้้องกััน เงิินปัันผลรัับ และรายได้้เบ็็ดเตล็็ดอื่่�น ๆ เป็็นต้้น
ในปีี 2562-2564 บริิษััทฯ มีีรายได้้อื่่�นจำำ�นวน 4.73 ล้้านบาท
2.96 ล้้านบาท และ 6.35 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับั  คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 0.32 ร้้อยละ 0.11 และร้้อยละ 0.39 ของรายได้้รวม
ตามลำำ�ดัับ
2) ต้้นทุุนขายและต้้นทุุนงานโครงการและ
ให้้บริิการ
ในปีี 2562-2564 บริิษััทฯ มีีต้้นทุุนขายและต้้นทุุนงานโครงการ
และให้้บริิการจำำ�นวน 1,195.01 ล้้านบาท 2,049.40 ล้้านบาท
และ 1,137.24 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 81.69 ร้้อยละ
79.40 และร้้อยละ 70.68 ของรายได้้จากการขายและบริิการ ตาม
ลำำ�ดับั  ส่่งผลให้้บริิษัทั ฯ มีีกำำ�ไรขั้้�นต้้นรวมจำำ�นวน 267.88 ล้้านบาท
531.71 ล้้านบาท และ 471.82 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นอััตรากำำ�ไร
ขั้้�นต้้นรวมร้้อยละ 18.31 ร้้อยละ 20.60 และร้้อยละ 29.32
ตามลำำ�ดัับ โดยสามารถสรุุปได้้ในตารางดัังนี้้�

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ปีี 2562
มููลค่่า

ปีี 2563

ร้้อยละ

มููลค่่า

ปีี 2564

ร้้อยละ

มููลค่่า

ร้้อยละ

รวมรายได้้จากการขายและบริิการ

1,462.89

100.00

2,581.11

100.00

1,609.06

100.00

ต้้นทุุนรวม

1,195.01

81.69

2,049.40

79.40

1,137.24

70.68

267.88

18.31

531.71

20.60

471.82

29.32

กำำ�ไรขั้้�นต้้นรวม

• 	ต้้นทุุนงานโครงการและการให้้บริิการ

ต้้ น ทุุ น งานโครงการและการให้้ บ ริิ ก ารหลัั ก ของบริิ ษัั ท ฯ
ประกอบด้้วย  ค่่าอุุปกรณ์์และซอฟต์์แวร์์ ค่่าจ้้างเหมางาน
เงิินเดืือนพนัักงานโครงการ และค่่าจ้้างแรงงาน เป็็นต้้น ในปีี
2562-2564 บริิษััทฯ มีีต้้นทุุนงานโครงการและการให้้บริิการ
จำำ�นวน 1,085.69 ล้้านบาท 1,947.47 ล้้านบาท และ 988.82
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 82.31 ร้้อยละ
79.44 และร้้อยละ 69.21 ของรายได้้จากงานโครงการและ
การให้้บริิการ  ตามลำำ�ดัับ บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรขั้้�นต้้นจากงาน
โครงการและการให้้บริิการ ในปีี 2562-2564 จำำ�นวน 233.40
ล้้านบาท 503.96 ล้้านบาท และ 439.97 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับั
หรืือคิิดเป็็นอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นจากงานโครงการและการให้้
บริิการร้้อยละ 17.69 ร้้อยละ 20.56 และร้้อยละ 30.79 ของ
รายได้้จากงานโครงการและการให้้บริิการ ตามลำำ�ดัับ
ในปีี 2562 บริิษััทฯ มีีต้้นทุุนงานโครงการและการให้้บริิการ
ลดลงจากปีีก่่อน สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงานโครงการตาม
สััญญาที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างปีี โดยส่่วนใหญ่่อยู่่�ในช่่วงเริ่่�มแรกของ
งาน ซึ่่�งเป็็นช่่วงของขั้้�นตอนการออกแบบและวางแผนจััดซื้้�อ
อุุปกรณ์์ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นจากงานโครงการ
และการให้้บริิการลดลงจากปีีก่่อน มีีสาเหตุุหลัักมาจากการ
รัับรู้้�รายได้้จากงานโครงการให้้บริิการวางระบบคมนาคมขนส่่ง
ในช่่วงที่่มีีกำ
� �ำ ไรขั้้�นต้้นจากโครงการต่ำำ��

ในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีต้้นทุุนงานโครงการและการให้้บริิการ
เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่่อน สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงานโครงการตาม
สััญญาที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างปีี โดยส่่วนใหญ่่เป็็นงานโครงการตาม
สััญญาที่่�อยู่่�ในช่่วงขั้้�นตอนการติิดตั้้�ง ซึ่่�งมีีต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งนี้้� อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นจากงานโครงการและการให้้
บริิการปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่่อน มีีสาเหตุุหลัักมาจากบริิษัทั ฯ
มีีการรัั บ รู้้�รายได้้ จ ากงานโครงการตามสัั ญญ าเพิ่่� ม สูู ง ขึ้้� น
ประกอบกัับงานโครงการตามสััญญาส่่วนใหญ่่ที่่มีีอั
� ตั ราการทำำ�
กำำ�ไรขั้้�นต้้นที่่�ดีีขึ้้�น
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีต้้นทุุนงานโครงการและให้้บริิการจำำ�นวน
988.82 ล้้านบาท คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 69.21 ของรายได้้
จากงานโครงการและการให้้บริิการ โดยบริิษััทฯ มีีต้้นทุุนงาน
โครงการและให้้บริิการลดลง สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงาน
โครงการตามสัั ญญ าที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ระหว่่างงวดตามปกติิ  ทั้้� ง นี้้�
บริิษัทั ฯ มีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นเพิ่่�มขึ้้น� เปรีียบเทีียบกัับงวดเดีียวกััน
ของปีีก่่อน มีีสาเหตุุหลัักมาจากงานโครงการวางระบบตาม
สััญญาส่่วนใหญ่่มีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นที่่ดีีขึ้้
� น� ประกอบกัับบริิษัทั ฯ
สามารถควบคุุมต้้นทุุนในการดำำ�เนิินงานได้้ดีี โดยสามารถสรุุป
ได้้ในตารางดัังนี้้�
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100

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ปีี 2562
มููลค่่า

ปีี 2563

ร้้อยละ

มููลค่่า

ปีี 2564

ร้้อยละ

มููลค่่า

ร้้อยละ

รายได้้จากงานโครงการและการให้้บริิการ

1,319.09

100.00

2,451.43

100.00

1,428.79

100.00

ต้้นทุุนงานโครงการและให้้บริิการ

1,085.69

82.31

1,947.47

79.44

988.82

69.21

233.40

17.69

503.96

20.56

439.97

30.79

กำำ�ไรขั้้�นต้้นจากงานโครงการและการให้้บริิการ
• 	ต้้นทุุนขาย

ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีต้้นทุุนขายจำำ�นวน 148.42 ล้้านบาท
คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 82.33 ของรายได้้จากการขาย  โดย
ต้้นทุุนขายเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 ตามการเพิ่่�มขึ้้�นของรายได้้
อย่่างไรก็็ดีี  บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรขั้้�นต้้นจากการขายจำำ�นวน 31.85
ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นจากการขายร้้อยละ
17.67 ของรายได้้จากการขาย ทั้้�งนี้้� อัตั รากำำ�ไรขั้้�นต้้นจากการ
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ลดลงจากปีี 2563 เนื่่�องจากสภาวะการ
แข่่งขัันในตลาดที่่�สููงขึ้้�น ซึ่่�งส่่งผลให้้การแข่่งขัันด้้านราคา
เกิิดขึ้้�นโดยสามารถสรุุปได้้ในตาราง ดัังนี้้�

บริิษััทฯ เป็็นผู้้�จััดหาและจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ไอทีีโซลููชั่่�น
ซึ่่�งเป็็นการซื้้�อมาแล้้วขายไป โดยต้้นทุุนขายส่่วนใหญ่่ของ
บริิษััทฯ ประกอบด้้วยต้้นทุุนจากสิินค้้าสำำ�เร็็จรููป ในปีี 25622564 บริิษัทั ฯ มีีต้้นทุุนขายจำำ�นวน 109.32 ล้้านบาท 101.93
ล้้านบาท และ 148.42 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็นสััดส่่วน
ร้้อยละ 76.02 ร้้อยละ 78.60 และร้้อยละ 82.33 ของรายได้้
จากการขาย  ตามลำำ�ดัับ บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรขั้้�นต้้นจากการขาย
จำำ�นวน 34.48 ล้้านบาท 27.75 ล้้านบาท และ 31.85 ล้้าน
บาท ตามลำำ�ดับั หรืือคิิดเป็็นอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นจากการขายร้้อย
ละ 23.98 ร้้อยละ 21.40 และร้้อยละ 17.67 ของรายได้้จาก
การขาย ตามลำำ�ดัับ
ปีี 2562
มููลค่่า

ปีี 2563

ร้้อยละ

มููลค่่า

ปีี 2564

ร้้อยละ

มููลค่่า

ร้้อยละ

รายได้้จากการขาย

143.80

100.00

129.68

100.00

180.27

100.00

ต้้นทุุนขาย

109.32

76.02

101.93

78.60

148.42

82.33

34.48

23.98

27.75

21.40

31.85

17.67

กำำ�ไรขั้้�นต้้นจากการขาย

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

3) ค่่าใช้้จ่า่ ยในการขายและบริิหาร
ในปีี 2562-2564 บริิษััทฯ มีีค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารจำำ�นวน 233.49 ล้้านบาท 222.74 ล้้านบาท และ 246.07 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 15.91 ร้้อยละ 8.62 และร้้อยละ 15.23 ของรายได้้รวมตามลำำ�ดัับ โดยสามารถสรุุปได้้ในตารางดัังนี้้�
ปีี 2562
มููลค่่า

รายได้้รวม

ปีี 2563

ร้้อยละ

มููลค่่า

ปีี 2564

ร้้อยละ

มููลค่่า

ร้้อยละ

1,467.62

100.00

2,584.07

100.00

1,615.41

100.00

65.05

4.43

76.66

2.97

48.47

3.00

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

168.44

11.48

146.08

5.65

197.60

12.23

รวมค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร

233.49

15.91

222.74

8.62

246.07

15.23

ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย

• 	ค่่าใช้้จ่่ายในการขาย

ค่่ า ใช้้ จ่่ ายในการขายประกอบด้้ ว ย  เงิิ น เดืือนพนัั ก งาน
ค่่าคอมมิิชชั่่�น ค่่าโฆษณาและส่่งเสริิมการขาย  ค่่าใช้้จ่่าย
ประชาสััมพัันธ์์ และค่่าสัันทนาการ เป็็นต้้น ในปีี 2562-2564
บริิษัทั ฯ มีีค่่าใช้้จ่่ายในการขายจำำ�นวน 65.05 ล้้านบาท 76.66
ล้้านบาท และ 48.47 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับั  คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อย
ละ 4.43 ร้้อยละ 2.97 และร้้อยละ 3.00 ของรายได้้รวม ตาม
ลำำ�ดัับ ซึ่่�งค่่าใช้้จ่่ายในการขายส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยด้้วย เงิิน
เดืือนพนัักงานร้้อยละ 42.60 ร้้อยละ 39.94 และร้้อยละ
58.44 ของค่่ าใช้้จ่่ ายในการขายรวม ตามลำำ�ดัับ และค่่ า
คอมมิิชชั่่น� พนัักงานร้้อยละ 47.60 ร้้อยละ 51.16 และร้้อยละ
29.32 ของค่่าใช้้จ่่ายในการขายรวม ตามลำำ�ดัับ
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีค่่าใช้้จ่่ายในการขายจำำ�นวน 48.47 ล้้าน
บาท หรืือคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 3.00 ของรายได้้รวม ประกอบ
ด้้วยเงิินเดืือนพนัักงานร้้อยละ 58.44 ของค่า่ ใช้้จ่่ายในการขาย
รวม ตามลำำ�ดับั และค่า่ คอมมิิชชั่่น� พนัักงานร้้อยละ 29.32 ของ
ค่่าใช้้จ่่ายในการขายรวม ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีการจ่่าย
ค่่าคอมมิิชชั่่น� พนัักงานก็็ต่่อเมื่่อ� งานโครงการได้้ทำ�ำ การส่่งมอบแล้้ว
โดยค่่าคอมมิิชชั่่น� พนัักงานที่่ล� ดลงสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินการ
ส่่งมอบงานโครงการ 

• 	ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย 
เงิินเดืือนพนัักงาน โบนััส ค่่าธรรมเนีียมธนาคาร  และค่่าที่่�
ปรึึกษา เป็็นต้้น ในปีี 2562-2564 บริิษััทฯ มีีค่า่ ใช้้จ่่ายในการ
บริิหาร จำำ�นวน 168.44 ล้้านบาท 146.08 ล้้านบาท และ
197.60 ล้้านบาทตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 11.48
ร้้อยละ 5.65 และร้้อยละ 12.23 ของรายได้้รวม ตามลำำ�ดัับ
ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารลดลงในปีี 2562-2563 มีีสาเหตุุหลััก
มาจากภาระค่่าธรรมเนีียมการค้ำำ�� ประกัันงานโครงการลดลง
ตามงานโครงการที่่�มีีการส่่งมอบ
ในปีี 2563 และปีี 2564 บริิษััทฯ มีีค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
จำำ�นวน 146.08 ล้้านบาท และ 197.60 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
สััดส่่วนร้้อยละ 5.65 และร้้อยละ 12.23 ของรายได้้รวม
ตามลำำ�ดัับ โดยค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารเพิ่่�มขึ้้�น มีีสาเหตุุหลััก
มาจากการบัันทึึกสำำ�รองผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่ค� าดว่่าจะเกิิด
ขึ้้�นจากผลกระทบการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ระลอกใหม่่ 
จำำ�นวน 24.43 ล้้านบาท รวมถึึงมีีการบัันทึึกประมาณการ
ค่่าปรัับจากการยกเลิิกสััญญาที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นในอนาคตของ
ลููกค้้ารายหนึ่่�ง จำำ�นวน 19.84 ล้้านบาท
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

4) ต้้นทุุนทางการเงิิน
ต้้นทุุนทางการเงิินของบริิษัทั ฯ ประกอบด้้วย ดอกเบี้้�ยจ่่ายจากเงิิน
กู้้�ยืืมสถาบัันการเงิิน ดอกเบี้้�ยจ่่ายจากการผ่่อนชำำ�ระทรััพย์์สินิ และ
ดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า ในปีี 2562-2564 บริิษััทฯ
มีีต้้นทุุนทางการเงิินจำำ�นวน 1.61 ล้้านบาท 0.63 ล้้านบาท และ
1.55 ล้้านบาทตามลำำ�ดับั  คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 0.11 ร้้อยละ 0.02
และร้้อยละ 0.10 ของรายได้้รวม ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งไม่่ได้้มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีสาระสำำ�คัญ
ั
5) กำำ�ไรหรืือขาดทุุนอื่่�นสุุทธิิ
กำำ�ไร  (ขาดทุุน) อื่่�นสุุทธิิหลัักของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย กำำ�ไร 
(ขาดทุุน) จากการขายเงิินลงทุุน กำำ�ไร  (ขาดทุุน) จากอััตรา
แลกเปลี่่�ยน และกำำ�ไร (ขาดทุุน) จากการจำำ�หน่่ายทรััพย์์สิิน ในปีี
2562-2564 บริิษััทฯ มีีกำำ�ไร (ขาดทุุน) อื่่�นสุุทธิิจำำ�นวน 2.48 ล้้าน
บาท (1.22) ล้้านบาท และ (6.42) ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็น
สััดส่่วนร้้อยละ 0.17 ร้้อยละ (0.05) และร้้อยละ (0.40) ของ
รายได้้รวม ตามลำำ�ดัับ
ในปีี 2562 บริิษััทฯ รัับรู้้�กำำ�ไรจากการขายเงิินลงทุุน จำำ�นวน 0.42
ล้้านบาท จากการตััดจำำ�หน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษััท DN ตามมติิที่่�
ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 1/2562 เมื่่อ� วัันที่่� 25 มกราคม 2562
ประกอบกัับบริิษััทฯ มีีการรัับรู้้�กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่ย� นจำำ�นวน
2.12 ล้้านบาท ต่่อมาในปีี 2563 บริิษัทั ฯ ขาดทุุนอื่่น� สุุทธิิ มีีสาเหตุุ
หลัักมาจากผลขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน และในปีี 2564
บริิษััทฯ มีีขาดทุุนอื่่�นสุุทธิิจำำ�นวน 6.42 ล้้านบาท มีีสาเหตุุหลัักมา
จากผลขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่ย� น และ ขาดทุุนจากการจำำ�หน่่าย
ทรััพย์์สิิน
6) กำำ�ไรสุุทธิิ
ในปีี 2562-2564 บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 27.39 ล้้านบาท
247.55 ล้้านบาท และ 178.80 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ โดยมีีอััตรา
กำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากัับร้้อยละ 1.87 ร้้อยละ 9.58 และร้้อยละ 11.07
ตามลำำ�ดัับ
ในปีี 2562 บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิลดลงจากปีีก่่อนจำำ�นวน 113.60
ล้้านบาท มีีสาเหตุุมาจากบริิษััทฯ มีีรายได้้จากงานโครงการและ

การให้้บริิการลดลงจากปีีก่่อน และบริิษัทั ฯ มีีกำำ�ไรขั้้�นต้้นลดลงจาก
ปีีก่่อน ในขณะที่่�ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารของบริิษััทฯ
ค่่อนข้้างคงที่่�
ในปีี 2563 บริิษัทั ฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่่อน จำำ�นวน 220.16
ล้้านบาท เนื่่�องจากงานโครงการส่่วนใหญ่่มีีการทยอยรัับรู้้�รายได้้
ในอััตราที่่�เร่่งขึ้้น� จากงานให้้บริิการวางระบบ และบริิษััทฯ มีีกำำ�ไร
ขั้้�นต้้นเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน ประกอบกัับบริิษััทฯ มีีค่่าใช้้จ่่ายในการ
ขายและบริิหารลดลง
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิจำำ�นวน 178.80 ล้้านบาท คิิดเป็็น
สััดส่่วนร้้อยละ 11.07 เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับอััตราร้้อยละ
9.58 จากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีก่่อน เนื่่�องจากความสามารถใน
การบริิหารต้้นทุุนโครงการที่่�มีีประสิิทธิิภาพดีีขึ้้�น

3. การวิิเคราะห์์ฐานะทางการเงิิน
1) สิินทรััพย์์
ณ สิ้้�นปีี 2562-2564 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์รวมจำำ�นวน 1,443.75
ล้้านบาท 1,593.56 ล้้านบาท และ 2,160.74 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับั
โดยสิินทรััพย์์หลัักเป็็นสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน ได้้แก่่  เงิินสดและ
รายการเทีียบเท่่าเงิินสด สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่วั� ดั มููลค่่าด้้วยมููลค่่า
ยุุติิธรรมงบกำำ�ไรขาดทุุน ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น สิินทรััพย์์ที่�่
เกิิดจากสััญญา และงานระหว่่างทำำ�  โดย  ณ สิ้้�นปีี 2562-2564
สััดส่่วนรายการสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนคิิดเป็็นร้้อยละ 74.51 ร้้อยละ
79.24 และร้้อยละ 84.82 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ
• เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

ณ สิ้้�นปีี 2562-2564 บริิษััทฯ มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่า
เงิินสดจำำ�นวน 362.91 ล้้านบาท 307.90 ล้้านบาท และ
547.64 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ คิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 25.14
ร้้อยละ 19.32 และร้้อยละ 25.35 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดับั
ณ สิ้้�นปีี 2562 บริิษััทฯ มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่่อนจำำ�นวน 176.45 ล้้านบาท มีีสาเหตุุหลัักเนื่่อ� ง
จากบริิษััทฯ ได้้รัับชำำ�ระเงิินงวดงานตามสััญญา และ ณ สิ้้�นปีี
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

2563 บริิษััทฯ มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดลดลง
จำำ�นวน 55.01 ล้้านบาท อย่่างไรก็็ดีี  ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ
มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้น� 239.74 ล้้านบาท  
เนื่่�องจากบริิษััทฯ ได้้รัับชำำ�ระเงิินงวดตามสััญญาจากคู่่�ค้้าเพิ่่�ม
ขึ้้�น รวมถึึงการมีีสภาพคล่่องสููงขึ้้�นเนื่่�องจากการปลดภาระค้ำำ��
ประกัันวงเงิินสิินเชื่่อ� ของโครงการรถไฟฟ้้าสายสีีเขีียวส่่วนต่่อขยาย
• 	สิิ น ทรัั พย์์ ท างการเงิิ น ที่่� วัั ดมูู ล ค่่ า ด้้ ว ยมูู ล ค่่ า
ยุุติิธรรมงบกำำ�ไรขาดทุุน

ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วััดมููลค่า่ ด้้วย
มููลค่่ ายุุ ติิธรรมงบกำำ�ไรขาดทุุนเพิ่่�มขึ้้�น 470.25 ล้้ านบาท

เนื่่อ� งจากนำำ�เงิินที่่ไ� ด้้จากการออกจำำ�หน่่ายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนแก่่
ประชาชนครั้้�งแรก เมื่่�อวัันที่่� 2 สิิงหาคม 2564 ไปลงทุุนใน
กองทุุนรวมตราสารหนี้้�เพื่่�อหาผลตอบแทนระยะสั้้�น
• 	ลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น

ณ สิ้้�นปีี 2562-2564 บริิษััทฯ มีีลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
จำำ�นวน 364.25 ล้้านบาท 302.57 ล้้านบาท และ 237 ล้้าน
บาท ตามลำำ�ดับั หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 25.23 ร้้อยละ 18.99 และ
ร้้อยละ 10.97 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ

31 ธัันวาคม 2562
มููลค่่า

ร้้อยละ

31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่า

ร้้อยละ

31 ธัันวาคม 2564
มููลค่่า

ร้้อยละ

ลููกหนี้้�การค้้ากิิจการอื่่�น

237.05

65.08

270.63

89.45

231.75

97.78

หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
(ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ)

(1.14)

(0.31)

(5.66)

(1.87)

(30.09)

(12.70)

ลููกหนี้้�การค้้า - สุุทธิิ

235.90

64.76

264.98

87.58

201.66

85.09

เงิินทดรองจ่่ายค่่าสิินค้้าและค่่าจ้้างผู้้�รัับเหมา

122.71

33.69

33.65

11.12

28.02

11.82

ค่่าใช้้จ่่ายจ่่ายล่่วงหน้้า

2.18

0.60

3.76

1.24

6.57

2.77

ลููกหนี้้�อื่่�น

0.08

0.02

0.00

0.00

0.68

0.29

อื่่�น ๆ

3.38

0.93

0.18

0.06

0.07

0.03

364.25

100.00

302.57

100.00

237.00

100.00

รวมลููกหนี้้�การค้้าและลููกหนี้้�อื่่�น
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่า

31 ธัันวาคม 2564

ร้้อยละ

มููลค่่า

ร้้อยละ

ยัังไม่่ครบกำำ�หนดชำำ�ระ

187.19

69.17

35.85

15.47

ค้้างชำำ�ระไม่่เกิิน 3 เดืือน

68.27

25.23

60.10

25.93

เกิินกว่่า 3 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 6 เดืือน

0.04

0.01

68.87

29.72

เกิินกว่่า 6 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 12 เดืือน

0.81

0.03

52.83

22.80

14.32

5.29

14.10

6.08

270.63

100.00

231.75

100.00

เกิินกว่่า 12 เดืือน
รวม
บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดนโยบายการให้้เครดิิตกัับลููกหนี้้�อยู่่�ใน
ช่่วงเวลา 30 วััน - 60 วััน โดยพิิจารณาประวััติิบริิษััทและ
ประวัั ติิ ท างการเงิิ น ของลูู ก หนี้้� ตลอดจนพิิ จ ารณาสภาพ
เศรษฐกิิจในช่่วงเวลานั้้�น โดย ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564
บริิษัทั ฯ มีีระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่ย� เท่่ากัับ 65.31 วััน 35.40 วััน
และ 52.93 วััน ตามลำำ�ดับั  ซึ่่�งเป็็นไปตามนโยบายการให้้เครดิิต
กัับลููกหนี้้�ของบริิษััทฯ อย่่างไรก็็ตาม ณ สิ้้�นปีี 2562 บริิษััทฯ
มีีระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่ยสู
� ูงกว่่านโยบาย เนื่่�องจาก บริิษััทฯ มีี
การออกใบแจ้้งหนี้้� จำำ�นวน 215.05 ล้้านบาท จากโครงการ
ส่่วนใหญ่่ที่่มีี� การส่่งมอบในช่่วงปลายปีี และได้้รัับการชำำ�ระใน
ต้้นปีีถัดั มา จึึงทำำ�ให้้ลูกู หนี้้ก� ารค้้าคงค้้าง ณ สิ้้�นปีี 2562 เพิ่่ม� ขึ้้น�
ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีลููกหนี้้�การค้้าที่่�มีีกำำ�หนดชำำ�ระเกิิน
กว่่า 3 เดืือน แต่่ไม่่เกิิน 6 เดืือน จำำ�นวน 68.87 ล้้านบาท
ประกอบด้้วย ลููกค้้าเอกชน 2 ราย จำำ�นวน จำำ�นวน 48.51 ล้้าน
บาท ซึ่่�งได้้รัับชำำ�ระในต้้นปีี 2565 แล้้ว นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีี
ลููกหนี้้�การค้้าที่่มีีกำ
� ำ�หนดชำำ�ระเกิินกว่่า 12 เดืือน จำำ�นวน 14.10
ล้้านบาท ประกอบด้้วยลููกค้้าหน่่วยงานภาครััฐ ซึ่่�งคาดว่่าจะ
ได้้รัับการชำำ�ระคืืนภายในไตรมาสที่่� 4 ปีี 2565 จำำ�นวน 10.50
ล้้านบาท และลููกค้้าภาคเอกชนที่่�อยู่่�ในขั้้�นตอนการดำำ�เนิินคดีี
ตามกฎหมาย จำำ�นวน 3.60 ล้้านบาท

ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ ได้้พิจิ ารณาและตั้้ง� ค่่าเผื่่อ� ผลขาดทุุนที่่ค� าดว่่าจะ
เกิิดขึ้้�นอย่่างเพีียงพอแล้้ว โดย ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2563
บริิษััทฯ มีีการตั้้�งค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นเท่่ากัับ
1.14 ล้้านบาท และ 5.66 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ และ ณ สิ้้�นปีี
2564 บริิษััทฯ มีีการตั้้�งค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
เท่่ากัับ 30.09 ล้้านบาท ตั้้�งแต่่ปีี 2563 บริิษัทั ฯ ใช้้วิธีีิ อย่่างง่่าย 
(Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรัับรู้้�การด้้อย
ค่่ า ของลูู ก หนี้้� ก ารค้้ า และสิิ น ทรัั พ ย์์ ที่่� เ กิิ ด จากสัั ญญ า ตาม
ประมาณการผลขาดทุุนด้้านเครดิิตตลอดอายุุของสิินทรััพย์์ดังั
กล่่าวตั้้�งแต่่วัันที่่�บริิษััทฯ เริ่่�มรัับรู้้� ลููกหนี้้�การค้้าและสิินทรััพย์์
ที่่�เกิิดจากสััญญา รวมถึึงฝ่่ายบริิหารได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจในการ
พิิจารณาการประมาณผลขาดทุุนด้้านเครดิิตโดยคำำ�นึงึ ถึึงความ
น่่าเชื่่�อถืือของลููกหนี้้�การค้้า ประสบการณ์์การเก็็บเงิินในอดีีต
อายุุหนี้้�คงค้้าง และ สภาวะเศรษฐกิิจที่่เ� ป็็นอยู่่ใ� นขณะนั้้�น โดย
บริิษัทั เชื่่อ� ว่่าการตั้้�งประมาณการผลขาดทุุนด้้านเครดิิตมีีความ
เพีียงพอ
•	สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา

งานให้้บริิการวางระบบของบริิษัทั ฯ เป็็นลัักษณะงานโครงการ 
(Project-based) ตามสััญญาที่่ไ� ด้้ตกลงกัันกัับผู้้�ว่่าจ้้าง บริิษัทั ฯ

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

จึึงมีีการรัับรู้้�รายได้้ตามภาระที่่�ต้้องปฏิิบััติิเสร็็จสิ้้�นตลอดช่่วง
เวลาหนึ่่�ง (Over Time) ซึ่่�งอาจมีีการรัับรู้้�รายได้้ก่่อนที่่�จะ
รัั บ ชำำ�ร ะหรืือถึึ ง กำำ� หนดชำำ�ร ะตามสัั ญญ า ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท ฯ
จึึงรัับรู้้�สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญาจากเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว
ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจาก
สััญญา จำำ�นวน 255.79 ล้้านบาท 421.38 ล้้านบาท และ
366.39 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 17.72
ร้้อยละ 26.44 และร้้อยละ 16.96 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดับั

ณ สิ้้�นปีี 2562 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญาลดลงจาก
ปีีก่่อน เนื่่�องจากโครงการถึึงกำำ�หนดชำำ�ระตามสััญญา ณ สิ้้�นปีี
2563 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญาเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน
จากการเพิ่่�มขึ้้�นของการให้้บริิการล่่วงหน้้าก่่อนกำำ�หนดเวลา
ชำำ�ระเงิินตามสััญญา และ ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์
ที่่เ� กิิดจากสััญญาลดลงจาก ณ สิ้้�นปีีก่่อน เนื่่อ� งจากมีีการส่่งมอบ
งานโครงการได้้ตามแผนและสามารถออกใบแจ้้งหนี้้�เรีียกเก็็บ
เงิินได้้จากงานให้้บริิการงานวางระบบเป็็นส่่วนใหญ่่ ทั้้�งนี้้�
สิินทรััพย์์ที่เ่� กิิดจากสััญญาของบริิษัทั ฯ เป็็นสิินทรััพย์์หมุุนเวีียน
ทั้้�งจำำ�นวน  โดยสามารถสรุุปได้้ในตารางดัังนี้้�

31 ธัันวาคม 2562
มููลค่่า

สิินทรััพย์์รวม
สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นรวม
สิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา
สิินทรััพย์ที่่์ �เกิิดจากสััญญา

31 ธัันวาคม 2563

ร้้อยละ

มููลค่่า

ร้้อยละ

31 ธัันวาคม 2564
มููลค่่า

ร้้อยละ

1,443.75

100.00

1,593.56

100.00

2,160.74

100.00

255.79

17.72

423.44

26.57

370.43

17.14

-

-

(2.07)

(0.13)

(4.04)

(0.18)

255.79

17.72

421.38

26.44

366.39

16.96

ตั้้ง� แต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 การรัับรู้้�การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
ที่่� เ กิิ ด จากสัั ญญ า เป็็ น รายการที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ ใช้้ วิิ ธีี อย่่างง่่าย
(Simplified approach) จากการปรัั บ การใช้้ ต ามกลุ่่� ม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 9 (TFRS 9) ทั้้�งนี้้�
เนื่่อ� งจากสิินทรััพย์์ที่เ่� กิิดจากสััญญานั้้�นเป็็นงานที่่ส่่� งมอบแต่่ยััง
ไม่่ได้้ เรีียกเก็็ บ ซึ่่� ง มีีลัั ก ษณะความเสี่่� ย งใกล้้ เ คีียงกัั บ ลูู ก หนี้้�
สำำ�หรัับสััญญาประเภทเดีียวกััน บริิษััทฯ จึึงได้้ใช้้อััตราผล
ขาดทุุนด้้านเครดิิตของลููกหนี้้�กัับสิินทรััพย์์ที่�่เกิิดจากสััญญาที่่�
เกี่่�ยวข้้องด้้วย อััตราขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
พิิจารณาจากลัักษณะการจ่่ายชำำ�ระในอดีีต ข้้อมููลผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิตจากประสบการณ์์ในอดีีต รวมทั้้�งข้้อมููลและปััจจััย
ในอนาคตที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อการจ่่ายชำำ�ระของลููกหนี้้�

• 	สิินค้้าคงเหลืือ

สิินค้้าคงเหลืือ ประกอบด้้วย วััตถุุดิิบ ซึ่่�งเป็็นวััสดุุและอุุปกรณ์์
ที่่�ใช้้ในการติิดตั้้�งและวางระบบในงานโครงการ  และสิินค้้า
สำำ�เร็็จรููป ซึ่่�งเป็็นสิินค้้าที่่�บริิษััทฯ ซื้้�อมาและถืือไว้้เพื่่�อขายต่่อ
หรืือซื้้อ� มาขายไปในส่่วนของงานจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ไอทีีโซลููชั่่น�
ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีสิินค้้าคงเหลืือจำำ�นวน
26.72 ล้้านบาท 43.71 ล้้านบาท และ 25.79 ล้้านบาท ตาม
ลำำ�ดับั หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 1.85 ร้้อยละ 2.74 และร้้อยละ 1.19
ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ณ สิ้้�นปีี 2562 บริิษัทั ฯ ไม่่มีีค่่าเผื่่อ� สิินค้้าเสื่่อ� มสภาพ เนื่่อ� งจาก
บริิษัทั ฯ มีีการขายสิินค้้าคงเหลืือและสิินค้้าล้้าสมััยที่ตั้้�่ ง� ค่่าเผื่่อ�
สิินค้้าเสื่่อ� มสภาพในปีีก่่อน ประกอบกัับไม่่มีีสิินค้้าคงเหลืือและ
สิินค้้าล้้าสมััยเกิิดขึ้้�นในปีีนี้้�
ณ สิ้้�นปีี 2563 บริิษััทฯ มีีวััตถุุดิิบเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนจำำ�นวน
18.37 ล้้านบาท เป็็นไปตามลัักษณะงานตามปกติิ ซึ่่ง� โครงการ
ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในช่่วงระหว่่างเตรีียมใช้้วััสดุุและอุุปกรณ์์เพื่่�อ
ติิดตั้้ง� หน้้างาน

ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีวััตถุุดิบิ ลดลงจากปีีก่่อนจำำ�นวน 6.75
ล้้านบาท มีีสาเหตุุมาจากงานโครงการวางระบบคมนาคม
ขนส่่งของรถไฟฟ้้าสายสีีเขีียวส่่วนต่่อขยายอยู่่�ในช่่วงท้้าย
โครงการ จึึงมีีการซื้้�ออุุปกรณ์์เพื่่อ� นำำ�ไปใช้้ในงานโครงการลดลง
สำำ�หรัับสิินค้้าสำำ�เร็็จรููปลดลงจาก ณ สิ้้�นปีีก่่อน จำำ�นวน 0.34
ล้้านบาท ทั้้�งนี้้�ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการตั้้�งค่า่ เผื่่�อสิินค้้าเสื่่�อม
สภาพเพิ่่�มขึ้้�น 10.83 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นวััตถุุดิิบของโครงการที่่�
มีีการส่่งมอบงานแล้้ว และ ไม่่สามารถนำำ�ไปใช้้กับั งานโครงการ
อื่่�นในปััจจุุบัันได้้

31 ธัันวาคม 2562
มููลค่่า

สิินทรััพย์์รวม
วััตถุุดิิบ
สิินค้้าสำำ�เร็็จรููป
หััก ค่่าเผื่่�อสิินค้้าเสื่่�อมสภาพ
สิินค้้าคงเหลืือ

31 ธัันวาคม 2563

ร้้อยละ

มููลค่่า

31 ธัันวาคม 2564

ร้้อยละ

มููลค่่า

ร้้อยละ

1,443.75

100.00

1,593.56

100.00

2,160.74

100.00

24.35

1.69

42.72

2.68

35.97

1.66

2.37

0.16

0.99

0.06

0.65

0.03

-

-

-

-

(10.83)

(0.50)

26.72

1.85

43.71

2.74

25.79

1.19

บริิษััทฯ มีีนโยบายการตั้้�งค่่าเผื่่�อสิินค้้าคงเหลืือและสิินค้้าล้้าสมััย โดยบริิษััทฯ กำำ�หนดการตั้้�งค่่าเผื่่�อสิินค้้าคงเหลืือ 2 ประเภท คืือ วััสดุุสิ้้�น
เปลืืองใช้้ไป และชิ้้�นส่่วนอะไหล่่ โดยมีีหลัักเกณฑ์์พิิจารณาตั้้�งค่่าเผื่่�อสิินค้้าคงเหลืือดัังนี้้�
อายุุนัับจากวัันที่่�ได้้รัับ (ปีี)

อััตราตั้้�งหนี้้�สููญ (ร้้อยละ)

1. อายุุ 0 - 2 ปีี

0

2. อายุุ 2 - 6 ปีี

5 – 20

3. อายุุ 6 - 10 ปีี

25 – 50

4. อายุุมากกว่่า 10 ปีี

55 – 100

5. เสื่่�อมสภาพ

100

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

• งานระหว่่างทำำ�

งานระหว่่างทำำ�  ประกอบด้้วย ต้้นทุุนการทำำ�ให้้เสร็็จสิ้้�นตาม
สััญญา และงานระหว่่างทำำ� ซึ่่�งต้้นทุุนการทำำ�ให้้เสร็็จสิ้้�นตาม
สััญญา เกิิดจากการดำำ�เนิินงานโครงการกัับลููกค้้ารายหนึ่่�งก่่อน
ที่่�จะได้้รัับการยืืนยัันคำำ�สั่่�งซื้้�อจากเจ้้าของโครงการอัันเนื่่�องมา
จากเหตุุผลจำำ�เป็็นทางธุุรกิิจ บริิษััทฯ จึึงต้้องดำำ�เนิินโครงการ
ในส่่วนงานดัังกล่่าวก่่อนที่่�จะได้้รัับการยืืนยัันคำำ�สั่่�งซื้้�อจาก
ลููกค้้ารายดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� การดำำ�เนิินการดัังกล่่าวเป็็นงานเพิ่่�ม
เติิมจากงานโครงการที่่�ลููกค้้ารายดัังกล่่าวว่่าจ้้างบริิษััทฯ และ
ที่่ผ่่� านมาบริิษัทั ฯ สามารถเรีียกชำำ�ระเงิินจากลููกค้้ารายดัังกล่่าวได้้

สำำ�หรัับงานระหว่่างทำำ� บริิษัทั ฯ มีีต้้นทุุนงานระหว่่างทำำ� ซึ่่ง� เกิิด
จากงานที่่�อยู่่�ระหว่่างประกอบในกลุ่่�มงานระบบไอซีีทีีและ
ซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่�นเพื่่�อส่่งมอบให้้แก่่ลููกค้้า
ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีงานระหว่่างทำำ� จำำ�นวน
61.77 ล้้านบาท 177.45 ล้้านบาท และ 173.32 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 4.28 ร้้อยละ 11.14 และร้้อย
ละ 8.02 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ โดยสามารถสรุุปได้้ใน
ตารางดัังนี้้�

31 ธัันวาคม 2562
มููลค่่า

สิินทรััพย์์รวม
ต้้นทุุนการทำำ�ให้้เสร็็จสิ้้�นตามสััญญา
งานระหว่่างทำำ�
งานระหว่่างทำำ�รวม

ร้้อยละ

31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่า

ร้้อยละ

31 ธัันวาคม 2564
มููลค่่า

ร้้อยละ

1,443.75

100.00

1,593.56

100.00

2,160.74

100.00

58.28

4.04

166.52

10.45

139.65

6.46

3.49

0.24

10.93

0.69

33.67

1.56

61.77

4.28

177.45

11.14

173.32

8.02

•	สิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น

ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่�น
จำำ�นวน 4.24 ล้้านบาท 9.72 ล้้านบาท และ 12.29 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดับั หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 0.29 ร้้อยละ 0.61 และร้้อยละ
0.57 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดับั โดยสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่น�
หลัักมาจากภาษีีซื้้�อไม่่ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ
ณ สิ้้�นปีี 2563 บริิษัทั ฯ มีีสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่น� เพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวน
5.48 ล้้านบาท เนื่่�องจากมีีการบัันทึึกต้้นทุุนที่่�มาจากงานให้้
บริิการในตอนปลายปีี 2563 จึึงทำำ�ให้้ภาษีีซื้้�อยัังไม่่ถึึงกำำ�หนด
เพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน
ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนอื่่น� เพิ่่�มขึ้้น� จำำ�นวน
2.57 ล้้านบาท เนื่่�องจากบริิษััทฯ อยู่่�ระหว่่างการขอคืืนภาษีี
ซื้้อ� ประจำำ�เดืือน เมษายน 2564

• เงิินฝากธนาคารที่่�มีีภาระผููกพัั น

ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีเงิินฝากธนาคารที่่มีี�
ภาระผููกพัันจำำ�นวน 141.34 ล้้านบาท 141.34 ล้้านบาท และ
107.69 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 9.79 ร้้อย
ละ 8.87 และร้้อยละ 4.98 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ โดย
เงิินฝากธนาคารที่่�มีีภาระผููกพัันลดลงสอดคล้้องกัับการใช้้
วงเงิินเพื่่�อดำำ�เนิินงานโครงการของบริิษััทฯ
• เงิินลงทุุนทั่่�วไป

ณ สิ้้�นปีี 2562 บริิษััทฯ มีีเงิินลงทุุนทั่่�วไปจำำ�นวน 1.00 ล้้าน
บาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 0.07 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ
และ ณ สิ้้�นปีี 2563 บริิษััทฯ มีีการตั้้�งด้้อยค่่าเงิินลงทุุนใน
จำำ�นวนดัังกล่่าวแล้้ว เนื่่อ� งจาก RTC มีีผลประกอบการขาดทุุน
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

• อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่� อการลงทุุน

ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีมููลค่า่ อสัังหาริิมทรััพย์์
เพื่่�อการลงทุุนจำำ�นวน 37.00 ล้้านบาท 36.40 ล้้านบาท และ
36.40  ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 2.56 ร้้อยละ
2.28 และร้้ อ ยละ 1.68 ของสิิ น ทรัั พ ย์์ ร วม ตามลำำ�ดัั บ
ซึ่่�งอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุนนี้้�เป็็นที่่�ดิินเปล่่าจำำ�นวน 1
โฉนด เนื้้�อที่่� 6 ไร่่  1 งาน 11 ตารางวา ตั้้�งอยู่่�ที่่�ตำำ�บลหมููสีี 
อำำ�เภอปากช่่อง จัังหวััดนครราชสีีมา ที่่�ซื้้�อมาในปีี 2561 และ
ในปีี 2563 มีีการประเมิินมููลค่า่ ตามราคาตลาดลดลง 0.6 ล้้านบาท
•	ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์

ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีที่่�ดิิน อาคารและ
อุุปกรณ์์จำำ�นวน 76.83 ล้้านบาท 73.05 ล้้านบาท และ 87.84
ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 5.32 ร้้อยละ 4.58
และร้้อยละ 4.07 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ โดยสิินทรััพย์์
ถาวรหลัักของบริิษััทฯ คืือ ที่่�ดิิน และอาคาร ซึ่่�งเป็็นที่่�ตั้้�ง
สำำ�นัักงานใหญ่่ของบริิษััทฯ ณ สิ้้�นปีี 2564 ที่่ดิ� ิน อาคาร และ
อุุปกรณ์์ เพิ่่�มขึ้้�น 14.80 ล้้านบาท เนื่่�องจากมีีการปรัับปรุุง
อาคารสำำ�นัักงานใหญ่่ 
•	สิินทรััพย์์ไม่่มีตั
ี ัวตน

สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน ได้้แก่่  โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ ณ สิ้้�นปีี
2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนจำำ�นวน
10.16 ล้้านบาท 7.37 ล้้านบาท และ 3.95 ล้้านบาท ตาม
ลำำ�ดับั หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 0.70 ร้้อยละ 0.46 และร้้อยละ 0.18
ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ โดยบริิษััทฯ มีีนโยบายการตััด
จำำ� หน่่ายสิิ น ทรัั พ ย์์ ไ ม่่มีีตัั ว ตนตามวิิ ธีี เส้้ น ตรงตลอดอายุุ
ประมาณการให้้ประโยชน์์ภายในระยะเวลา 5 ปีี
ทั้้�งนี้้� ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนลดลงจาก
ปีีก่่อนจำำ�นวน 3.41 ล้้านบาท เนื่่อ� งจากรัับรู้้�ค่า่ ตััดจำำ�หน่่ายตาม
อายุุการให้้ประโยชน์์
•	สิินทรััพย์สิ
์ ิทธิิการใช้้

ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
จำำ�นวน 10.73 ล้้านบาท 8.73 ล้้านบาท และ 20.85 ล้้านบาท

ตามลำำ�ดับั หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 0.74 ร้้อยละ 0.55 และร้้อยละ
0.96 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ
ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี
ก่่อนจำำ�นวน 12.12 ล้้านบาท มีีสาเหตุุมาจากบริิษััทฯ ได้้ทำำ�
สััญญาเช่่าอาคารสำำ�นัักงานแห่่งใหม่่  ณ อาคาร  เดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ พระราม 9 ตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ ปีี 2564 เป็็นระยะ
เวลา 3 ปีี
•	สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี

ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้
รอการตััดบััญชีี จำำ�นวน 19.90 ล้้านบาท 36.37 ล้้านบาท และ
50.74 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 1.38 ร้้อยละ
2.28 และร้้อยละ 2.35 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ
•	สิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียนอื่่�น

ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์ไม่่หมุุนเวีียน
อื่่น�  จำำ�นวน 71.13 ล้้านบาท 27.59 ล้้านบาท และ 20.57 ล้้าน
บาท ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 4.93 ร้้อยละ 1.73 และ
ร้้อยละ 0.95 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ โดยสิินทรััพย์์ไม่่
หมุุนเวีียนอื่่น� หลััก ประกอบด้้วย เงิินประกัันผลงานตามสััญญา
และภาษีีเงิินได้้ถููกหััก ณ ที่่จ่่� ายรอขอคืืน เป็็นต้้น
2) หนี้้�สิิน
ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีหนิ้้�สินิ รวมจำำ�นวน 1,136.90
ล้้านบาท 1,080.35 ล้้านบาท และ 729.41 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ
ซึ่่ง� หนี้้�สินิ หลัักเป็็นหนี้้�สินิ หมุุนเวีียนประกอบด้้วย เจ้้าหนี้้�การค้้าและ
เจ้้าหนี้้�อื่่�น และหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญางานโครงการ  เป็็นต้้น
โดย ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 สััดส่่วนรายการหนี้้�สิินหมุุนเวีียน
คิิดเป็็นร้้อยละ 75.59 ร้้อยละ 64.34 และร้้อยละ 30.38 ของ
สิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ
• เงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิน

ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้น� จากสถาบัันการเงิิน
เพิ่่�มขึ้้�น 30 ล้้านบาท เป็็นเงิินกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากวงเงิินสิินเชื่่�อ
ซึ่่�งมีีแผนการจ่่ายชำำ�ระคืืนตามงวดการเก็็บเงิิน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

• เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�นหลัักของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย 
เจ้้าหนี้้�การค้้า และค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี
2564 บริิษััทฯ มีีเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�นจำำ�นวน 369.22
ล้้านบาท 620.12 ล้้านบาท และ 401.04 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับั
หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 25.57 ร้้อยละ 38.91 และร้้อยละ 18.56
ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ
ณ สิ้้�นปีี 2562 บริิษััทฯ มีีเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�นเพิ่่�มขึ้้�น
จากปีีก่่อน 50.24 ล้้านบาท มีีสาเหตุุหลัักมาจาก บริิษััทฯ มีี
เจ้้าหนี้้�การค้้าในประเทศเพิ่่�มขึ้้�น อัันเนื่่�องมาจากบริิษััทฯ
ได้้รับั งานโครงการวางระบบคมนาคมขนส่่งหลายโครงการแต่่
อยู่่ใ� นช่่วงเริ่่ม� การดำำ�เนิินงาน ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ เริ่่ม� มีีการทยอยสั่่�ง
อุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อเตรีียมการติิดตั้้ง�  ซึ่่�งอุุปกรณ์์ส่่วนใหญ่่
สามารถจััดหาได้้ภายในประเทศ 
ณ สิ้้�นปีี 2563 บริิษััทฯ มีีเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�นเพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั จากปีีก่่อนจำำ�นวน 250.90 ล้้านบาท มีีสาเหตุุ
หลัักมาจากบริิษััทฯ มีีเจ้้าหนี้้�การค้้าทั้้�งจากในประเทศและ
ต่่างประเทศเพิ่่�มขึ้้�น อัันเนื่่�องมาจากบริิษััทฯ มีีงานโครงการ
วางระบบคมนาคมขนส่่งขนาดใหญ่่หลายโครงการ ส่่งผลให้้

บริิษััทฯ มีีการสั่่�งอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับงานโครงการเพิ่่�มมาก
ขึ้้�นจากปีีก่่อน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และเป็็นไปใน
ทิิศทางเดีียวกัันกัับรายได้้จากการขายและบริิการที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ประกอบกัับค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่ายที่่ม� ากขึ้้น� โดยองค์์ประกอบหลััก
ของค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย  ได้้แก่่  โบนััสค้้างจ่่าย  ค่่าคอมมิิชชั่่�น
พนัักงาน และค่า่ ใช้้จ่่ายค้้างจ่่ายอื่่�น ๆ ซึ่่�งค่า่ ใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย ณ
สิ้้�นปีี 2563 เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนหน้้าจำำ�นวน 138.57 ล้้านบาท
มีีสาเหตุุหลัักมาจากโครงการที่่ยั� งั ไม่่มีีการส่่งมอบ และบริิษัทั ฯ
มีีนโยบายการจ่่ายค่่าคอมมิิชชั่่น� พนัักงานภายหลัังการส่่งมอบ
งานโครงการ ส่่งผลให้้มีีค่า่ คอมมิิชชั่่น� พนัักงานค้้างจ่่ายเพิ่่�มขึ้้น�
ทั้้�งนี้้�ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานโครงการและการให้้
บริิการ บริิษัทั ฯ จะมีีการชำำ�ระหนี้้�ในส่่วนนี้้�คืืนภายหลัังจากการ
ส่่งมอบงานโครงการ 
ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�นลดลง
จาก ณ สิ้้�นปีี 2563 จำำ�นวน 219.08 ล้้านบาท มีีสาเหตุุหลััก
มาจากบริิ ษัั ท ฯ มีีเจ้้ า หนี้้� ก ารค้้ า ทั้้� ง จากในประเทศและ
ต่่างประเทศลดลง อัันเนื่่�องมาจากบริิษััทฯ มีีการจ่่ายชำำ�ระ
เจ้้าหนี้้�ตามกำำ�หนดชำำ�ระ และค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่ายลดลง เนื่่อ� งจาก
เจ้้าหนี้้�งานโครงการมีีการวางบิิลเรีียกเก็็บเงิินแล้้ว ซึ่่�งเป็็นไป
ตามการส่่งมอบงานให้้ลููกค้้า ซึ่่�งเป็็นไปตามปกติิของลัักษณะ
ธุุรกิิจ โดยสามารถสรุุปได้้ในตารางดัังนี้้�

31 ธัันวาคม 2562
มููลค่่า

ร้้อยละ

31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่า

31 ธัันวาคม 2564

ร้้อยละ

มููลค่่า

ร้้อยละ

สิินทรััพย์์รวม

1,443.75

100.00

1,593.56

100.00

2,160.74

100.00

เจ้้าหนี้้�การค้้า

252.59

17.50

363.46

22.81

222.24

10.28

6.82

0.47

7.53

0.47

6.20

0.29

เงิินรัับล่่วงหน้้า

13.63

0.94

-

-

-

-

ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย

72.59

5.03

211.16

13.25

144.29

6.68

เงิินประกัันผลงานตามสััญญาว่่าจ้้าง

23.60

1.63

37.97

2.38

28.31

1.31

369.22

25.57

620.12

38.91

401.04

18.56

เจ้้าหนี้้�อื่่�น

เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่น�
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การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

• หนี้้� สิิ น ที่่� เ กิิ ด จากสัั ญญ างานโครงการ และ
หนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญางานบริิการ

งานให้้บริิการวางระบบของบริิษัทั ฯ เป็็นลัักษณะงานโครงการ 
(Project-based) ตามสััญญาที่่ไ� ด้้ตกลงกัันกัับผู้้�ว่่าจ้้าง บริิษัทั ฯ
จึึ ง มีีการรัั บ รู้้�รายได้้ ต ามภาระที่่� ต้้ อ งปฏิิ บัั ติิ เ สร็็ จ สิ้้� น ตลอด
ช่่วงเวลาหนึ่่�ง (Over Time) โดยบริิษััทฯ จะรัับรู้้�หนี้้�สิินที่่�เกิิด
จากสััญญางานโครงการและหนี้้�สินิ ที่่เ� กิิดจากสััญญางานบริิการ 
เมื่่� อ ได้้ รัั บ ชำำ�ร ะจากลูู ก ค้้ า หรืือถึึ ง กำำ� หนดชำำ�ร ะตามสัั ญญ า
ก่่อนบริิษัทั ฯ จะปฏิิบัติั ติ ามภาระที่่ต้� อ้ งปฏิิบัติั ิ อย่่างไรก็็ดีี เมื่่อ�
เริ่่�มมีีการปฏิิบััติิงานในส่่วนนี้้�เกิิดขึ้้�น หนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญา
งานโครงการและงานบริิการก็็จะทยอยลดลง และเปลี่่�ยนไป
เป็็ น การทยอยรัั บ รู้้�รายได้้ ม ากขึ้้� น จากโครงการในสัั ญญ า
เดีียวกัันนี้้�แทน
ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีหนี้้�สินิ ที่่เ� กิิดจากสััญญา
งานโครงการและหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญางานบริิการ จำำ�นวน

645.63 ล้้านบาท 323.06 ล้้านบาท และ 41.98 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 44.72 ร้้อยละ 20.27 และ
ร้้อยละ 1.94 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ
ณ สิ้้�นปีี 2563 บริิษัทั ฯ มีีหนี้้�สินิ ที่่เ� กิิดจากสััญญางานโครงการ
และหนี้้�สินิ ที่่เ� กิิดจากสััญญางานบริิการลดลงจากปีีก่่อนจำำ�นวน
322.58 ล้้านบาท มีีสาเหตุุหลัักมาจากโครงการที่่�ได้้ชำ�ร
ำ ะเงิิน
มาก่่อนส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯ มีีความคืืบหน้้าของการดำำ�เนิิน
งาน จึึงเปลี่่�ยนจากหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญางานโครงการและ
หนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญางานบริิการไปเป็็นรายการรัับรู้้�รายได้้
ตามสััญญาแทน
ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีหนี้้�สินิ ที่่เ� กิิดจากสััญญางานโครงการ 
และหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญางานบริิการลดลงจากสิ้้�นปีี 2563
จำำ�นวน 281.08 ล้้านบาท โดยส่่วนใหญ่่มาจากโครงการวาง
ระบบคมนาคมขนส่่ง เนื่่อ� งจากมีีการรัับรู้้�รายได้้ตามสััญญาใน
โครงการที่่�ได้้รัับชำำ�ระเงิินล่่วงหน้้าไปแล้้ว โดยสามารถสรุุปได้้
ในตารางดัังนี้้�

31 ธัันวาคม 2562
มููลค่่า

สิินทรััพย์์รวม

ร้้อยละ

31 ธัันวาคม 2563
มููลค่่า

ร้้อยละ

31 ธัันวาคม 2564
มููลค่่า

ร้้อยละ

1,443.75

100.00

1,593.56

100.00

2,160.74

100.00

613.28

42.48

322.81

20.26

35.49

1.64

32.35

2.74

0.25

0.02

6.49

0.30

645.63

44.72

323.06

20.27

41.98

1.94

หนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญางานโครงการ
หนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญาบริิการ
รวมหนี้้�สินิ ที่่�เกิิดจากสััญญางานโครงการและ
หนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญาบริิการ

• 	ประมาณการหนี้้�สิินขาดทุุนงานโครงการ

ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีประมาณการหนี้้�สิิน
ขาดทุุนงานโครงการ จำำ�นวน 20.45 ล้้านบาท 7.82 ล้้านบาท
และ 16.52 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับั หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 1.42 ร้้อย
ละ 0.49 และร้้อยละ 0.76 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ

ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีประมาณการหนี้้�สิินขาดทุุนงาน
โครงการ  เพิ่่�มขึ้้�น 8.70 ล้้านบาท มีีสาเหตุุหลัักมาจากการ
ประมาณการค่า่ ใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานโครงการระบบไอซีีทีี
และซิิสเต็็มส์์โซลููชั่่น� ให้้กับั ลููกค้้ารายหนึ่่�ง โดยคาดว่่าจะสููงกว่่า
มููลค่า่ ที่่�บริิษััทฯ จะได้้รัับตามสััญญา

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

•	ประมาณการหนี้้�สิินการรัับประกัันโครงการ

บริิษัทั ฯ ให้้บริิการวางระบบเป็็นลัักษณะงานโครงการ (Projectbased) ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะมีีการรัับประกัันผลงานภายหลัังจาก
การส่่งมอบงาน บริิษัทั ฯ จึึงมีีรายการประมาณการหนี้้�สินิ การ
รัับประกัันงานโครงการ 
ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีประมาณการหนี้้�สิิน
การรัับประกัันโครงการ จำำ�นวน 33.89 ล้้านบาท 41.10 ล้้าน
บาท และ 122.52 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ
2.35 ร้้อยละ 2.58 และร้้อยละ 5.67 ของสิินทรััพย์์รวม
ตามลำำ�ดัับ โดยบริิษััทฯ มีีประมาณการหนี้้�สิินการรัับประกััน
โครงการเพิ่่�มขึ้้�นตามจำำ�นวนโครงการที่่�ส่่งมอบเพิ่่�มขึ้้�น
• หนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น

ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีหนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
จำำ�นวน 17.20 ล้้านบาท 28.44 ล้้านบาท และ 16.45 ล้้านบาท
ตามลำำ�ดับั หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 1.19 ร้้อยละ 1.78 และร้้อยละ
0.76 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ โดยหนี้้�สิินหมุุนเวีียนอื่่�น
ส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วย ภาษีีขายยัังไม่่ถึึงกำำ�หนด และภาษีีเงิิน
ได้้หััก ณ ที่่�จ่่าย เป็็นต้้น
•	ภาระผููกพัั นผลประโยชน์์พนัักงาน

ณ สิ้้� น ปีี 2562 - สิ้้� น ปีี 2564 บริิ ษัั ท ฯ มีีภาระผูู ก พัั น
ผลประโยชน์์พนัักงาน จำำ�นวน 43.88 ล้้านบาท 54.95 ล้้านบาท

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

และ 60.81 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 3.04
ร้้อยละ 3.45 และร้้อยละ 2.81 ของสิินทรััพย์์รวม ตามลำำ�ดัับ
โดยบริิษััทฯ มีีการว่่าจ้้างนัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยในการ
คำำ�นวณและจััดทำำ�รายงานประมาณการผลประโยชน์์พนัักงาน
โดยมูู ล ค่่ า ดัั ง กล่่าวจะแปรผัั น ไปตามอายุุ ง านและจำำ� นวน
พนัักงานที่่�เปลี่่�ยนแปลงของบริิษััทฯ
3) ส่่วนของเจ้้าของ
ณ สิ้้�นปีี 2562 - สิ้้�นปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีส่่วนของเจ้้าของรวมจำำ�นวน
306.85 ล้้านบาท 513.21 ล้้านบาท และ 1,431.33 ล้้านบาท ตามลำำ�ดับั
ณ สิ้้�นปีี 2562 ส่่วนของเจ้้าของลดลงจาก ณ สิ้้�นปีีก่่อนจำำ�นวน
12.61 ล้้านบาท มีีสาเหตุุหลัักจากการจ่่ายเงิินปัันผลจำำ�นวน 40.00
ล้้านบาท และ ณ สิ้้�นปีี 2563 ส่่วนของเจ้้าของเพิ่่�มขึ้้น� จาก ณ สิ้้�น
ปีีก่่อนจำำ�นวน 206.37 ล้้านบาท มีีสาเหตุุหลัักจากการเพิ่่�มทุุน
125.00 ล้้านบาท และจากผลประกอบการของบริิษััทฯ จำำ�นวน
84.36 ล้้านบาท สุุทธิิจากการจ่่ายเงิินปัันผลจำำ�นวน 140.00 ล้้านบาท
ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีส่่วนของเจ้้าของเพิ่่�มขึ้้น� จาก ณ สิ้้�นปีีก่่อน
จำำ�นวน 918.12 ล้้านบาท มีีสาเหตุุหลัักมาจากการออกจำำ�หน่่าย
หุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนแก่่ประชาชนครั้้�งแรก เมื่่อ� วัันที่่� 2 สิิงหาคม 2564
1,035 ล้้านบาท และจ่่ายเงิินปัันผลจำำ�นวน 269.49 ล้้านบาท
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

4. การวิิเคราะห์์สภาพคล่่อง
หน่่วย: ล้้านบาท

31 ธัันวาคม 2562 31 ธัันวาคม 2563 31 ธัันวาคม 2564

เงิินสดสุุทธิิจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

345.19

(26.12)

(45.42)

เงิินสดสุุทธิิจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมลงทุุน

(38.05)

(6.14)

(465.75)

เงิินสดสุุทธิิจาก (ใช้้ไปใน) กิิจกรรมจััดหาเงิิน

(130.69)

(22.75)

750.91

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่ม� ขึ้้น� (ลดลง) สุุทธิิ

176.45

(55.01)

239.74

ในปีี 2562 บริิษััทฯ มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดต้้นงวด
จำำ�นวน 186.46 ล้้านบาท และมีีกระแสเงิินสดจากการดำำ�เนิินงาน
จำำ�นวน 345.19 ล้้านบาท โดยหลัักมาจากผลกำำ�ไรจากการดำำ�เนิิน
งานของบริิษััทฯ จำำ�นวน 39.99 ล้้านบาท ที่่�ปรัับเพิ่่�มด้้วยค่า่ เสื่่�อม
ราคาและค่า่ ตััดจำำ�หน่่ายจำำ�นวน 15.17 ล้้านบาท ค่า่ ใช้้จ่่ายการรัับ
ประกัันโครงการจำำ�นวน 11.21 ล้้านบาท ค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์
พนัักงาน 7.33 ล้้านบาท ประกอบกัับการเพิ่่�มขึ้้น� ของกระแสเงิินสด
จากการเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินจากการดำำ�เนิินงาน
จำำ�นวน 279.60 ล้้านบาท ซึ่่�งโดยหลัักคืือการลดลงของสิินทรััพย์์
ที่่�เกิิดจากสััญญาอัันเนื่่�องมาจากบริิษััทฯ ได้้รัับการชำำ�ระเงิินจาก
งานโครงการตามสััญญาที่่�มีีการส่่งมอบไปแล้้วในปีีก่่อน นอกจาก
นี้้�ยัังมีีการจ่่ายดอกเบี้้�ยสุุทธิิและภาษีีเงิินได้้รวมจำำ�นวน 5.25 ล้้าน
บาท ซึ่่�งบริิษััทฯ นำำ�กระแสเงิินสดจากการดำำ�เนิินงานไปใช้้ใน
กิิจกรรมการลงทุุน ซึ่่�งโดยหลัักเพื่่�อใช้้ในการซื้้�ออาคารสำำ�นัักงาน
อุุปกรณ์์และสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนของบริิษััทฯ รวมจำำ�นวน 14.11
ล้้านบาท อีีกทั้้�งยัังได้้รับั เงิินฝากที่่มีี� ภาระผููกพัันจำำ�นวน 27.56 ล้้าน
บาท และใช้้ในกิิจกรรมการจััดหาเงิิน ซึ่่�งโดยหลัักใช้้ในการชำำ�ระ
คืืนเงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิินและหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าจำำ�นวน
90.69 ล้้านบาท และการจ่่ายเงิินปัันผลจำำ�นวน 40.00 ล้้านบาท
ทำำ�ให้้กระแสดเงิินสดในปีีเพิ่่�มขึ้้�น 176.45 ล้้านบาท จึึงส่่งผลให้้
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดปลายงวดเพิ่่�มขึ้้น� เป็็น 362.91
ล้้านบาท
ในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดต้้นงวด
จำำ�นวน 362.91 ล้้านบาท และมีีการใช้้กระแสเงิินสดจากการ

ดำำ�เนิินงานจำำ�นวน 26.12 ล้้านบาท โดยหลัักมาจากผลกำำ�ไรจาก
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ จำำ�นวน 310.08 ล้้านบาท ที่่�ปรัับเพิ่่�ม
ด้้วยค่่าเสื่่�อมราคาและค่่าตััดจำำ�หน่่ายจำำ�นวน 19.44 ล้้านบาท
ค่่าใช้้จ่่ายการรัับประกัันโครงการจำำ�นวน 7.21 ล้้านบาท ค่่าใช้้จ่่าย
ผลประโยชน์์พนัักงาน 7.57 ล้้านบาท และการจ่่ายดอกเบี้้�ยสุุทธิิ
และภาษีีเงิินได้้รวมจำำ�นวน 22.05 ล้้านบาท ประกอบกัับการ
ลดลงของกระแสเงิินสดจากการเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์และหนี้้�
สิินจากการดำำ�เนิินงานจำำ�นวน 341.01 ล้้านบาท ซึ่่�งโดยหลัักคืือ
บริิษััทฯ มีีหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญาโครงการลดลงอัันเนื่่�องมาจาก
บริิษัทั ฯ มีีการรัับรู้้�รายได้้จากโครงการที่่เ� คยได้้รับั ชำำ�ระเงิินมาแล้้ว
มากขึ้้น�  ซึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่ากระแสเงิินสดที่่�ได้้จากการดำำ�เนิินงานในปีี
2563 ไม่่เพีียงพอต่่อการใช้้ในการดำำ�เนิินงานระหว่่างปีี ทำำ�ให้้
บริิษัทั ฯ ต้้องเรีียกชำำ�ระมููลค่่าจากการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน
125.00 ล้้านบาท เพื่่อ� นำำ�มาใช้้ในการดำำ�เนิินงานและจ่่ายเงิินปัันผล
จำำ�นวน 140.00 ล้้านบาท นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ใช้้กระแสเงิินสดใน
กิิจกรรมการลงทุุนอีีกจำำ�นวน 6.14 ล้้านบาท โดยหลัักมาจากการ
ซื้้อ� อุุปกรณ์์ที่ใ�่ ช้้ในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ จำำ�นวน 4.38 ล้้านบาท และการ
ซื้้อ� สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนจำำ�นวน 1.77 ล้้านบาท ทำำ�ให้้กระแสเงิินสด
ในปีีลดลง 55.01 ล้้านบาท จึึงส่่งผลให้้เงิินสดและรายการเทีียบ
เท่่าเงิินสดปลายงวดลดลงเป็็น 307.90 ล้้านบาท
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดต้้นงวด
จำำ�นวน 307.90 ล้้านบาท และมีีการใช้้กระแสเงิินสดจากการ
ดำำ�เนิินงานจำำ�นวน 45.42 ล้้านบาท โดยหลัักมาจากผลกำำ�ไรจาก
การดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ จำำ�นวน 224.13 ล้้านบาท ที่่�ปรัับเพิ่่�ม
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ขึ้้�นด้้วยค่่าใช้้จ่่ายการรัับประกัันโครงการจำำ�นวน 81.42 ล้้านบาท
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น 26.41 ล้้านบาท และ
ค่่าเสื่่อ� มราคาและค่า่ ตััดจำำ�หน่่ายจำำ�นวน 26.30 ล้้านบาท ประกอบ
กัับการลดลงของกระแสเงิินสดจากการเปลี่่�ยนแปลงในสิินทรััพย์์
และหนี้้�สินิ จากการดำำ�เนิินงานจำำ�นวน 400.87 ล้้านบาท ซึ่่�งสาเหตุุ
หลัักมาจากการลดลงจากเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น จำำ�นวน
260.62 ล้้านบาท และ การลดลงจากหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญา
โครงการ  287.32 ล้้านบาท เนื่่�องจากมีีความคืืบหน้้าของการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ดำำ�เนิินงาน จึึงเปลี่่�ยนจากหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญางานโครงการไป
เป็็ น รายการรัั บ รู้้�รายได้้ ต ามสัั ญญ าแทน นอกจากนี้้� บ ริิ ษัั ท ฯ
ใช้้กระแสเงิินสดในกิิจกรรมการลงทุุนอีีกจำำ�นวน 465.75 ล้้านบาท
โดยหลัักมาจากการซื้้�อสิินทรััพย์์ทางการเงิิน 470.00 ล้้านบาท
และได้้รับั กระแสเงิินสดในกิิจกรรมจััดหาเงิินจำำ�นวน 750.91 ล้้าน
บาท โดยหลัักมาจากการออกจำำ�หน่่ายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุน 1,035.00
ล้้านบาท จึึงส่่งผลให้้เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดปลายงวด
เพิ่่�มขึ้้น� เป็็น 547.64 ล้้านบาท

5. การวิิเคราะห์์อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ
1) อััตราส่่วนสภาพคล่่อง
ณ สิ้้�นปีี 2562-2564 บริิษััทฯ มีีอััตราส่่วนสภาพคล่่องเท่่ากัับ 0.99 เท่่า 1.23 เท่่า และ 2.79 เท่่า ตามลำำ�ดัับ โดย ณ สิ้้�นปีี 2562 อััตราส่่วน
สภาพคล่่องลดลง เนื่่�องจากสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนลดลง โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากการลดลงของสิินทรััพย์์ที่่�เกิิดจากสััญญา ในขณะที่่� หนี้้�สิิน
หมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้�น โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�หมุุนเวีียนอื่่�น
ณ สิ้้�นปีี 2563 อััตราส่่วนสภาพคล่่องเพิ่่�มขึ้้น�  มีีสาเหตุุหลัักมาจากบริิษัทั ฯ มีีสิินทรััพย์์ที่เ่� กิิดจากสััญญาและงานระหว่่างทำำ�เพิ่่�มขึ้้น� จากการ
เพิ่่�มขึ้้�นของรายได้้จากงานโครงการและการให้้บริิการ ในขณะที่่�หนี้้�สิินหมุุนเวีียนลดลง เนื่่�องจากหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากงานโครงการ 
ณ สิ้้�นปีี 2564 อััตราส่่วนสภาพคล่่องเพิ่่�มขึ้้�น เนื่่�องจากสิินทรััพย์์หมุุนเวีียนเพิ่่�มขึ้้น� โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากเงิินสดและรายการเทีียบเท่่า
เงิินสดเพิ่่�มขึ้้�น ในขณะที่่�หนี้้�สิินหมุุนเวีียนลดลง เนื่่�องจากเจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�นลดลง รวมถึึงหนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญางานโครงการ
และบริิการลดลง
• 	วงจรเงิินสด
หน่่วย: วััน

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

ระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย

65.31

35.40

52.93

ระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�เฉลี่่�ย

65.28

52.85

93.99

0.02

(17.44)

(29.91)

Cash Cycle
สำำ�หรัับปีี 2562-2564 บริิษััทฯ มีีอััตราส่่วนหมุุนเวีียนลููกหนี้้�
การค้้าเท่่ากัับ 5.51 เท่่า 10.17 เท่่า และ 6.90 เท่่า ตามลำำ�ดับั
โดยคิิดเป็็นระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย 65.31 วััน 35.40 วััน และ
52.93 วััน ตามลำำ�ดับั ในขณะที่่อั� ตั ราส่่วนหมุุนเวีียนเจ้้าหนี้้�การ
ค้้าเท่่ากัับ 5.51 เท่่า 6.81 เท่่า และ 3.88 เท่่า ตามลำำ�ดัับ โดย

คิิดเป็็นระยะเวลาชำำ�ระเจ้้าหนี้้�เฉลี่่ย 
� 65.28 วััน 52.85 วััน และ
93.99 วััน ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งเป็็นไปตามนโยบายเครดิิตเทอมที่่�
บริิษััทฯ ได้้ให้้กัับลููกค้้าและได้้รัับจากทางเจ้้าหนี้้� ส่่งผลให้้
บริิษััทฯ มีีวงจรเงิินสดเท่่ากัับ 0.02 วััน (17.44) วััน และ
(29.91) วััน ตามลำำ�ดัับ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ในปีี 2562 บริิษััทฯ มีีระยะเวลาเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ยสููงกว่่านโยบาย
เครดิิ ต เทอม เนื่่� อ งจากบริิ ษัั ท ฯ มีีการออกใบแจ้้ ง หนี้้�
จากโครงการที่่มีี� การส่่งมอบงานในช่่วงปลายปีี จึงึ ทำำ�ให้้ลูกู หนี้้�
การค้้าคงค้้าง ณ สิ้้�นปีี 2562 เพิ่่�มขึ้้�น และบริิษััทฯ ได้้รัับการ
ชำำ�ระหนี้้�ส่่วนนี้้�ในต้้นปีีถัดั มา สอดคล้้องกัับระยะเวลาชำำ�ระหนี้้�
เฉลี่่�ยที่่�สููงขึ้้�น ณ สิ้้�นปีี 2562 เนื่่�องจากบริิษััทฯ มีีการส่่งมอบ
งานโครงส่่วนใหญ่่ในช่่วงปลายปีี ทำ�ำ ให้้มีีการชำำ�ระหนี้้�แก่่คู่่�ค้้า
ในต้้นปีีถัดั มา ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ มีีระยะเวลาเก็็บหนี้้� และระยะเวลา
ชำำ�ระหนี้้�เป็็นไปตามเครดิิตเทอมที่่ต� กลงกัับคู่่ค้� า้ ตามการดำำ�เนิิน
ธุุรกิจิ ปกติิของบริิษัทั ฯ และในปีี 2563 วงจรเงิินสดของบริิษัทั ฯ
ดีีขึ้้�น เนื่่อ� งจากบริิษัทั ฯ ได้้รับั การชำำ�ระเงิินจากการส่่งมอบงาน
โครงการจากปลายปีี 2562 ประกอบกัับบริิษััทฯ มีีความ
สามารถในการเจรจาต่่อรองเทอมการชำำ�ระหนี้้�กัับเจ้้าหนี้้�ที่่�ดีี
มาโดยตลอด
ในปีี 2564 วงจรเงิินสดของบริิษัทั ฯ ดีีขึ้้�น เนื่่อ� งจากการบริิหาร
จััดการด้้านการจ่่ายชำำ�ระหนี้้�ให้้สอดคล้้องกัับการรัับชำำ�ระหนี้้�
• 	อััตรากำำ�ไรสุุทธิิ

ในปีี 2562-2564 บริิษัทั ฯ มีีอััตรากำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากัับร้้อยละ 1.87
ร้้อยละ 9.58 และร้้อยละ 11.07 ตามลำำ�ดัับ ในปีี 2562
บริิษัทั ฯ มีีอััตรากำำ�ไรสุุทธิิลดลงจากปีีก่่อน มีีสาเหตุุหลัักมาจาก
บริิษัทั ฯ มีีรายได้้จากงานโครงการและการให้้บริิการลดลงจาก
ปีีก่่อน ในขณะที่่ค่� า่ ใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารค่อ่ นข้้างคงที่่�
ในปีี 2563 บริิษัทั ฯ มีีอััตรากำำ�ไรสุุทธิิปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่่อน
เนื่่�องมาจากบริิษััทฯ มีีการทยอยรัับรู้้�รายได้้จากงานโครงการ
และการให้้บริิการเพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน ประกอบกัับบริิษััทฯ
มีีอััตราการทำำ�กำำ�ไรขั้้�นต้้นเพิ่่�มขึ้้�นจากงานโครงการส่่วนอยู่่�ใน
ช่่วงดำำ�เนิินการที่่�มีีอััตรากำำ�ไรขึ้้�นต้้นที่่�ดีีขึ้้�น และมีีค่่าใช้้จ่่ายใน
การขายและบริิหารลดลงจากปีีก่่อน จึึงส่่งผลให้้บริิษััทฯ มีี
อััตรากำำ�ไรสุุทธิิเพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่่อน
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีอััตรากำำ�ไรสุุทธิิ 11.07 เพิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่่อน
เนื่่� อ งจากความสามารถในการบริิ ห ารต้้ น ทุุ น โครงการที่่� มีี
ประสิิทธิิภาพดีีขึ้้�น

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

• 	อััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น

ในปีี 2562-2564 บริิษัทั ฯ มีีอััตราผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ
ร้้อยละ 8.75 ร้้อยละ 48.24 และร้้อยละ 18.39 ตามลำำ�ดัับ
ในปีี 2562 บริิษัทั ฯ มีีอััตราผลตอบแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นลดลงจาก
ปีีก่่อน มีีสาเหตุุหลัักมาจากการลดของกำำ�ไรสุุทธิิ และในปีี
2563 บริิษััทฯ มีีอััตราผลตอบแทนของผู้้�ถืือหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี
ก่่อน เนื่่อ� งจากบริิษัทั ฯ มีีกำำ�ไรสุุทธิิที่เ่� พิ่่�มขึ้้น� จากปีีก่่อน รวมถึึง
ส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้น� เล็็กน้้อยเมื่่อ� เปรีียบเทีียบกัับกำำ�ไรสุุทธิิ
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นระหว่่างปีี สำ�ำ หรัับในปีี 2564 อััตราผลตอบแทนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นลดลงจากปีีก่่อน เนื่่อ� งจากบริิษัทั ฯ มีีหุ้้�นสามััญเพิ่่�มขึ้้น�
จากการขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุน
2) อััตราส่่วนวิิเคราะห์์นโยบายทางการเงิิน
• 	อัั ต ราส่่ ว นหนี้้� สิิ น ต่่ อ ส่่ ว นของผู้้�ถืื อ หุ้้�น และ
อััตราส่่ วนหนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยต่่อส่่ วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�น

ในปีี 2562-2564 บริิษััทฯ มีีอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ 3.71 เท่่า 2.11 เท่่า และ 0.51 เท่่า ตามลำำ�ดัับ
โดยหนี้้� สิิ น ส่่วนใหญ่่ ข องบริิ ษัั ท ฯ เป็็ น หนี้้� สิิ น ที่่� ไ ม่่มีีภาระ
ดอกเบี้้�ย ซึ่่�งประกอบด้้วย  เจ้้าหนี้้�การค้้าและเจ้้าหนี้้�อื่่�น และ
หนี้้�สิินที่่�เกิิดจากสััญญางานโครงการ 
ในปีี 2562-2564 บริิษัทั ฯ มีีอััตราส่่วนหนี้้�สินิ ที่่มีี� ภาระดอกเบี้้�ย
ต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นเท่่ากัับ 0.02 เท่่า 0.01 เท่่า และ 0.04 เท่่า
ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งถืือว่่าอยู่่�ในระดัับที่่ต่ำ� � 
ำ�
• 	อััตราส่่วนการชำำ�ระภาระผููกพัั น

ในปีี 2562-2564 บริิษััทฯ มีีอััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระ
ภาระผููกพัันเท่่ากัับ 2.38 เท่่า (0.17) เท่่า และ (0.15) เท่่า
ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้� อััตราส่่วนความสามารถชำำ�ระภาระผููกพัันที่่�
ต่ำำ��กว่่า 1.0 เท่่า มีีสาเหตุุมาจากกระแสเงิินสดสุุทธิิที่่�ได้้จาก
การดำำ�เนิินงานต่ำำ�� กว่่าภาระผููกพัันที่่�ต้้องชำำ�ระ อย่่างไรก็็ดีี 
บริิษัทั ฯ มีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดจากต้้นงวดเพีียง
พอต่่อการชำำ�ระภาระผููกพััน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
• ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
รายละเอีียดข้้อมููลทั่่�วไป ชื่่�อ สถานที่่�ตั้้�ง โทรศััพท์์ โทรสารของบุุคคลอ้้างอิิงอื่่�น ๆ รายละเอีียดตามหััวข้้อ ข้้อมููลทั่่�วไปของบริิษััท

• ข้้อพิิ พาททางกฎหมาย
-ไม่่มีี-

• ตลาดรอง
-ไม่่มีี-

• สถานบัันการเงิินที่่�ติิดต่่อประจำำ� (เฉพาะกรณีีตราสารหนี้้�)
-ไม่่มีี-
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการ

การกำ�กับดูแลกิจการ

การกำ�กับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิิบััติิ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััทฯ ก่่อตั้้�งในปีี 2542 ต่่อมาเมื่่�อวัันที่่� 25 มีีนาคม 2564
ได้้แปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชน จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย  และเสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนต่่อประชาชน
ทั่่�วไปเป็็นครั้้�งแรกในวัันที่่� 2 สิิงหาคม 2564
ตลอดระยะเวลาของการเตรีียมการเข้้าเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย คณะกรรมการบริิษััทให้้ความ
สำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตลอดมา โดยในที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั  ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่อ� วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564
มีีมติิอนุุมัติั นิ โยบายการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี 
� เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการ
บริิษััท ผู้้�บริิหาร  และพนัักงานทุุกคนยึึดถืือเป็็นแนวทางในการ
ปฏิิบัติั งิ าน และตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่ดีี ร
� วมถึึงเพื่่อ� ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ฯ ให้้มีีประสิิทธิิภาพ
เกิิดความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�ความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่
ผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย  ตลอดจนนำำ�ไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
ขององค์์กร

นโยบายการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี
(Corporate Governance Policy)
บริิ ษัั ท ฯ มีีการจัั ด ทำำ� นโยบายกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การเป็็ น ไปตาม
หลัั ก เกณฑ์์ ก ารกำำ�กัับ ดูู แ ลกิิ จ การที่่�ดีี และแนวปฏิิ บััติิที่�่ดีี ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  และครอบคลุุมหลัักปฏิิบััติิตาม
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียนปีี 2560
(Corporate Governance Code หรืือ CG Code) ของสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ 8 หลััก
ปฏิิบััติิ ดัังนี้้�

1. 	ตระหนัั ก ถึึ ง บทบาทและความรัั บ ผิิ ดช อบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่่�สร้า้ งคุุณค่่า
ให้้แก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน

1.1 เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการบริิษัทั เข้้าใจบทบาทและตระหนัักถึึง
ความรัับผิิดชอบในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กร  โดยบริิษััทฯ ได้้
กำำ�หนดบทบาท อำำ�นาจและหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการไว้้อย่่างชััดเจน ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทจะ
มีีหน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลให้้องค์์กรมีีการบริิหารจััดการที่่�ดีี ซึ่่�ง
ครอบคลุุมถึึงการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมาย การ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์นโยบายการดำำ�เนิินงาน ตลอดจนการ
จััดสรรทรััพยากรสำำ�คััญเพื่่�อให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์และ
เป้้าหมาย รวมถึึงจะต้้องมีีการติิดตาม ประเมิินผล และดููแล
การรายงานผลการดำำ�เนิินงานต่่างๆ ของบริิษััทฯ
1.2 บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการ
อย่่างยั่่� ง ยืืน โดยบริิ ษัั ท ฯ ได้้ จัั ด ทำำ� จรรยาบรรณและ
จริิยธรรมของบริิษััท (Code of Conduct) เพื่่�อเป็็นแนว
ปฏิิบััติิสำำ�หรัับกรรมการ  ผู้้�บริิหาร  และพนัักงาน ในการ
ดำำ�เนิินงาน  โดยมุ่่�งเน้้นการประกอบธุุรกิจิ อย่่างมีีจริิยธรรม
เคารพสิิทธิิและมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย  เป็็นประโยชน์์ต่่อสัังคมส่่วนรวม ช่่วยพััฒนาหรืือ
ช่่วยลดผลกระทบด้้านลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และช่่วยให้้
บริิษัทั ฯ สามารถปรัับตััวได้้ภายใต้้ปัจั จััยการเปลี่่ย� นแปลง
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อไปในอนาคต
1.3 คณะกรรมการบริิษัทั มีีหน้้าที่่กำ� ำ�กับั ดููแลให้้กรรมการทุุกคน
และผู้้�บริิหารปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ด้� ว้ ยความรัับผิิดชอบระมััดระวััง
และซื่่�อสััตย์์สุุจริิตต่่อองค์์กร  เพื่่�อให้้เป็็นไปตามกฎหมาย 
ข้้อบัังคัับ และมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
1.4 บริิษััทฯ จััดทำำ�กฎบััตรของคณะกรรมการบริิษััท และ
คณะกรรมการชุุดย่่อย ซึ่่�งกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบไว้้อย่่างชััดเจน ตลอดจนมีีการติิดตาม
ดููแลให้้กรรมการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ต� ามที่่ไ� ด้้รับั มอบหมาย ทั้้�งนี้้�
บริิษััทฯ จะกำำ�หนดให้้มีีการทบทวนกฎบััตรดัังกล่่าวทุุกปีี
อย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่อ� จะได้้แก้้ไขให้้สอดคล้้องกัับทิิศทาง
ของบริิษัทั ฯ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

2.	กำำ� หนดวัั ตถุุ ป ระสงค์์ แ ละเป้้ า หมายหลัั ก ของ
กิิจการที่่�เป็็นไปเพื่่� อความยั่่�งยืืน

2.1 บริิษััทฯ จะกำำ�หนด วิิสััยทััศน์ พั
์ ันธกิิจ นโยบาย ที่่ชั� ัดเจน
และเหมาะสมกัับองค์์กร  เพื่่�อสื่่�อสารให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกฝ่่ายเข้้าใจในวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลััก เพื่่�อให้้
บุุคลากรในทุุกระดัับยึึดถืือเป็็นหลัักในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
เพื่่�อบรรลุุวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้
2.2 คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ กำำ� หนดกลยุุ ท ธ์์ แ ละแผนงาน
ประจำำ�ปีีที่่�สอดคล้้องกัับวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลััก
ของกิิจการ โดยมีีการวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อม ปััจจััยและ
ความเสี่่�ยงต่่างๆ  ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�
เกี่่� ย วข้้ อ ง ตลอดทั้้� ง ติิ ด ตามและกำำ�กัับ ดูู แ ลตามแผนที่่�
กำำ�หนดไว้้
3. เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล

3.1 คณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้้�กำำ�หนดและทบทวนโครงสร้้าง
คณะกรรมการ ทั้้�งในเรื่่�ององค์์ประกอบ ขนาด สััดส่่วน
กรรมการที่่�เป็็นอิิสระอย่่างเหมาะสมซึ่่ง� ไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน
3 ของกรรมการทั้้�งหมด เพื่่�อเป็็นการถ่่วงดุุลต่่อการนำำ�พา
องค์์กรไปสู่่�วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้
3.2 คณะกรรมการบริิษััทจะแต่่งตั้้�งประธานกรรมการโดย
พิิจารณาเลืือกบุุคคลที่่�มีีความเหมาะสมและมั่่�นใจได้้ว่่า
องค์์ประกอบและการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบริิษัทั
เอื้้�อต่่อการใช้้ดุุลพิินิิจในการตััดสิินใจได้้อย่่างมีีอิิสระ
3.3 คณะกรรมการบริิษััทควรกำำ�กัับดููแลให้้การสรรหาและ
คััดเลืือกกรรมการของบริิษััทฯ เป็็นไปอย่่างโปร่่งใสและ
ชััดเจนเพื่่�อให้้ได้้กรรมการที่่�มีีองค์์ประกอบและคุุณสมบััติิ
สอดคล้้องกัับที่่�กำำ�หนดไว้้ในกฎบััตร 
3.4 คณะกรรมการบริิษัทั จะพิิจารณากำำ�หนดอััตราค่า่ ตอบแทน
ของกรรมการบริิษัทั ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมัติั ิ โดยคำำ�นึงึ หลัักเกณฑ์์
ด้้านความเหมาะสมและสอดคล้้องกัับขอบเขตภาระหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบของกรรมการบริิษััทเพื่่�อรัักษากรรมการ
บริิษััทที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ  และมีีคุุณภาพในการ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่� โดยค่่าตอบแทนต้้องมีีความชััดเจน โปร่่งใส
และง่่ายต่่อการเข้้าใจ ทั้้�งค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินและ
ไม่่ใช่่ตััวเงิิน ซึ่่�งเป็็นอััตราที่่�เทีียบเคีียงได้้กัับค่่าตอบแทน
ในอุุตสาหกรรมเดีียวกัันหรืือใกล้้เคีียง
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3.5 บริิษััทฯ มีีนโยบายให้้กรรมการบริิษััททุุกคนต้้องปฏิิบััติิ
ตามข้้อพึึงปฏิิบััติิที่่�ดีีสำำ�หรัับกรรมการบริิษััทจดทะเบีียน
(Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
3.6 คณะกรรมการบริิษัทั กำำ�กับั ดููแลให้้มีีกรอบและกลไกในการ
กำำ�กับั ดููแลนโยบายและการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั ย่่อยและ
กิิ จ การอื่่� น ที่่� บ ริิ ษัั ท ไปลงทุุ น (ถ้้ า มีี) อย่่างมีีนัั ยสำำ�คัั ญ 
ในระดัับที่่�เหมาะสม
3.7 บริิษััทฯ มีีนโยบายให้้มีีการจััดการประเมิินผลการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ประจำำ�ปีีของคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการ
ชุุดย่่อย และกรรมการรายบุุคคล โดยผลประเมิินจะถููกนำำ�
ไปใช้้สำำ�หรัับการพััฒนาการปฏิิบััติิหน้้าที่่ต่่� อไป
3.8 คณะกรรมการบริิษัทั ควรกำำ�กับั ดููแลให้้กรรมการแต่่ละคน
มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่� ลัักษณะการ
ประกอบธุุรกิิจและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประกอบ
ธุุรกิจิ ตลอดจนสนัับสนุุนให้้กรรมการทุุกคนได้้รับั การเสริิม
สร้้างทัักษะและความรู้้�สำ�ำ หรัับการปฏิิบััติหิ น้้าที่่ก� รรมการ
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
3.9 คณะกรรมการบริิษััทจะกำำ�หนดการประชุุมไว้้ล่่วงหน้้า
อย่่างน้้อย 4 ครั้้�งต่่อปีี และอาจมีีการประชุุมพิิเศษเพิ่่�มเติิม
ตามความจำำ�เป็็น รวมทั้้�งได้้มีีการจดบัันทึึกรายงานการ
ประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร  และจััดเก็็บรายงานการ
ประชุุมที่่�ผ่่านการรัับรองจากคณะกรรมการบริิษััทพร้้อม
ให้้คณะกรรมการบริิษััทและผู้้�ที่่�เกี่่ย� วข้้องตรวจสอบได้้
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ จะมีีการกำำ�กัับดููแลให้้มีีความมั่่�นใจได้้ว่่าการ
ดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการบริิษััทเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย
สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่�่จำำ�เป็็น โดยมีีเลขานุุการบริิษััท ทำำ�หน้้าที่่�
ดูู แ ลกรรมการและผู้้� บ ริิ ห ารเกี่่� ย วกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมาย 
ข้้อกำำ�หนด กฎระเบีียบ และข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ รวมทั้้�งดููแล
ประสานงานให้้มีีการปฏิิบัติั ติ ามมติิของที่่ป� ระชุุม รวมถึึงหน้้าที่่อื่� น่�
ใดตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด
4. สรรหาและพัั ฒ นาผู้้�บริิ ห ารระดัั บ สูู ง และการ
บริิหารบุุคลากร

4.1 สำำ�หรัับการสรรหากรรมการผู้้�จัดั การ คณะกรรมการบริิษัทั
หรืือคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จะ
พิิจารณาคุุณสมบััติิ คุุณลัักษณะ ทัักษะ ความรู้้�ความ
สามารถ และประสบการณ์์ ที่จำ่� ำ�เป็็นสำำ�หรัับการนำำ�พาและ
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ขัับเคลื่่�อนบริิษััทฯ ไปสู่่เ� ป้้าหมาย โดยบริิษััทฯ มีีนโยบาย
การหาผู้้�บริิหารมาสืืบทอดตำำ�แหน่่งที่่สำ� ำ�คัญ 
ั (Succession
Plan) สำำ� หรัั บ การเตรีียมสืืบทอดตำำ� แหน่่งกรรมการ
ผู้้�จัดั การ เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯ เป็็นไปอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
4.2 คณะกรรมการบริิ ษัั ท ควรกำำ�กัั บ ดูู แ ลให้้ มีี การกำำ� หนด
โครงสร้้างค่่าตอบแทนและการประเมิินผลที่่�เหมาะสม  
คำำ�นึึงถึึงหลัักยุุติิธรรม และสามารถอ้้างอิิงกัับบริิษััทใน
อุุตสาหกรรมเทีียบเคีียงที่่�มีีขนาดใกล้้เคีียงกััน             
4.3 คณะกรรมการบริิ ษัั ท ควรเข้้ า ใจโครงสร้้ า งและความ
สััมพัันธ์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�อาจมีีผลต่่อการบริิหารและการ
ดำำ�เนิินงานของกิิจการ โดยมีีการกำำ�กับั ดููแลโครงสร้้างและ
ความสััมพัันธ์์นั้้�นไม่่ให้้เป็็นอุุปสรรคต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของคณะกรรมการบริิษััท
4.4 คณะกรรมการบริิษััทควรติิดตามดููแลการบริิหารงานให้้มีี
การพัั ฒ นาบุุ คล ากรอย่่างเหมาะสม และเป็็ น ไปตาม
กฎหมายแรงงาน แก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานของบริิษััทฯ
5.	ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจอย่่าง
มีีความรัับผิิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในการ
สร้้างวััฒนธรรมองค์์กร  ส่่งเสริิมการสร้้างนวััตกรรม ควบคู่่�
ไปกัับการสร้้างคุุณประโยชน์์ร่่วมกัันทั้้�งบริิษััทฯ ลููกค้้า
คู่่� ค้้ า ผู้้�ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง รวมทั้้� ง รัั บ ผิิ ด ชอบต่่อสัั ง คมและ
สิ่่�งแวดล้้อม
5.2 คณะกรรมการบริิษััทตระหนัักถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�มไม่่ว่่าจะเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียภายใน หรืือผู้้�มีีส่่วนได้้
เสีียภายนอก เช่่น ผู้้�ถืือหุ้้�น พนัักงาน คู่่�ค้้า คู่่�แข่่งทางการ
ค้้า ชุุมชน หรืือสิ่่�งแวดล้้อม ทั้้�งนี้้� เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจอััน
ดีีและการร่่วมมืือกัันระหว่่างบริิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ดัังกล่่าว อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ และสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�น รวมทั้้�งเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
ของบริิษััทฯ ในระยะยาว
5.3 คณะกรรมการบริิษัทั ควรจััดให้้มีีกรอบการกำำ�กับั ดููแลและ
การบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศระดัับองค์์กร ที่่�
สอดคล้้องกัับความต้้องการของการดำำ�เนิินงาน รวมทั้้�ง
ดููแลให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเพิ่่�ม
โอกาสทางธุุรกิิจและพััฒนาการดำำ�เนิินงาน การบริิหาร
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ความเสี่่ย� ง เพื่่อ� ให้้สามารถบรรลุุวัตั ถุุประสงค์์และเป้้าหมาย
หลัักของบริิษััทฯ
6.	ดูู แ ลให้้ มีี ร ะบบการบริิ ห ารความเสี่่� ย งและการ
ควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการบริิษััทควรกำำ�กัับและดููแลให้้บริิษััทฯ มีี
ระบบการบริิหารความเสี่่�ยง หรืือกระบวนการในการ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงโดยมีีมาตรการรองรัับและวิิธีี
ควบคุุมเพื่่�อลดผลกระทบต่่อธุุรกิิจของบริิษััทฯ อย่่าง
เหมาะสม โดยการแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยง
เพื่่�อปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในการพิิจารณาปััญหาหรืือปััจจััยเสี่่�ยงที่่�
อาจจะเกิิดขึ้้น� กัับการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯ และมีีหน้้า
ที่่ร� ายงานแก่่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริิษััททราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
6.2 คณะกรรมการบริิษััทจะดำำ�เนิินการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่่�งจะประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวนไม่่
น้้อยกว่่า 3 คน โดยมีีคุุณสมบััติเิ ป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ของ
สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะมีีหน้้ า ที่่� ต ามที่่� ไ ด้้ กำำ� หนดไว้้ ใ นกฎบัั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริิษััทฯ จะต้้องมีีกรรมการ
ตรวจสอบ 1 ท่่าน เป็็นผู้้�มีีความรู้้�และประสบการณ์์ด้้าน
บััญชีีที่่�เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในการสอบทาน
ความน่่าเชื่่�อถืือของงบการเงิินของบริิษััทฯ
6.3 บริิษััทฯ จะติิดตาม ดููแล  และจััดการความขััดแย้้งของ
ผลประโยชน์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ระหว่่างบริิษััทฯ กัับฝ่่าย
จััดการ คณะกรรมการบริิษััท หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น รวมไปถึึงการ
ป้้องกัันการใช้้ประโยชน์์อัันมิิควรในทรััพย์์สิิน ข้้อมููล และ
โอกาสของบริิษััทฯ รวมถึึงการทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�ที่่�มีีความ
สัั ม พัั น ธ์์ เ กี่่� ย วโยงกัั บ บริิ ษัั ท ฯ ในลัั ก ษณะที่่� ไ ม่่สมควร 
โดยบริิษััทฯ มีีการจััดทำำ�รายงาน และสอบทานการทำำ�
รายการที่่�เกี่่�ย วโยงกัั น เพื่่�อรายงานต่่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6.4 บริิษััทฯ มีีการจััดทำำ�นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
ซึ่่� ง กำำ� หนดมาตรการและแนวปฏิิ บัั ติิ ด้้ า นการต่่อต้้ า น
คอร์์รััปชัันที่่�ชััดเจน เพื่่�อสื่่�อสารให้้ในทุุกระดัับขององค์์กร
และต่่อบุุคคลภายนอกสามารถนำำ�ไปปฏิิบัติั ิได้้จริิง

119

120

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

6.5 บริิษััทฯ มีีการจััดทำำ�นโยบายการแจ้้งเบาะแสและข้้อร้้อง
เรีียน ซึ่่�งได้้กำำ�หนดกลไกในการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน การ
ดำำ�เนิินการกรณีีมีีการชี้้�เบาะแส และการคุ้้�มครองผู้้�แจ้้ง
เบาะแส
� ถือ
7.	รัักษาความน่่าเชื่่อ
ื ทางการเงิินและการเปิิดเผย
ข้้อมููล

7.1 บริิษัทั ฯ ให้้ความสำำ�คัญต่่
ั อการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง
เพีียงพอ ครบถ้้วน และโปร่่งใส ทั้้�งรายงานข้้อมููลทางการ
เงิินและข้้อมููลทั่่�วไปตามหลัักเกณฑ์์และข้้อกำำ�หนดของ
สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย 
รวมถึึงตามแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่ย� วข้้อง
โดยคณะกรรมการบริิษััททำำ�หน้้าที่่�ดููแลในการเปิิดเผย
ข้้อมููล ซึ่่�งรวมถึึงงบการเงิิน แบบแสดงรายการข้้อมููล
ประจำำ�ปีี (แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-2)
หรืือ 1-Report  ที่่จ� ะสามารถสะท้้อนถึึงฐานะการเงิินและ
ผลการดำำ�เนิินงานอย่่างเหมาะสม และเพีียงพอ
7.2 คณะกรรมการบริิษััทจะติิดตามดููแลความเพีียงพอของ
สภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถในการชำำ�ระหนี้้�
โดยให้้มีีการรายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
บริิษััทต่่อรายงานทางการเงิินซึ่่�งแสดงควบคู่่�กัับรายงาน
ของผู้ส้� อบบััญชีี การวิิเคราะห์์ของฝ่่ายบริิหาร ข้้อมููลทั่่ว� ไป
และข้้ อมูู ลสำำ�คััญในแบบแสดงรายการข้้ อมููลประจำำ�ปีี
(แบบ 56-1) และรายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-2) หรืือ
1-Report  อย่่างถููกต้้องครบถ้้วน ทัันเวลา ให้้เป็็นไปตาม
ข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ และตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ง
ประเทศไทย
7.3 คณะกรรมการบริิษััทให้้ความสำำ�คััญในการบริิหารจััดการ
การแก้้ไขปััญหาทางการเงิินโดยคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียทุุกฝ่่าย 
7.4 ภายหลัังการเข้้าจดทะเบีียนเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  บริิษััทฯ จะเปิิดเผย
ข้้อมููลการปฏิิบััติิตามกฎหมาย  การปฏิิบััติิตามจรรยา
บรรณ นโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน การปฏิิบััติิต่่อ
พนัั ก งานและผู้้�มีีส่่วนได้้ เ สีีย   โดยคำำ�นึึ ง ถึึ ง กรอบการ
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รายงานที่่�ได้้รัับการยอมรัับในประเทศหรืือในระดัับสากล 
โดยข้้อมููลที่่�เปิิดเผยจะเป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คััญและสะท้้อนการ
ปฏิิบััติิที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างคุุณค่่าแก่่กิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
7.5 ภายหลัังการเข้้าจดทะเบีียนเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  บริิษััทฯ จะจััดให้้มีี
หน่่วยงานหรืือผู้้�รัั บ ผิิ ด ชอบงานนัั ก ลงทุุ น สัั ม พัั น ธ์์ ที่่� ทำำ�
หน้้าที่่ใ� นการสื่่อ� สารกัับผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่น� เช่่น
นัั ก ลงทุุ น  นัั ก วิิ เ คราะห์์ เพื่่� อ สามารถให้้ ข้้ อ มูู ล อย่่าง
เท่่าเทีียมและเหมาะสม
7.6 ภายหลัังการเข้้าจดทะเบีียนเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย บนบริิษััทฯ จะส่่งเสริิม
ให้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการเผยแพร่่
ข้้อมููลตามความเหมาะสม ที่่�นอกเหนืือจากการเผยแพร่่
ข้้ อ มูู ล ตามเกณฑ์์ ที่่� กำำ� หนดและผ่่านช่่องทางของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ประเทศไทย
� สารกัับผู้้�ถือ
8.	สนัับสนุุนการมีีส่ว่ นร่่วมและการสื่่อ
ื หุ้้�น

8.1 บริิษัทั ฯ ตระหนัักและให้้ความสำำ�คัญ
ั ในสิิทธิิพื้้น� ฐานต่่างๆ
ของผู้้�ถืือหุ้้�น ซึ่่�งได้้แก่่ สิิทธิิการซื้้�อขายหรืือโอนหุ้้�น สิิทธิิใน
การที่่�จะได้้รัับส่่วนแบ่่งกำำ�ไรของกิิจการ สิิทธิิในการได้้รัับ
ข้้อมููลข่่าวสารของกิิจการอย่่างเพีียงพอ สิิทธิิในการเข้้า
ร่่วมประชุุมเพื่่�อใช้้สิิทธิิ ออกเสีียงในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อ
ใช้้สิิทธิิตััดสิินใจในเรื่่�องสำำ�คััญของบริิษััทฯ โดยจะจััดส่่ง
หนัังสืือเชิิญประชุุมพร้้อมเอกสารที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และเผยแพร่่
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ เป็็นการล่่วงหน้้าก่่อนวัันประชุุม
ตามระยะเวลาที่่�กฎหมายหรืือกฎระเบีียบที่่�เกี่่� ยวข้้อง
กำำ�หนด
8.2 บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คัญต่่
ั อสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยไม่่กระทำำ�
การใดๆ อัันเป็็นการละเมิิดหรืือลิิดรอนสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
โดยคณะกรรมการบริิษััทจะดููแลให้้การดำำ�เนิินการในวััน
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย  โปร่่งใส มีี
ประสิิทธิิภาพ และเอื้้�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถใช้้สิิทธิิของตน
ได้้อย่่างเต็็มที่่ต� ามกฎเกณฑ์์ที่เ่� กี่่ย� วข้้องอย่่างครบถ้้วนและ
เหมาะสม
8.3 บริิษััทฯ จะกำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้องกัับ
หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มีีการดำำ�เนิินการเปิิดเผย
ข้้ อ มูู ล อย่่างถูู ก ต้้ อ งและโปร่่งใส โดยภายหลัั ง ที่่� เข้้ า
จดทะเบีียนเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
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แห่่งประเทศไทย  บริิษััทฯ จะมีีการเปิิดเผยมติิที่่�ประชุุม
ผลการลงคะแนนเสีียงภายในวัันทำำ�การถััดไป ผ่่านระบบ
ของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  และบนเว็็บไซต์์ขอ
งบริิษัทั ฯ พร้้อมทั้้�งจััดส่่งสำำ�เนารายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  ภายใน 14 วััน
นัับจากวัันประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
กฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25
กุุมภาพัันธ์์ 2564 มีีมติิอนุุมััติิกฎบััตรคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อ
กำำ� หนดขอบเขต อำำ� นาจหน้้ า ที่่� และความรัั บ ผิิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริิษััท โดยสามารถดููรายละเอีียดกฎบััตรฉบัับเต็็ม
ได้้ จ ากเว็็ บ ไซต์์ ข องบริิ ษัั ท ฯ www.amrasia.com หัั ว ข้้ อ
"การพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืน"
องค์์ประกอบและการแต่่งตั้้�ง

ผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นผู้้�พิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิษััท
โดยการแต่่งตั้้�งกรรมการบริิษััท ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับของ
บริิษััทและข้้อกำำ�หนดของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้�จะต้้องมีี
ความโปร่่งใสและชััดเจน โดยการพิิจารณาจะต้้องมีีประวััติกิ าร
ศึึกษาและประสบการณ์์การประกอบวิิชาชีีพของบุุคคลนั้้�นๆ
โดยมีีรายละเอีียดที่่เ� พีียงพอเพื่่อ� ประโยชน์์ในการตััดสิินใจของ
คณะกรรมการบริิษััทและ/หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทจะเป็็นผู้้�เลืือกกรรมการบริิษััทคนหนึ่่�ง
เป็็นประธานกรรมการบริิษัทั โดยบริิษัทั มีีนโยบายให้้กรรมการ
อิิสระดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิษััท และประธาน
กรรมการบริิษััทจะต้้องไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกัันกัับกรรมการ
ผู้้�จััดการ
คุุณสมบััติข
ิ องกรรมการบริิษััท

1. กรรมการบริิษััทต้้องเป็็นบุุคคลที่�่มีีความรู้้�ความสามารถมีี
ความซื่่�อสััตย์์สุุจริิตมีีจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและมีี
เวลาอย่่างเพีียงพอที่่�จะอุุทิิศความรู้้�ความสามารถและ
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้แก่่บริิษััทได้้

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

2. มีีคุุณสมบััติแิ ละไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วย
บริิษััทมหาชนจำำ�กััดและกฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องรวมทั้้�ง
ต้้องไม่่มีีลัักษณะที่่แ� สดงถึึงการขาดความเหมาะสมที่่จ� ะได้้
รัับความไว้้วางใจให้้บริิหารจััดการกิิจการที่่�มีีมหาชนเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่� ค ณะกรรมการกำำ�กัั บ ตลาดทุุ น ประกาศ
กำำ�หนด
3. กรรมการบริิษัทั สามารถดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษัทั
อื่่�นได้้แต่่ทั้้�งนี้้�ในการเป็็นกรรมการดัังกล่่าวต้้องไม่่เป็็น
อุุปสรรคต่่อการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ก� รรมการของบริิษัทั และต้้อง
เป็็นไปตามแนวทางของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (“สำำ�นัักงาน ก.ล.ต.”)  
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (“ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ”)
4. กรรมการบริิษัทั จะต้้องไม่่ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพอย่่าง
เดีียวกััน และเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัทั หรืือเข้้า
เป็็นหุ้้�นส่่วนในห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญ หรืือเป็็นหุ้้�นส่่วนไม่่จำำ�กัดั
ความรัับผิิดในห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด หรืือเป็็นกรรมการของ
บริิษััทเอกชน หรืือบริิษััทอื่่�นที่่�ประกอบกิิจการอัันมีีสภาพ
อย่่างเดีียวกััน และเป็็นการแข่่งขัันกัับกิิจการของบริิษัทั ไม่่
ว่่าจะทำำ�เพื่่�อประโยชน์์ตนหรืือเพื่่�อประโยชน์์ผู้้�อื่่�น เว้้นแต่่
จะได้้แจ้้งให้้ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบก่่อนที่่�จะมีีมติิแต่่งตั้้�ง
5. กรรมการอิิสระต้้องมีีคุุณสมบััติิเกี่่�ยวกัับความเป็็นอิิสระ
ตามที่่ค� ณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุนประกาศกำำ�หนด และ
ต้้ อ งสามารถดูู แ ลผลประโยชน์์ ข องผู้้�ถืือหุ้้�นทุุ ก รายได้้
เท่่าเทีียมกัันและไม่่ให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
นอกจากนั้้�น ยัังต้้องสามารถเข้้าร่่วมประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทโดยให้้ความเห็็นอย่่างเป็็นอิิสระได้้
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

1. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จะเป็็น
ผู้้�ทำำ�การสรรหาและเสนอชื่่อ� บุุคคลซึ่่ง� มีีคุุณสมบััติคร
ิ บถ้้วน
เพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท โดยจะนำำ�เสนอชื่่�อ
บุุคคลดังั กล่่าวต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั และ/หรืือ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (ตามแต่่กรณีี) เพื่่�อเสนอต่่อที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นพิิจารณาเลืือกตั้้�งต่่อไป
2. ให้้กรรมการบริิษััท ดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละประมาณ 3 ปีี
และเมื่่�อครบกำำ�หนดออกตามวาระ อาจได้้รัับพิิจารณา
เลืือกตั้้ง� กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษัทั ต่่อไปได้้อีีก
วาระหนึ่่�ง
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

3. ในกรณีีที่่เ� ป็็นการแต่่งตั้้ง� กรรมการแทนตำำ�แหน่่งกรรมการ
ที่่�ว่่างลง เพราะเหตุุอื่่�นนอกจากถึึงคราวออกตามวาระ ให้้
คณะกรรมการบริิษััท หรืือคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน (ถ้้ามีี) เลืือกบุุคคลซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิ
ครบถ้้วน และไม่่มีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายเพื่่�อนำำ�
เสนอชื่่�อบุุคคลดัังกล่่าวต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่�อให้้คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งให้้เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการบริิษัทั และเข้้าเป็็นกรรมการแทนในการประชุุม
คณะกรรมการคราวถััดไป เว้้นแต่่วาระของกรรมการผู้้�นั้้น�
จะเหลืือน้้อยกว่่า 2 เดืือน ทั้้�งนี้้� บุุคคลซึ่่ง� เข้้ารัับตำำ�แหน่่ง
เป็็นกรรมการในกรณีีดัังกล่่าวให้้อยู่่�ในตำำ�แหน่่งเพีียงเท่่า
วาระที่่ยั� งั เหลืืออยู่่ข� องกรรมการบริิษัทั ซึ่่ง� พ้้นจากตำำ�แหน่่ง
4. ในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีทุี กุ ครั้้�ง ให้้กรรมการ
บริิษััทออกจากตำำ�แหน่่งจำำ�นวน 1 ใน 3 ของจำำ�นวน
กรรมการในขณะนั้้�น ถ้้าจำำ�นวนกรรมการจะแบ่่งออกให้้
ตรงเป็็นสามส่่วนไม่่ได้้ ก็็ให้้ออกโดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับ
ส่่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการบริิษััทซึ่่�งพ้้นจากตำำ�แหน่่งอาจ
ได้้รัับเลืือกให้้กลัับเข้้ามารัับตำำ�แหน่่งได้้ ทั้้ง� นี้้� กรรมการที่่�
จะต้้องออกจากตำำ�แหน่่งในปีีแรกและปีีที่่�สองภายหลัังจด
ทะเบีียนบริิษััทนั้้�นให้้จัับสลากกััน ส่่วนปีี ต่่อๆ ไป ให้้
กรรมการคนที่่�อยู่่�ในตำำ�แหน่่งนานที่่�สุุดนั้้�นเป็็นผู้้�ออกจาก
ตำำ�แหน่่ง
5. กรรมการอิิสระจะมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่อเนื่่อ� งไม่่เกิิน
9 ปีี เว้้นแต่่ คณะกรรมการจะพิิจารณาอย่่างสมเหตุุสมผล
ถึึงความจำำ�เป็็นดัังกล่่าว
6. นอกจากการพ้้ น จากตำำ� แหน่่งตามวาระดัั ง กล่่าวแล้้ ว
กรรมการบริิษััทอาจพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุุณสมบััติกิ ารเป็็นกรรมการบริิษัทั หรืือมีีลัักษณะ
ต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั มหาชน จำำ�กัดั หรืือ
มีีลัักษณะที่่แ� สดงถึึงการขาดความเหมาะสมที่่จ� ะได้้รับั
ความไว้้วางใจให้้บริิหารจััดการกิิจการที่่มีี� มหาชนเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในพระราชบััญญัติั หิ ลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ (และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม) รวมทั้้�ง
ประกาศของสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
(4) ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิให้้พ้น้ จากตำำ�แหน่่ง (ด้้วยคะแนน
เสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่� (3/4) ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่ง�

มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงและมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้
ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่ถืื� อโดยผู้้�ถืือหุ้้�นที่่ม� า
ประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง)
(5) ศาลมีีคำำ�สั่่�งให้้ออก หรืือพ้้นจากตำำ�แหน่่ง
7. กรรมการบริิษััทคนใดจะลาออกจากตำำ�แหน่่งให้้ยื่่�นใบลา
ออกต่่อบริิษัทั โดยการลาออกนั้้�นจะมีีผลนัับแต่่วัันที่่ใ� บลา
ออกไปถึึงบริิษััท

คณะกรรมการชุุดย่่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบ
ด้้วยกรรมการอิิสระ จำำ�นวน 3 ท่่าน ที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 มีีมติิอนุุมััติิกฎบััตร
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อกำำ�หนดขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และ
ความรัั บ ผิิ ด ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถศึึ ก ษา
กฎบััตรฉบัับเต็็มได้้จากเว็็บไซต์์บริิษััทฯ www.amrasia.com
หััวข้้อ "การพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืน"
คุุณสมบััติข
ิ องกรรมการตรวจสอบ

1. ได้้รับั แต่่งตั้้ง� จากคณะกรรมการ หรืือที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของ
บริิษัทั (แล้้วแต่่กรณีี) ให้้เป็็นกรรมการตรวจสอบ และต้้อง
ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษััทให้้ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััท บริิษััท
ใหญ่่  บริิ ษัั ท ย่่อย  บริิ ษัั ท ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่  หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท รวมทั้้�งต้้องไม่่เป็็นกรรมการ
ของ บริิษััทใหญ่่  บริิษััทย่่อย  เฉพาะกรณีีที่่�เป็็นบริิษััท
จดทะเบีียน
2. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียง
ทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััทใหญ่่  บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่  หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท ทั้้�งนี้้�
ให้้นัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่�่เกี่่�ยวข้้องของกรรมการอิิสระ
รายนั้้�นๆ ด้้วย

การกำ�กับดูแลกิจการ

3. ไม่่เป็็ น หรืือเคยเป็็ น กรรมการที่่� มีีส่่ วนร่่วมบริิ ห ารงาน
ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้เงิินเดืือนประจำำ�  หรืือผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััท
ร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกััน ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการมีี
ลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่ไ� ด้้รับั การ
แต่่งตั้้�ง
4. ไม่่เป็็นบุุคคลที่มีีค
่� วามสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือโดยการ
จดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็นบิิดา มารดา
คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรสของบุุตร  ของ
กรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร  ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่  ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นกรรมการ 
ผู้บ้� ริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อย
5. ไม่่มีีหรืือเคยมีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิจิ กัับบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ 
บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่  หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษัทั ในลัักษณะที่่อ� าจเป็็นการขััดขวางการใช้้
วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน รวมทั้้ง� ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็น
ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย  หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม ของผู้้�ที่่�มีีความ
สััมพัันธ์์ทางธุุรกิจิ กัับบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษัทั เว้้นแต่่
จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีี
ก่่อนวัันที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้ง�
6. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทใหญ่่ 
บริิษััทย่่อย  บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่  หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย  ผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักงานสอบบััญชีี ซึ่่ง� มีีผู้ส้� อบ
บััญชีีของบริิษัทั บริิษัทั ใหญ่่ บริิษัทั ย่่อย บริิษัทั ร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำ�ำ นาจควบคุุมของบริิษัทั สัังกััดอยู่่� เว้้นแต่่
จะได้้พ้้นจากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 2
ปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�ง
7. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพใดๆ ซึ่่�งรวมถึึง
การให้้บริิการเป็็นที่่ป� รึึกษากฎหมายหรืือที่่ป� รึึกษาทางการเงิิน
ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า 2 ล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท
บริิษััทใหญ่่ บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือ
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย 
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของผู้ใ้� ห้้บริิการทางวิิชาชีีพ
นั้้�นด้้วย เว้้นแต่่จะได้้พ้น้ จากการมีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้ว
ไม่่น้้อยกว่่า 2 ปีีก่่อนวัันที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้ง�

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

8. ไม่่เป็็นกรรมการที่่ไ� ด้้รับั การแต่่งตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่อ� เป็็นตััวแทนของ
กรรมการของบริิษัทั ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่ง� เป็็น
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่
9. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการ
แข่่งขัันที่่มีีนั
� ยกั
ั บั กิิจการของบริิษัทั หรืือบริิษัทั ย่่อย หรืือไม่่
เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่มีีนั
� ยั ในห้้างหุ้้�นส่่วน หรืือเป็็นกรรมการที่่มีีส่่
� วน
ร่่วมบริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือน
ประจำำ�  หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละ 1 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิ
ออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััทอื่่�น ซึ่่�งประกอบกิิจการที่่�มีี
สภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการ
ของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย
10. ไม่่มีีลัักษณะอื่่น� ใดที่่ทำ� ำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็น
อิิสระเกี่่ย� วกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
11. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้้
ตััดสิินใจในการดำำ�เนิินกิิจการของผู้ข้� ออนุุญาต บริิษัทั ใหญ่่ 
บริิษัทั ย่่อย  บริิษััทร่่วม บริิษััทย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของผู้้�ขออนุุญาต
12. ไม่่เป็็นกรรมการของบริิษััทใหญ่่  บริิษััทย่่อย  หรืือบริิษััท
ย่่อยลำำ�ดัับเดีียวกัันเฉพาะที่่�เป็็นบริิษััทจดทะเบีียน
13. มีีหน้้ า ที่่� ใ นลัั ก ษณะเดีียวกัั บ ที่่� กำำ� หนดไว้้ ใ นประกาศ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยว่่าด้้วยคุุณสมบััติิและ
ขอบเขตการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
14. มีีความรู้้�และประสบการณ์์เพีียงพอที่่จ� ะสามารถทำำ�หน้้าที่่�
ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ตามภารกิิจที่่ไ� ด้้รับั มอบหมาย 
โดยกรรมการตรวจสอบต้้ อ งสามารถอุุ ทิิ ศ เวลาอย่่าง
เพีียงพอในการดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

1. คณะกรรมการบริิษััท หรืือคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน (ถ้้ามีี) จะเป็็นผู้้�ทำำ�การสรรหาและ
เสนอชื่่�อบุุคคลซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วน เพื่่�อดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
กรรมการตรวจสอบโดยจะนำำ�เสนอชื่่อ� บุุคคลดังั กล่่าวต่่อที่่�
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและ/หรืือที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
เพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิแต่่งตั้้�งต่่อไป
2. กรรมการตรวจสอบมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งคราวละ 3 ปีี
และให้้เป็็นไปตามวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ
ของบริิษัทั โดยที่่ก� รรมการตรวจสอบอาจได้้รับั การแต่่งตั้้ง�
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3.

4.

5.

6.

กลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบต่่อไปได้้อีีก
วาระหนึ่่� ง ตามที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษัั ท หรืือที่่� ป ระชุุ ม
ผู้้�ถืือหุ้้�นเห็็นว่่าเหมาะสม
กรณีีกรรมการตรวจสอบท่่านใดจะลาออกจากตำำ�แหน่่ง
ให้้ยื่่�นใบลาออกต่่อประธานกรรมการบริิษััทโดยควรแจ้้ง
เป็็นหนัังสืือล่่วงหน้้าอย่่างน้้อย 1 เดืือน พร้้อมเหตุุผล และ
ให้้คณะกรรมการบริิษัทั เป็็นผู้อ้� นุุมัติั ิ โดยบริิษัทั จะแจ้้งเรื่่อ� ง
การลาออกพร้้อมสำำ�เนาหนัังสืือลาออกให้้ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ทราบ
กรณีีที่่�กรรมการตรวจสอบพ้้นจากตำำ�แหน่่งทั้้�งคณะ ให้้
คณะกรรมการตรวจสอบที่่พ้� น้ จากตำำ�แหน่่งต้้องรัักษาการ
ในตำำ�แหน่่งเพื่่อ� ดำำ�เนิินการต่่อไปก่่อนจนกว่่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุุดใหม่่จะเข้้ารัับหน้้าที่่�
นอกจากการพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระดัังกล่่าวข้้างต้้น
กรรมการตรวจสอบพ้้นจากตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุุณสมบััติกิ ารเป็็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรืือ
กรรมการบริิษัทั หรืือมีีลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยบริิษัทั มหาชน จำำ�กัดั หรืือ มีีลัักษณะที่่แ� สดงถึึง
การขาดความเหมาะสมที่่�จะได้้รัับความไว้้วางใจให้้
บริิหารจััดการกิิจการที่่�มีีมหาชนเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นตามที่่�
กำำ� หนดไว้้ ใ นพระราชบัั ญญััติิห ลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาด
หลัักทรััพย์์ (และที่่�แก้้ไขเพิ่่ม� เติิม) รวมทั้้ง� ประกาศของ
สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
(4) ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิให้้พ้น้ จากตำำ�แหน่่ง (ด้้วยคะแนน
เสีียงไม่่น้้อยกว่่าสามในสี่่� (3/4) ของจำำ�นวนผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่ง�
มาประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียงและมีีหุ้้�นนัับรวมกัันได้้
ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่ถืื� อโดยผู้้�ถืือหุ้้�นที่่ม� า
ประชุุมและมีีสิิทธิิออกเสีียง)
กรณีีกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง หรืือ
มีีเหตุุ ใ ดที่่� ก รรมการตรวจสอบไม่่สามารถอยู่่� ไ ด้้ จ น
ครบวาระ มีีผลให้้จำำ�นวนสมาชิิกน้้อยกว่่าจำำ�นวนที่่กำ� ำ�หนด
คืือ 3 คน คณะกรรมการบริิษัทั หรืือที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ควร
แต่่งตั้้ง� กรรมการตรวจสอบรายใหม่่ที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติแิ ละไม่่มีี
ลัักษณะต้้องห้้ามตามกฎหมายเป็็นกรรมการตรวจสอบ
แทนในทัันทีีหรืืออย่่างช้้าภายใน 3 เดืือนนัั บแต่่วัั นที่่�
จำำ�นวนสมาชิิกไม่่ครบถ้้วน เพื่่อ� ให้้เกิิดความต่่อเนื่่อ� งในการ

การกำ�กับดูแลกิจการ

ดำำ�เนิินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุุคคลที่่�เข้้า
เป็็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่่�ในตำำ�แหน่่งได้้เพีียงวาระ
ที่่�ยัังคงเหลืืออยู่่�ของกรรมการตรวจสอบซึ่่�งตนแทน
คณะกรรมการตรวจสอบมีีอำำ�นาจในการแสวงหาความเห็็นที่่�เป็็น
อิิสระจากที่่�ปรึึกษาทางวิิชาชีีพอื่่�นใด เมื่่�อเห็็นว่่าจำำ�เป็็นด้้วยค่่าใช้้
จ่่ายของบริิษัทั เพื่่อ� ให้้การปฏิิบัติั งิ านภายใต้้หน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบ
สำำ�เร็็จลุุล่่วงด้้วยดีี ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่่�รายงาน
ผลการตรวจสอบและสอบสวนต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เพื่่อ� ดำำ�เนิิน
การปรัับปรุุงแก้้ไขภายในเวลาที่่ค� ณะกรรมการตรวจสอบเห็็นควร 
อย่่างไรก็็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่่ามีีการเพิิกเฉยต่่อ
การดำำ�เนิินการแก้้ไขดัังกล่่าว โดยไม่่มีีเหตุุผลอันั สมควร กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่่�งอาจรายงานสิ่่ง� ที่่พ� บดัังกล่่าวต่่อสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และ/หรืือ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยก็็ได้้
ทั้้�งนี้้� อำำ�นาจของคณะกรรมการตรวจสอบดัังกล่่าวจะไม่่รวมถึึง
อำำ�นาจที่่�ทำำ�ให้้กรรมการตรวจสอบ หรืือผู้้�รัับมอบอำำ�นาจจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติิให้้ความเห็็นในรายการที่่�
กรรมการตรวจสอบท่่านนั้้น� หรืือผู้้�รับั มอบอำำ�นาจจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรืือบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งตามนิิยามที่่�กำำ�หนดใน

คณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณา
ค่่าตอบแทน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่าน ที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษัทั  ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่อ� วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564
มีีมติิอนุุมัติั กิ ฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
เพื่่�อกำำ�หนดขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของคณะ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน สามารถศึึกษากฎบััตร
ฉบัับเต็็มได้้จากเว็็บไซต์์บริิษัทั ฯ www.amrasia.com หััวข้้อ "การ
พััฒนาสู่่�ความยั่่ง� ยืืน"
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คุุณสมบััติข
ิ องคณะกรรมการสรรหาและพิิ จารณา
ค่่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่า่ ตอบแทนต้้องเป็็นบุุคคล
ที่่� มีีค วามรู้้�ความสามารถและประสบการณ์์ ที่่� จ ะเป็็ น
ประโยชน์์ต่่อการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทนเป็็นอย่่างดีี
2. กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนต้้องมีีคุุณสมบััติิ
และไม่่มีีลัั ก ษณะต้้ อ งห้้ า มตามกฎหมายว่่าด้้ ว ยบริิ ษัั ท
มหาชนจำำ�กัดั กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
และกฎหมายอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

1. กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน มีีวาระการ
ดำำ�ร งตำำ� แหน่่งคราวละ 3 ปีี หรืือตามวาระการดำำ�ร ง
ตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษััท และเมื่่�อครบกำำ�หนดตาม
วาระอาจได้้รัับการแต่่งตั้้ง� จากคณะกรรมการบริิษััทอีีกได้้
2. นอกจากการพ้้นจากตำำ�แหน่่งตามวาระดัังกล่่าวข้้างต้้น
กรรมการสรรหาและพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนพ้้ น จาก
ตำำ�แหน่่งเมื่่�อ
1) เสีียชีีวิิต
2) ลาออก
3) ขาดคุุณสมบััติิการเป็็นกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนตามกฎบััตรของบริิษััทฯ
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนคนใดจะลาออกจาก
ตำำ�แหน่่งให้้ยื่่�นใบลาออกต่่อบริิษััท การลาออกให้้มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่�
ใบลาออกไปถึึงบริิษััท ในกรณีีที่่�ตำำ�แหน่่งกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนว่่างลงให้้คณะกรรมการบริิษัทั เลืือกบุุคคลใด
บุุคคลหนึ่่�งซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งแทน โดย
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนรายใหม่่  จะอยู่่�ใน
ตำำ�แหน่่งกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ได้้เพีียงเท่่า
วาระที่่�เหลืืออยู่่�ของกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�
ตนเข้้าแทน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริิษััท
ตามมติิคณะกรรมการบริิษัทั  ครั้้�งที่่� 1/2564  ได้้อนุุมัติั ิ หลัักปฏิิบัติั ิ
เกี่่�ยวกัับขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของประธาน
กรรมการบริิษััท โดยให้้ถืือเป็็นหลััก และ แนวปฏิิบััติิ โดยมีีราย
ละเอีียดอยู่่�ในหััวข้้อ "โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ" และ
กฎบััตรฉบัับเต็็มปรากฏอยู่่ใ� นเว็็บไซต์์ของบริิษัทั ฯ www.amrasia.
com หััวข้้อ "การพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืน"

ผู้้�บริิหารสููงสุุด
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25
กุุมภาพัันธ์์ 2564 มีีมติิอนุุมััติิแต่่งตั้้�ง นายมารุุต ศิิริิโก เข้้าดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการของบริิษััทฯ พร้้อมทั้้�งอนุุมััติิขอบเขต
หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของกรรมการผู้้�จััดการ  เพื่่�อกำำ�หนด
แนวทางในการปฏิิ บััติิหน้้าที่่�   โดยมีีรายละเอีียดอยู่่�ในหััวข้้อ
"โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ" และกฎบััตรฉบัับเต็็มปรากฏ
อยู่่�ในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ www.amrasia.com หััวข้้อ "การ
พััฒนาสู่่�ความยั่่ง� ยืืน"

อำำ�นาจอนุุมััติิ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 5/2564 เมื่่�อวัันที่่� 15
มิิถุุนายน 2564 รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมฉบัับลงวัันที่่� 23
มิิถุุนายน 2564 มีีมติิอนุุมััติิตารางอำำ�นาจอนุุมััติิของบริิษััทฯ
โดยมีีรายละเอีียดสำำ�คััญ ดัังนี้้�
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

อำำ�นาจอนุุมััติข
ิ องบริิษััทฯ

เรื่่�อง

1. แผนธุุรกิจิ แผนปฏิิบัติั กิ าร และงบประมาณประจำำ�
ปีีรวมงบลงทุุนและงบประมาณค่่าใช้้จ่่าย รวมทั้้�ง
กรณีีมีีการเปลี่่ย� นแปลงระหว่่างปีี
2.  การอนุุมััติิยื่�น่ ประมููลงานโครงการ
- ในงบประมาณ
- มากกว่่างบประมาณ

3. การเปิิดและปิิดวงเงิินสิินเชื่่�อกัับสถาบัันการเงิิน
- ในงบประมาณ
- นอกงบประมาณ
4.  การเบิิกค่่าใช้้จ่่ายจากเงิินสดย่่อยต่่อครั้้�ง
5. การเบิิกเงิินทดรองจ่่ายหรืือค่่าใช้้จ่่ายต่่อครั้้�ง
- โครงการรถไฟฟ้้า
- ไม่่ใช่่โครงการรถไฟฟ้้า
6. การอนุุมััติิใบสั่่�งซื้้�อ/สั่่ง� จ้้าง  (PO, WO)
- งานโครงการ
- ไม่่ใช่่งานโครงการ

รอง
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้้�จััดการ
ผู้้�จััดการ
บริิษััท

ผู้้�จััดการ
ฝ่่าย

ผู้้�อำำ�นวย
การฝ่่าย

-

-

-

-

อนุุมััติิ

-

-

-

อนุุมััติิ

-

-

-

-

อนุุมััติิ
ไม่่เกิินร้้อยละ
5.00 ของ
มููลค่า่ สััญญา
รวมของแต่่ละ
โครงการตาม
งบประมาณ

อนุุมััติิ
มากกว่่า
ร้้อยละ 5.00
ของมููลค่่า
สััญญารวม
ของแต่่ละ
โครงการตาม
งบประมาณ

-

-

-

อนุุมััติิ

-

-

-

-

-

อนุุมััติิ

อนุุมััติิ

-

-

-

-

ไม่่เกิิน
0.03 ลบ.

ไม่่เกิิน
0.05 ลบ.

ไม่่เกิิน
0.10 ลบ.

ไม่่เกิิน
0.30 ลบ.

-

-

ไม่่เกิิน
0.03 ลบ.

ไม่่เกิิน
0.05 ลบ.

ไม่่เกิิน
0.30 ลบ.

-

-

ไม่่เกิิน
1.00 ลบ.

ไม่่เกิิน
3.00 ลบ.

ตั้้�งแต่่ 3.00
ลบ. ขึ้้�นไป

-

ไม่่เกิิน
0.05 ลบ.

ไม่่เกิิน
1.00 ลบ.

ตั้้�งแต่่ 1.00
ลบ. ขึ้้�นไป

-
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เรื่่�อง

7. การลงนามในเอกสารการขาย
7.1 ใบเสนอราคา
- มากกว่่า 0 - 500,000 บาท
- มากกว่่า 500,000 - 5,000,000 บาท
- มากกว่่า 5,000,000 - 50,000,000 บาท
- มากกว่่า 50,000,000 บาทขึ้้น� ไป
7.2 สััญญาการขาย

ผู้้�จััดการ
ฝ่่าย

ผู้้�อำำ�นวย
การฝ่่าย

อนุุมัติั ิ
-

อนุุมัติั ิ
-

รอง
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้้�จััดการ
ผู้้�จััดการ
บริิษััท

อนุุมััติิ
-

อนุุมััติิ
-

อนุุมััติิ

ทั้้�งนี้้� ให้้ปฏิิบััติิตามประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ.
20/2551 เรื่่อ� งหลัักเกณฑ์์ในการทำำ�รายการที่่มีีนั
� ยสำ
ั ำ�คัญที่
ั เ่� ข้้าข่่าย
เป็็นการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่ง� ทรััพย์์สินิ (รวมทั้้�งที่่มีี� การแก้้ไขเพิ่่�ม
เติิม) และประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนที่่� ทจ. 21/2551
เรื่่� อ งหลัั ก เกณฑ์์ ใ นการทำำ�ร ายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น (รวมทั้้� ง ที่่� มีี
การแก้้ไขเพิ่่�มเติิม)

ธุุรกิิจอื่่�นๆนอกเหนืือจากธุุรกิิจหลัักหรืือธุุรกิิจอื่่�นของบริิษััทหาก
คณะกรรมการเห็็นว่่าธุุรกิจิ ดัังกล่่าวเป็็นธุุรกิจิ ที่่มีี� ศัักยภาพและการ
ลงทุุนดัังกล่่าวเป็็นประโยชน์์แก่่บริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นโดยรวม

การกำำ� กัับดูู แ ลการดำำ� เนิิ น งานของ
บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25
กุุมภาพัันธ์์ 2564 มีีมติิอนุุมััติินโยบายการใช้้ข้้อมููลภายในของ
บริิษัทั ฯ โดยกำำ�หนดแนวทางป้้องกัันการใช้้ข้อ้ มููลภายใน รายละเอีียด
ดัังนี้้�

ข้้อมููล ณ 31 ธัันวาคม 2563 และ 2564 บริิษััทฯ ไม่่มีีบริิษััทย่่อย
และบริิษััทร่่วม แต่่มีีนโยบายเรื่่�องการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและ
บริิษััทร่่วม ซึ่่�งที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อ
วัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 มีีมติิอนุุมััติินโยบายการลงทุุนใน
บริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม เพื่่อ� รัักษาผลประโยชน์์ในเงิินลงทุุนของ
บริิษััทฯ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
บริิษััท ฯ มีีนโยบายที่่�จะลงทุุนในบริิษััทที่่�มีีวััตถุุประสงค์์ในการ
ประกอบธุุรกิิจเช่่นเดีียวกัับธุุรกิิจหลัักของบริิษััทหรืือกิิจการที่่�มีี
ลัักษณะเกี่่ย� วเนื่่อ� งใกล้้เคีียงหรืือก่่อให้้เกิิดประโยชน์์และสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทอัันจะทำำ�ให้้บริิษััทมีีผลประกอบการ
หรืือผลกำำ� ไรเพิ่่� ม มากขึ้้� น หรืือลงทุุ น ในธุุ รกิิ จ ที่่� เ ลืือกประโยชน์์
(Synergy) ให้้กับั บริิษัทั โดยสามารถสนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิจิ กัับ
ทางบริิษัทั ให้้มีีความครบวงจรมากยิ่่ง� ขึ้้น� เพื่่อ� เพิ่่�มขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันของบริิษัทั ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการอาจพิิจารณาลงทุุนใน

นโยบายการดูู แ ลเรื่่� อ งการใช้้ ข้้ อ มูู ล
ภายใน

1. กำำ�หนดให้้กรรมการ  ผู้้�บริิหาร  พนัักงาน และลููกจ้้างของ
บริิษััทฯ และ/หรืือบริิษััทย่่อย  (หากมีี)  ที่่�ได้้รัับทราบข้้อมููล
ภายในที่่� เ ป็็ น สาระสำำ�คัั ญซึ่่� ง มีีผลหรืืออาจมีีผลต่่อการ
เปลี่่ย� นแปลงราคาหลัักทรััพย์์จะต้้องงดการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์
ของบริิษัทั ฯ อย่่างน้้อย 30 วััน ก่่อนวัันที่่ข้� อ้ มููลดังั กล่่าวจะเผย
แพร่่ต่่อสาธารณชน และในช่่วงเวลา 24 ชั่่�วโมงภายหลัังจาก
ที่่�ข้้อมููลดัังกล่่าวของบริิษััทฯ ได้้เปิิดเผยต่่อสาธารณชนแล้้ว
และผู้้�ที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับข้้อมููลดังั กล่่าวจะต้้องไม่่เปิิดเผยข้้อมููลนั้้น�
ให้้ผู้้�อื่น�่ ทราบจนกว่่าจะได้้มีีการแจ้้งข้้อมููลนั้้น� ต่่อตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย ทั้้�งนี้้� หากมีีการกระทำำ�อัันฝ่่าฝืืนระเบีียบ
ปฏิิบััติิดัังกล่่าวข้้างต้้น บริิษััทฯ จะถืือเป็็นความผิิดทางวิินััย
ตามข้้อบัังคัับการทำำ�งานของบริิษััทฯ
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2. ให้้ความรู้้�แก่่กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษัทั ฯ เกี่่ย� วกัับหน้้าที่่�
ในการรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์ของตนเอง คู่่�สมรสหรืือ
ผู้้�ที่อ่� ยู่่กิ� นิ ด้้วยกัันฉัันสามีีภริิยา และบุุตรที่่ยั� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะ
ต่่อสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ตามแนวทางที่่กำ� ำ�หนดไว้้ในมาตรา 59 และบทกำำ�หนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่่งพระราชบััญญัติั หิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม)
3. กำำ�หนดให้้กรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ รวมทั้้�งคู่่�สมรส
หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�กิินด้้วยกัันฉัันสามีีภริิยา และบุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุ
นิิติิภาวะ รวมถึึงนิิติิบุุคคลที่่�กรรมการและผู้้�บริิหาร คู่่�สมรส
หรืือผู้้�ที่อ่� ยู่่กิ� นิ ฉัันสามีีภริิยา และบุุตรที่่ยั� งั ไม่่บรรลุุนิติิ ภิ าวะของ
กรรมการและผู้้�บริิหารดัังกล่่าวเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรวมกัันเกิินกว่่า
ร้้อยละ 30 ของจำำ�นวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของนิิติิบุุคคล
ดัังกล่่าว จััดทำำ�และเปิิดเผยรายงานการถืือครองหลัักทรััพย์์
และรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ของ
บริิ ษัั ท ฯ ต่่อสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ ตามมาตรา 59 และบทกำำ�หนดโทษตามมาตรา
275 แห่่งพระราชบััญญัติั หิ ลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.
2535 (รวมทั้้�งที่่�มีีการแก้้ไขเพิ่่�มเติิม) และจััดส่่งสำำ�เนารายงาน
นี้้� ใ ห้้ แ ก่่เลขานุุการบริิษััทในวัันเดีียวกัันกัับที่่�ส่่งรายงานต่่อ
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้นำำ�หลัักการดัังกล่่าวมาใช้้อย่่างครบถ้้วน โดย
นัับจากเดืือนกรกฎาคม 2564 ก่่อนการเข้้าจดทะเบีียนซื้้�อขายใน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ทุุกครั้้�งก่่อนวัันอนุุมัติั งิ บการเงิิน
อย่่างน้้อย  30 วััน เลขานุุการบริิษััทจะส่่งอีีเมล์์แจ้้งกรรมการ 
ผู้้�บริิหาร ที่่�ได้้รัับทราบข้้อมููลงบการเงิิน ให้้งด ซื้้�อ ขาย หุ้้�นของ
บริิษััทฯ พนัักงาน และส่่งแจ้้งพนัักงาน ลููกจ้้างของบริิษััทฯ ที่่�อาจ
ได้้ รัั บ ทราบข้้ อ มูู ล ภายใน ให้้ ง ด ซื้้� อ ขาย หุ้้�นของบริิ ษัั ท ฯ
ตามนโยบายการใช้้ข้้อมููลภายในดัังกล่่าวด้้วย

การกำ�กับดูแลกิจการ
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โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ และข้อมูลสำ�คัญ
เกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการสรรหา
และพิิ จารณาค่่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้้�จััดการ

สำำ�นัักเลขานุุการ

รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานนวััตกรรม
ระบบคมนาคม
และพััฒนาธุุรกิิจ

ผู้้�ตรวจสอบภายใน*

รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายงาน ICT
และซิิสเต็็มส์์ โซลููชั่น
่�
(ISS)

รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานปฏิิบััติิการ

ฝ่่ายบริิหารงาน
โครงการ

ฝ่่ายงานระบบ
และซ่่อมแซม

รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานบริิหาร

รองกรรมการผู้้�จััดการ
สายงานบััญชีี
และการเงิิน

ฝ่่ายควบคุุม
คุุณภาพและ ISO

ฝ่่ายขาย

ฝ่่ายขาย

บริิหาร
โครงการ

ซอฟต์์แวร์์วิิจััย
และพัั ฒนา

ฝ่่ายจััดซื้้�อ
โครงการ

ฝ่่ายบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล

ฝ่่ายบััญชีี
และการเงิิน

ฝ่่ายวิิศวกรรม

ฝ่่ายวิิศวกรรม

ติิดตั้้�ง
และควบคุุม

ทดสอบระบบ

ฝ่่ายคลัังสิินค้้า

ฝ่่ายธุุรการกลาง

ฝ่่ายการเงิินธุุรกิิจ

CAD Drawing

ซ่่อมบำำ�รุุง

ฝ่่ายกฎหมายและ
บริิหารสััญญา

ควบคุุมเอกสาร

ซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบรถไฟฟ้้า

ฝ่่ายเทคโนโลยีี
สารสนเทศ

ฝ่่ายพัั ฒนาธุุรกิิจ

ฝ่่าย
ความปลอดภััย
และชีีวอนามััย

หมายเหตุุ : *บริิษััทฯ ว่่าจ้้างบริิษััท สู่่�ความสำำ�เร็็จ จำำ�กััด เป็็นผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ โดยมีี นายไพศาล ภู่่�รััตน์์เจริิญชััย เป็็นหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
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การกำ�กับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการบริิษััท
องค์์ประกอบของคณะกรรมการ

บริิษััทฯ กำำ�หนดองค์์ประกอบของคณะกรรมการบริิษััทไว้้ดัังนี้้�
• มีีจำำ�นวนที่่�เหมาะสมกัับขนาดของกิิจการของบริิษััทและการ
ปฏิิบัติั ิงานที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ เมื่่�อรวมแล้้วมีีจำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า
5 คน
• กรรมการบริิษัทั ไม่่น้้อยกว่่ากึ่่ง� หนึ่่�งของจำำ�นวนกรรมการบริิษัทั
ทั้้�งหมดจะต้้องมีีถิ่่�นที่่�อยู่่�ในราชอาณาจัักร
• มีีกรรมการบริิ ษัั ท ที่่� มีีค วามเป็็ น อิิ ส ระอย่่างแท้้ จ ริิ ง จาก
ฝ่่ายบริิหารและปราศจากความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจหรืือความ
สััมพัันธ์์อื่่�นใดอัันอาจมีีอิิทธิิพลต่่อการใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างเป็็น
อิิสระ ไม่่น้้อยกว่่า 1 ใน 3 ของจำำ�นวนกรรมการบริิษัทั ทั้้�งหมด
และต้้องไม่่ต่ำำ��กว่่า 3 คน
คณะกรรมการบริิษััทจะเป็็นผู้้�เลืือกกรรมการบริิษััทคนหนึ่่�งเป็็น
ประธานกรรมการบริิษัทั โดยบริิษัทั ฯ มีีนโยบายให้้กรรมการอิิสระ
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการบริิษััท และประธานกรรมการ

ชื่่�อ-สกุุล

บริิษััทจะต้้องไม่่เป็็นบุุคคลเดีียวกัันกัับกรรมการผู้้�จััดการเพื่่�อ
เป็็นการถ่่วงดุุลอำำ�นาจในการดำำ�เนิินงานของฝ่่ายนโยบายและฝ่่าย
บริิหารอย่่างเหมาะสม
โครงสร้้างการจััดการของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ประกอบด้้วยคณะกรรมการบริิษััท โดยแบ่่งเป็็นคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่่�อง จำำ�นวน 2 คณะ ช่่วยกลั่่�นกรองงานที่่�มีีความสำำ�คััญ 
ได้้ แ ก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน โดยมีีกรรมการผู้้�จััดการเป็็นผู้้�บริิหารสููงสุุด
ของบริิษััทฯ
ข้้อมููลคณะกรรมการและผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม
บริิษััท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการบริิษััท ประกอบด้้วย
กรรมการจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 7 ท่่าน1 ประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็น
ผู้้�บริิหาร  2 ท่่าน ได้้แก่่  กรรมการผู้้�จััดการและรองกรรมการ
ผู้้�จััดการสายงานปฏิิบััติิการ  กรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร  5 ท่่าน
โดยเป็็นกรรมการอิิสระ 4 ท่่าน ซึ่่�งเกิินกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของกรรมการ
ทั้้�งคณะดัังนี้้� โดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2564
เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 มีีมติิแต่่งตั้้�ง นางสาวกอบสกาว
เอี่่�ยมสุุรีีย์์ ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการบริิษััท
ตำำ�แหน่่ง

1. นายสมศัักดิ์์� จัันทร์์น้้อย

กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการบริิษััท

2. นายเจษฎา พรหมจาต

กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

3. ดร. พรชััย ด่่านวิิวััฒน์์

กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ

4. รศ. ดร. สุุเจตน์์ จัันทรัังษ์์

กรรมการอิิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

5. นายมารุุต ศิิริิโก

กรรมการ

6. นายกิิตติิรััฐ ทวีีลาภ

กรรมการ

7. นายวิิวััฒน์์ นิิติิสุุนทรางกููร

กรรมการ

หมายเหตุุ:  ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 15 มีีนาคม 2564 มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิษััท ทั้้�ง 7 ท่่าน
1.

การกำ�กับดูแลกิจการ

บทบาทหน้้าที่�ข
่ องคณะกรรมการ
อำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการบริิษััทมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�หลััก ดัังนี้้�
• ดููแลและจััดการบริิษัทั ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์
ข้้อบัังคัับและมติิของที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
• อนุุมััติิโครงสร้้างการบริิหารงาน แต่่งตั้้�งคณะกรรมการ
ชุุ ด ย่่อย รวมถึึ ง การแต่่งตั้้� ง กรรมการผู้้�จัั ด การ  และ
เลขานุุการบริิษัทั พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดขอบเขต อำำ�นาจ หน้้าที่่�
และความรัับผิิดชอบ
• อนุุมััติิการทำำ�รายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์
และ/หรืือการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน เว้้นแต่่รายการ
ดัังกล่่าวจะต้้องได้้รัับอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
• อนุุมััติิการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น เมื่่�อ
เห็็นว่่าบริิษััทมีีกำำ�ไรสุุทธิิของงบการเงิินเฉพาะกิิจการหลััง
หัักภาษีีเงิินได้้และเงิินสำำ�รองต่่าง ๆ ตามกฎหมาย พอสมควร
ที่่�จะทำำ�เช่่นนั้้�นและรายงานการจ่่ายเงิินปัันผลดัังกล่่าวให้้
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทราบในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นคราวต่่อไป
หน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ดช อบของคณะกรรมการ
บริิษััท

• คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�ปฏิิบััติิงานด้้วยความรัับผิิด
ชอบ ความระมััดระวัังและความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต โดยคำำ�นึึง
ถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทฯ เป็็นสำำ�คััญ 
• กำำ�หนดวิิสัยทั
ั ศน์
ั  พั
์ นั ธกิิจ เป้้าหมาย นโยบาย กรอบอำำ�นาจ
อนุุมััติดำิ ำ�เนิินการ งบประมาณ
• ควบคุุม ดููแล  และติิดตามการบริิหาร  ให้้เป็็นไปตาม
นโยบาย  แผนงาน และงบประมาณที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล 
• รัักษาความน่่าเชื่่�อถืือทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููล 
โดยจััดทำำ�รายงานประจำำ�ปีขี องคณะกรรมการบริิษัทั และ
รัับผิิดชอบต่่อการจััดทำำ�และการเปิิดเผยงบการเงิินรวม
และงบการเงิินเฉพาะกิิจการของบริิษััท ณ วัันสิ้้�นสุุดรอบ
ระยะเวลาบััญชีีของบริิษััท รวมทั้้�งติิดตามดููแลความเพีียง
พอของสภาพคล่่องทางการเงิินและความสามารถในการ
ชำำ�ระหนี้้�ของบริิษััทและนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อ
พิิจารณาและอนุุมััติิ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

• คััดเลืือกและให้้ความเห็็นชอบการเสนอรายชื่่อ� ผู้้�สอบบััญชีี
ของบริิษัทั ฯ รวมทั้้ง� พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่เ� หมาะสม
ก่่อนนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นในการประชุุมสามััญ
ประจำำ�ปีี เพื่่�อพิิจารณาและอนุุมัติั    
ิ
• จััดให้้มีีระบบงานบััญชีี ระบบควบคุุมภายในและระบบ
ตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ
• กำำ�หนดนโยบาย แผนงาน และการดำำ�เนิินงานด้้านความ
เสี่่ย� งให้้ครอบคลุุมทั้้�งองค์์กร และกำำ�กับั ดููแลให้้มีีระบบหรืือ
กระบวนการในการบริิหารจััดการความเสี่่ย� งโดยมีีมาตรการ
รองรัั บ และวิิ ธีีค วบคุุ ม เพื่่� อ ลดผลกระทบต่่อธุุ รกิิ จ ของ
บริิษััทฯ อย่่างเหมาะสม
• จััดให้้มีีนโยบายเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  อย่่าง
น้้อยตามแนวทางที่่ต� ลาดหลัักทรััพย์์ฯ และ/หรืือสำำ�นักั งาน
ก.ล.ต. กำำ�หนด และมีีการปรัับใช้้นโยบายดัังกล่่าวอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
• กำำ�กัับดููแลให้้มีีการกำำ�หนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้้าง
ค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม เพื่่�อก่่อให้้เกิิดแรงจููงใจทั้้�งใน
ระยะสั้้�นและระยะยาวในการปฏิิบััติิงานให้้สอดคล้้องกัับ
วััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลัักขององค์์กร และสอดคล้้อง
กัับผลประโยชน์์ของกิิจการในระยะยาว
• รัับทราบหลัักปฏิิ บััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี 
ตระหนัักถึึงบทบาทหน้้าที่่ใ� นฐานะผู้้�นำำ�ในการสร้้างคุุณค่า่
ให้้แก่่กิิจการ และได้้ประเมิินการนำำ�ไปปฏิิบัติั ใิ ช้้อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่อ� ให้้เชื่่อ� มั่่น� ได้้ว่่าบริิษัทั ฯ มีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกกลุ่่�มด้้วยความเป็็นธรรม
• ดููแลและจััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่่�อาจเกิิด
ขึ้้� น ระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้ เ สีียของบริิ ษัั ท ฯ รวมไปถึึ ง การ
ป้้องกัันการใช้้ประโยชน์์อัันมิิควรในทรััพย์์สิิน ข้้อมููลและ
โอกาสของบริิษััทฯ และการทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�ที่่�มีีความ
สััมพัันธ์์เกี่่ย� วโยงกัับบริิษััทฯ ในลัักษณะที่่�ไม่่สมควร
• กรรมการบริิ ษััทมีีหน้้ าที่่�รายงานการมีีส่่วนได้้ เสีียของ
ตนเองและของบุุคคลที่มีีค
่� วามเกี่่ย� วข้้องให้้บริิษัทั ฯ ทราบ
รวมทั้้� ง กำำ� หนดให้้ มีี การรายงานการมีีส่่วนได้้ เ สีียของ
ผู้้�บริิหารและผู้้�ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง
• ให้้ความสำำ�คััญและสนัับสนุุนการสร้้างนวััตกรรมที่่�ก่่อให้้
เกิิดมููลค่่าเพิ่่�มแก่่ธุุรกิิจในระยะยาว ควบคู่่�ไปกัับสร้้างคุุณ
ประโยชน์์ ต่่ อลูู ก ค้้ า และ/หรืือผู้้�ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง และมีี
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

บทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการบริิษััท

หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบหลัักของประธานกรรมการบริิษััท
ประกอบด้้วย
• เรีียกประชุุม กำำ�หนดระเบีียบวาระการประชุุมร่่วมกัับกรรมการ
ผู้้�จััดการ  และดููแลให้้กรรมการได้้รัับหนัังสืือเชิิญประชุุมและ
ข้้อมููลสำ�ำ หรัับการประชุุมอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน และทัันกาล
ก่่อนวัันประชุุม เพื่่�อให้้กรรมการบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถ
ตััดสิินใจได้้อย่่างเหมาะสม
• เป็็นประธานในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และการ
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจนมีีบทบาทในการควบคุุมการประชุุม
ให้้ มีี ประสิิ ท ธิิ ภ าพ เป็็ น ไปตามระเบีียบข้้ อ บัั ง คัั บ บริิ ษัั ท
สนัับสนุุนและเปิิดโอกาสให้้กรรมการแสดงความเห็็นอย่่างเป็็น
อิิสระ พร้้อมทั้้�งมีีหน้้าที่่�ดููแลจััดสรรเวลาแต่่ละวาระให้้อย่่าง
เพีียงพอสำำ�หรัับกรรมการที่่�จะอภิิปรายแสดงความเห็็นอย่่าง
เป็็นอิิสระในประเด็็นที่่�สำำ�คััญโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของ
ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องอย่่างเป็็นธรรม
• สนัับสนุุนและส่่งเสริิมให้้คณะกรรมการบริิษััท ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
อย่่างเต็็ ม ความสามารถ  ตามขอบเขต อำำ� นาจ หน้้ า ที่่�
ความรัับผิิดชอบและตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
• ดููแล ติิดตาม การบริิหารงานของคณะกรรมการบริิษััท และ
คณะกรรมการชุุดย่่อยอื่่�น ๆ ให้้บรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ที่่�
กำำ�หนดไว้้
• เป็็นผู้้�ลงคะแนนชี้้ข� าดในกรณีีที่่ที่� ป่� ระชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
มีีการลงคะแนนเสีียง และคะแนนเสีียงทั้้�งสองฝ่่ายเท่่ากััน
กรรมการผู้้�มีีอำ�ำ นาจลงนามผููกพัั นบริิษััทฯ

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ผู้้�มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท
ประกอบด้้ ว ย  นายมารุุ ต  ศิิ ริิ โ ก นายวิิ วัั ฒ น์์  นิิ ติิ สุุ น ทรางกูู ร 
นายกิิตติิรััฐ ทวีีลาภ กรรมการสองในสามท่่านลงลายมืือชื่่�อร่่วม
กัันและประทัับตราสำำ�คัญ
ั ของบริิษััทฯ
การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท

ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 1 ครั้้�ง และ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั 9 ครั้้�ง โดย มีีรายละเอีียดการเข้้าร่่วม
ประชุุมของกรรมการได้้รายงานไว้้ในหััวข้้อ "รายงานผลการ
ปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ของกรรมการในปีี 2564"

ข้้อมููลเกี่่ย
� วกัับคณะกรรมการชุุดย่่อย
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ
ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3 ท่่าน1 ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิและ
ประสบการณ์์เพีียงพอที่่�จะสามารถทำำ�หน้้าที่่�ในฐานะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่่ก� ฎหมายหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์กำำ�หนด
โดยมีีกรรมการตรวจสอบอย่่างน้้อย  1 ท่่านที่่มีีค
� วามรู้้�ความเข้้าใจ
และมีีประสบการณ์์ด้้านการบััญชีีและ/หรืือการเงิินเพีียงพอที่่�จะ
สามารถทำำ�หน้้าที่่ใ� นการสอบทานความน่่าเชื่่อ� ถืือของงบการเงิินได้้
และมอบหมายให้้นางสาวศิิริิชา จริิตทรง ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1. นายเจษฎา พรหมจาต

ประธานกรรมการ

2. ดร. พรชััย ด่่านวิิวััฒน์์

กรรมการ

3. รศ. ดร. สุุเจตน์์ จัันทรัังษ์์

กรรมการ

หมายเหตุุ: 1. ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25
กุุมภาพัันธ์์ 2564 มีีมติิแต่่งตั้้�ง นายเจษฎา พรหมจาต ดร.พรชััย ด่่านวิิวััฒน์์
และ รศ. ดร. สุุเจตน์์ จัันทรัังษ์์ ให้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีี 
นายเจษฎา พรหมจาต ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานกรรมการตรวจสอบ
หน้้ า ที่่� แ ละความรัั บ ผิิ ดช อบของกรรมการตรวจ
สอบโดยสัังเขป

• สอบทานให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ มีีรายงานทางการเงิิ น ทั้้� ง ในราย
ไตรมาสและประจำำ�ปีีที่�่น่่าเชื่่�อถืือและเปิิดเผยข้้อมููลอย่่าง
เพีียงพอ
• สอบทานให้้บริิษัทั ฯ มีีระบบการควบคุุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่่มีีค
� วามเหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล โดยสอบทาน
ร่่วมกัับผู้ส้� อบบััญชีีและผู้้�ตรวจสอบภายใน และพิิจารณา
ความเป็็นอิิสระของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้้ความเห็็นชอบในการพิิจารณาแต่่งตั้้ง� โยกย้้าย เลิิกจ้้าง
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•

•

•

•
•

•
•
•

และกำำ�หนดค่่าตอบแทนของหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่น� ใดที่่รั� บั ผิิดชอบเกี่่ย� วกัับการตรวจ
สอบภายใน รวมทั้้�งอนุุมััติิแผนการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้้บริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
และกฎหมายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ธุุ รกิิ จ ของบริิ ษัั ท ฯ และ
มาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
พิิจารณาคััดเลืือกและเสนอแต่่งตั้้ง� ผู้ส้� อบบััญชีีของบริิษัทั ฯ
และเสนอค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีีดัังกล่่าว โดยคำำ�นึึง
ถึึงความน่่าเชื่่�อถืือ ความเพีียงพอของทรััพยากร ปริิมาณ
งานตรวจสอบของสำำ�นัักงานตรวจสอบบััญชีีนั้้�น รวมถึึง
ประสบการณ์์ของบุุคลากรที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้ทำำ�การ
ตรวจสอบบััญชีีของบริิษััทฯ นอกจากนี้้� คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้้ อ งเข้้ า ร่่วมประชุุ ม กัั บ ผู้้� ส อบบัั ญชีี โดยไม่่มีี
ฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุมด้้วยอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง
พิิจารณาให้้ความเห็็นการเข้้าทำำ�รายการที่่เ� กี่่ย� วโยงกัันหรืือ
รายการที่่อ� าจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ของบริิษัทั ฯ
ตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ว่่ารายการดัังกล่่าวสมเหตุุสมผลและเป็็นประโยชน์์สููงสุุด
ต่่อบริิษััทฯ
จััดทำำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิดเผยไว้้
ในรายงานประจำำ�ปีีของบริิษััทฯ
สอบทานและให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับนโยบายต่่าง ๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับอำำ�นาจหน้้าที่่�ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เช่่น นโยบายบััญชีี  นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการและ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม และการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
เป็็นต้้น
กำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับความเสี่่�ยงในระดัับ
องค์์ ก รและให้้ คำ�ำ ปรึึ ก ษาคำำ� แนะนำำ� ในเรื่�่อ งการบริิ ห าร
ความเสี่่ย� ง
รายงานต่่อคณะกรรมการบริิษัทั เกี่่ย� วกัับความคืืบหน้้าใน
การกำำ�กัับความเสี่่�ยง และรายงานสถานะความเสี่่�ยงของ
องค์์กร
ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
ด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีี 2564 บริิษััทฯ จััดให้้มีีการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4 ครั้้�ง โดยมีีการรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส
ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการตรวจสอบได้้รายงานผลการปฏิิบัติั งิ านประจำำ�
ปีีไว้้ใน "รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ" แล้้ว
(2) คณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณา
ค่่าตอบแทน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทนของบริิษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวน 3
ท่่าน1 จึึงมั่่น� ใจได้้ว่่าการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� องคณะกรรมการสรรหาและ
กำำ�หนดค่่าตอบแทนเป็็นไปอย่่างอิิสระและโปร่่งใส กรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนต้้องมีีคุุณสมบััติแิ ละไม่่มีีลัักษณะ
ต้้องห้้ามตามกฎหมายว่่าด้้วยบริิษัทั มหาชนจำำ�กัดั กฎหมายว่่าด้้วย
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และกฎหมายอื่่�นใดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดยมีี นางวาสนา นาคถาวร รองกรรมการผู้้�จัดั การสายงานบริิหาร
ทำำ�หน้้าที่่เ� ลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1. ดร. พรชััย ด่่านวิิวััฒน์์

ประธานกรรมการ

2. รศ. ดร. สุุเจตน์์ จัันทรัังษ์์

กรรมการ

3. นายเจษฎา พรหมจาต

กรรมการ

หมายเหตุุ: 1. ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25
กุุมภาพัันธ์์ 2564 มีีมติิแต่่งตั้้�ง ดร. พรชััย ด่่านวิิวััฒน์์ รศ. ดร. สุุเจตน์์
จัันทรัังษ์์ และนายเจษฎา พรหมจาต ให้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน โดยมีี  ดร. พรชััย ด่่านวิิวััฒน์์ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธาน
กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของกรรมการสรรหา
และพิิ จารณาค่่าตอบแทนโดยสัังเขป

• กำำ�หนดนโยบาย  หลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการในการสรรหา
กรรมการบริิษััท กรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหารสููงสุุด
• พิิจารณาโครงสร้้าง และองค์์ประกอบของคณะกรรมการ
บริิษััท และคณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ ที่่�เหมาะสมกัับ
ลัักษณะธุุรกิิจของบริิษััท
• กำำ�หนดเกณฑ์์ และวิิธีีการในการสรรหากรรมการบริิษััท
กรรมการชุุดย่่อย และกรรมการผู้้�จััดการ 
• พิิจารณาสรรหา คััดเลืือก และเสนอชื่่อ� บุุคคลที่มีีคุ
�่ ณ
ุ สมบััติิ
เหมาะสม มีีความรู้้�ความชำำ�นาญที่่เ� หมาะสมเพื่่อ� ให้้บุุคคล
ดัังกล่่าวดำำ�รงตำำ�แหน่่ง กรรมการบริิษัทั เพื่่อ� เสนอผู้้�ถืือหุ้้�น
และพิิ จ ารณาสรรหากรรมการชุุ ด ย่่อยและกรรมการ
ผู้้�จััดการเพื่่�อเสนอคณะกรรมการบริิษััท รวมทั้้�ง พิิจารณา
ประวััติิบุุคคลดัังกล่่าวแล้้วว่่ามีีคุุณสมบััติิครบถ้้วนตาม
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมทั้้�งไม่่ขััดหรืือแย้้งกัับกฎหมายที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิิธุุรกิิจของบริิษััท

• พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนประจำำ�ปีขี องกรรมการบริิษัทั
และกรรมการผู้้�จัั ด การ  ตามหลัั ก เกณฑ์์ ก ารจ่่ายที่่� ไ ด้้
พิิจารณาไว้้ เพื่่อ� นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษัทั  พิิจารณา
อนุุมััติกำิ �ำ หนดค่า่ ตอบแทนกรรมการผู้้�จััดการ โดยในส่่วน
ของกรรมการบริิษัทั ให้้คณะกรรมการบริิษัทั นำำ�เสนอให้้ที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ
• พิิจารณาเกณฑ์์การประเมิินผลงานของกรรมการผู้้�จัดั การ 
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากกรรมการบริิษััท
• พิิ จ ารณากำำ� หนดนโยบายการหาผู้้� บ ริิ ห ารมาสืืบทอด
ตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ (Succession Plan)
การประชุุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณา
ค่่าตอบแทน

ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการประชุุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน 3 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนได้้รายงานผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีีไว้้ใน
"รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน" แล้้ว

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�บริิหาร
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

1. นายมารุุต ศิิริิโก

กรรมการผู้้�จััดการ

2. นายเชาวนิิจ ธนวงศ์์วิิบูลู ย์์

รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงาน ICT และซิิสเต็็มส์์ โซลููชั่่�น (ISS)

3. นายวิิวััฒน์์ นิติิ ิสุุนทรางกููร

รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงานปฏิิบััติิการ

4. นางวาสนา นาคถาวร 

รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบริิหาร

5. นายธงชััย จิิรััฐิติิ ิพัันธุ์์�

รองกรรมการผู้้�จััดการ สายงานบััญชีีและการเงิิน

6. นางสาวสิิริิรััตน์์ จริิยสกุุลทอง

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน

7. นางสาวพรพรรณ ภู่่�รุ่่�งเรืือง

ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายการเงิินธุุรกิิจ

การกำ�กับดูแลกิจการ

ขอบเขต หน้้าที่�่และความรัับผิิดชอบของ
กรรมการผู้้�จััดการ
• ดููแล บริิหาร ดำำ�เนิินงาน และปฏิิบัติั งิ านประจำำ�ตามปกติิธุรกิ
ุ จิ
เพื่่อ� ประโยชน์์ของบริิษัทั ฯ โดยรวมให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์
และข้้อบัังคัับตลอดจนระเบีียบมติินโยบายแผนงานและงบ
ประมาณที่่�กำำ�หนดโดยที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และ/
หรืือมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ภายใต้้กรอบกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และขอบเขตอำำ�นาจซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนด
• ควบคุุมดููแลการดำำ�เนิินกิิจการ การบริิหารงานประจำำ�วัันของ
บริิษััทฯ รวมทั้้�งรายงานผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ  เสนอ
แนะทางเลืือกและกลยุุ ท ธ์์ ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ นโยบายต่่อ
คณะกรรมการบริิษััท จััดทำำ�และนำำ�เสนอนโยบายทางธุุรกิิจ
แผนธุุรกิจิ การลงทุุนขยายกิิจการ การบริิหารทรััพยากรบุุคคล 
วิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมาย แผนการดำำ�เนิินงาน กลยุุทธ์์ทาง
ธุุรกิจิ การประชาสััมพัันธ์์ รายงานประจำำ�ปีี งบประมาณประจำำ�
ปีี และกำำ�หนดอำำ�นาจการบริิหารงานเพื่่อ� นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท
• ตรวจสอบ ติิ ด ตาม และประเมิิ น ผลการดำำ� เนิิ น งานของ
ฝ่่ายบริิหารและฝ่่ายจััดการของบริิษััทฯ และเสนอแนะแนว
ทางการแก้้ไขปััญหาอุุปสรรคต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารและฝ่่าย
จััดการดำำ�เนิินการตามยุุทธศาสตร์์และแผนธุุรกิิจที่่�วางไว้้เพื่่�อ
ให้้เป็็นไปตามนโยบายและเป้้าหมายของบริิษัทั รวมทั้้�งรายงาน
ต่่อคณะกรรมการบริิษััททุุกไตรมาส
• ออกคำำ�สั่่ง� ระเบีียบประกาศและบัันทึึกความเข้้าใจเพื่่อ� ให้้แน่่ใจ
ว่่าการดำำ� เนิิ นงานของบริิ ษััทเป็็ นไปตามนโยบายและเพื่่� อ
ผลประโยชน์์ของบริิษััทรวมถึึงเพื่่�อรัักษาระเบีียบวิินััยภายใน
องค์์กร
• เป็็นตััวแทนบริิษัทั ตลอดจนมีีอำำ�นาจมอบหมายบุุคคลใดในการ
ติิดต่่อกัับองค์์กรภายนอกซึ่่�งรวมถึึงหน่่วยงานราชการและ
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลอื่่�น
• กำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กร วิิธีีการบริิหาร  โดยครอบคลุุมถึึง
รายละเอีียดในการคััดเลืือก การพััฒนาและฝึึกอบรม การว่่าจ้้าง
การแต่่งตั้้�ง โยกย้้าย  และเลิิกจ้้างพนัักงานของบริิษััทฯ และ
กำำ�หนดอััตราค่่าจ้้างเงิินเดืือนค่่าตอบแทนโบนััสและสวััสดิิการ
ต่่าง ๆ สำำ�หรัับพนัักงาน ภายใต้้กรอบและนโยบายที่่�คณะ
กรรมการบริิษััทกำำ�หนดไว้้
• มีีอำำ�นาจในการแต่่งตั้้�ง และถอดถอนเจ้้าหน้้าที่่� หรืือพนัักงาน
ของบริิษััทในตำำ�แหน่่งที่่�ต่ำำ��กว่่าระดัับกรรมการผู้้�จััดการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

• เจรจาและเข้้าทำำ�สััญญาและหรืือธุุรกรรมใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทภายในอำำ�นาจและวงเงิินตามที่่�
กำำ�หนดไว้้ในตารางอำำ�นาจอนุุมััติิที่่�ผ่่านการอนุุมััติิจากคณะ
กรรมการบริิษััทแล้้ว
• มีีอำำ�นาจอนุุมัติั กิ ารใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินการตามปกติิของบริิษัทั
ตามตารางอำำ�นาจอนุุมััติิที่่�ได้้รัับการพิิจารณาและอนุุมััติิจาก
คณะกรรมการบริิษััท เช่่น การจััดซื้้�อทรััพย์์สิิน การกู้้�ยืืมเงิิน
การขอสิินเชื่่�อจากสถาบัันการเงิินและการใช้้จ่่ายเงิินลงทุุนที่่�
สำำ�คััญ  และการทำำ�รายการอื่่�นเพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััทซึ่่�ง
อำำ�นาจการอนุุมัติั ดัิ งั กล่่าวจะเป็็นการอนุุมัติั ริ ายการปกติิทั่่ว� ไป
ทางการค้้า
• ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อื่่�น ๆ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริิษััท
นโยบายและวิิธีีการกำำ�หนดค่่าตอบแทนและ
โครงสร้้างค่่าตอบแทนของกรรมการและ
ผู้้�บริิหาร
บริิษััทฯ มีีระเบีียบบริิษััทว่่าด้้วยการพนัักงาน พ.ศ. 2561 (ฉบัับ
ปรัับปรุุง 2562/1) ระบุุค่่าตอบแทนและสวััสดิิการของพนัักงาน
ผู้้�บริิหาร และนโยบายการกำำ�หนดค่่าตอบแทนพนัักงาน ณ วัันที่่�
6 กัันยายน 2562
บริิษัทั ฯ พิิจารณาให้้โครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนของกรรมการ
มีีความเหมาะสมกัับความรัับผิิดชอบและจููงใจให้้คณะกรรมการ
บริิษััทนำำ�พาองค์์กรให้้ดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายทั้้�งระยะสั้้�นและ
ระยะยาว ซึ่่�งค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท จะต้้องสอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายระยะยาวของบริิษััทฯ ประสบการณ์์
ภาระหน้้าที่่� ขอบเขตของบทบาทและความรัับผิิดชอบ รวมถึึง
ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากกรรมการแต่่ละคน ทั้้�งนี้้� จะอยู่่�ใน
ลัักษณะที่่เ� ปรีียบเทีียบได้้กับั ระดัับที่่ป� ฏิิบัติั อิ ยู่่ใ� นอุุตสาหกรรม โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนจะทำำ� หน้้ า ที่่�
พิิจารณาและกลั่่�นกรองโครงสร้้างและอััตราค่่าตอบแทนของ
กรรมการบริิษััท เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา
และนำำ�เสนอแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ สำำ�หรัับวิิธีีการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
และโครงสร้้างค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหาร  บริิษััทฯ พิิจารณาจาก
ประสบการณ์์ ขอบเขตของบทบาท ความรู้้�และความสามารถ ซึ่่�ง
ค่่าตอบแทนของผู้้�บริิหารจะต้้องสอดคล้้องตามลัักษณะงานที่่�ได้้
รัับมอบหมาย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่า่ ตอบแทน
จะทำำ�หน้้าที่่พิ� จิ ารณาอััตราค่่าตอบแทนของกรรมการผู้้�จัดั การ เพื่่อ�
นำำ�เสนอแก่่คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิ

135

136

การกำ�กับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนกรรมการ

ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 เมื่่�อวัันที่่� 15 มีีนาคม 2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิค่่าตอบแทนสำำ�หรัับคณะกรรมการบริิษััท รวมถึึง
คณะกรรมการชุุดย่่อย ได้้แก่่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่า่ ตอบแทน โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
(1) ค่่าเบี้้�ยประชุุมและค่่าตอบแทนรายเดืือน
ค่่าเบี้้�ยประชุุมต่่อครั้้�ง1
(บาท/ครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม)

ค่่าตอบแทนรายเดืือน

ปีี 2563

ปีี 2564

ปีี 2563

ปีี 2564

คณะกรรมการบริิษััท
- ประธานกรรมการบริิษััท
- กรรมการ (ที่่มิ� ิใช่่ผู้้�บริิหาร)
- กรรมการ (ที่่�เป็็นผู้บ้� ริิหาร)2

20,000
10,000
10,000

20,000
10,000
10,000

20,000
15,000
-

20,000
15,000
-

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

15,000
10,000

15,000
10,000

-

-

15,000
10,000

15,000
10,000

-

-

คณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่า่ ตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณา
ค่่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

หมายเหตุุ: 1. ค่่าเบี้้�ยประชุุมจ่่ายเฉพาะกรรมการที่่�เข้้าร่่วมประชุุมเท่่านั้้�น
  2. กรรมการที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจำำ�ในฐานะพนัักงานของบริิษััทฯ จะไม่่ได้้รัับค่า่ ตอบแทนรายเดืือนในฐานะกรรมการของบริิษััทฯ
(2) ค่่าบำำ�เหน็็จกรรมการ

ที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ประจำำ�ปีี 2564 เมื่่อ� วัันที่่� 15 มีีนาคม 2564
ได้้มีีมติิอนุุมัติั ิหลัักเกณฑ์์ในการจ่่ายบำำ�เหน็็จ (โบนััสประจำำ�ปีี) ให้้
แก่่คณะกรรมการบริิษััท ดัังนี้้�
1) บริิษััทฯ ต้้องมีีกำำ�ไรสุุทธิิเท่่านั้้�น และ
2) กรรมการจะได้้รับั ค่า่ บำำ�เหน็็จไม่่เกิินร้้อยละ 3.0 ของเงิินปัันผล
ที่่�จ่่ายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น และ

3) ประธานกรรมการบริิษััทจะได้้รัับบำำ�เหน็็จในอััตราร้้อยละ 20
ของจำำ�นวนบำำ�เหน็็จที่่ไ� ด้้รับั ในปีีนั้้น� แต่่รัับค่า่ บำำ�เหน็็จสููงสุุดไม่่
เกิิ น 600,000 บาท และกรรมการบริิ ษััท ไม่่เกิิ น ท่่านละ
500,000 บาท และจััดสรรตามจำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม
(3) ค่่าตอบแทนที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิิน

- ไม่่มีี -

การกำ�กับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
(1) ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิน

สำำ� หรัั บ ปีี บัั ญชีีสิ้้� น สุุ ด วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2562 และ 2563 และ 2564 บริิ ษัั ท ฯ มีีการจ่่ายค่่ า ตอบแทนให้้ แ ก่่ผู้้� บ ริิ ห าร  โดยมีี
รายละเอีียดดัังนี้้�
รวมค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร (บาท)

ประเภทค่่าตอบแทน

จำำ�นวนผู้้�บริิหาร (คน)
เงิินเดืือน และผลประโยชน์์ระยะสั้้�นอื่่�น
เงิินสนัับสนุุนกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

5

5

5

26,074,405

24,036,129

36,018,684

389,334

429,043

496,987

หมายเหตุุ: ผู้้�บริิหาร  ได้้แก่่  กรรมการผู้้�จััดการ  ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหารสี่่�รายแรกนัับต่่อจากกรรมการผู้้�จััดการลงมา และผู้้�ซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหาร
   รายที่่�สี่่�ทุุกราย  โดยไม่่รวมถึึงผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�ไม่่ได้้อยู่่�ในระดัับเดีียวกัันกัับระดัับบริิหารรายที่่�สี่่� โดยใน
ปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการจ่่ายโบนััส ซึ่่�งเป็็นผลประโยชน์์ระยะสั้้�นแก่่ผู้้�บริิหาร 
(2) ค่่าตอบแทนที่่�ไม่่เป็็นตััวเงิิน

บริิษััทฯ จััดให้้มีีสวััสดิิการอื่่�น ๆ อย่่างเหมาะสมตามนโยบาย
บริิษััทฯ
ค่่าตอบแทนอื่่�น
ที่่ป� ระชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2564 เมื่่อ� วัันที่่� 15 มีีนาคม 2564
ได้้มีีมติิเปลี่่�ยนแปลงมููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้ จาก 100.00 บาทต่่อหุ้้�น
เป็็น 0.50 บาทต่่อหุ้้�น ส่่งผลทำำ�ให้้จำำ�นวนหุ้้�นเพิ่่�มเป็็นจำำ�นวน
450,000,000 หุ้้�น และได้้มีีมติิเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน 75.0
ล้้ า นบาท จากทุุ น จดทะเบีียนเดิิ ม 225.0 ล้้ า นบาท เป็็ น
ทุุนจดทะเบีียน 300.0 ล้้านบาท โดยการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุน
จำำ�นวน 150,000,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้ 0.50 บาทต่่อหุ้้�น และ
อนุุมััติิให้้มีีการจััดสรรหุ้้�นเพื่่�อเสนอขายต่่อประชาชนเป็็นครั้้�งแรก

(Initial Public Offering: IPO) เป็็นจำำ�นวนไม่่เกิิน 150,000,000
หุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้ 0.50 บาทต่่อหุ้้�น หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 25 ของ
จำำ�นวนหุ้้�นที่่อ� อกและเรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของบริิษัทั ฯ ภายหลััง
การเสนอขายหุ้้�นเพิ่่�มทุุนให้้แก่่ประชาชนในครั้้�งนี้้�
ต่่อมา ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 14
พฤษภาคม 2564 ได้้มีีมติิจััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุน เพื่่�อเสนอขาย
ให้้แก่่กรรมการ  ผู้้�บริิหาร  และพนัักงานของบริิษััทฯ จำำ�นวน
ประมาณ 17,800,000 หุ้้�น หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 2.97 ของจำำ�นวน
หุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทฯ ภายหลัังการ
เสนอขายหุ้้�นเพิ่่�มทุุนให้้แก่่ประชาชนในครั้้�งนี้้� โดยมีีราคาเสนอขาย
เป็็นราคาเดีียวกัันกัับที่่�เสนอขายให้้แก่่ประชาชน และเสนอขาย
พร้้อมกัับการเสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนให้้แก่่ประชาชน

137

138

การกำ�กับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพนัักงาน
จำำ�นวนบุุคลากร
ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีพนัักงาน (ไม่่นัับรวมผู้้�บริิหาร) โดยแบ่่งตามสายงานหลัักได้้ ดัังนี้้�
จำำ�นวนพนัักงาน (คน)

สายงาน

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

สายงานนวััตกรรมระบบคมนาคมและพััฒนาธุุรกิิจ

12

19

17

สายงาน ICT และ ซิิสเต็็มส์์ โซลููชั่่น� (ISS)

43

29

25

ฝ่่ายบริิหารงานโครงการ

94

89

70

ฝ่่ายงานระบบและซ่่อมแซม

130

109

111

สายงานปฏิิบััติิการ

13

19

16

สายงานบริิหาร

37

33

29

สายงานบััญชีีและการเงิิน

14

11

12

343

309

280

รวม
การเปลี่่�ยนแปลงจำำ�นวนพนัักงานอย่่างมีีนัย
ั สำำ�คัญ
ั
ในช่่วง 3 ปีีที่่�ผ่่านมา

ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีพนัักงาน (ไม่่รวมผู้้�บริิหาร) ทั้้�งหมด 280 คน
โดยสิ้้�นปีี 2563 มีีจำำ�นวนพนัักงานที่่�ลดลงเนื่่�องจากโครงการ
เกษีียณอายุุก่่อนกำำ�หนด (Voluntary Early Retired) โดยมีี
พนัักงานที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด เข้้าร่่วมโครงการ
ดัังกล่่าวทั้้�งหมด 45 ราย นอกจากนี้้� ในปีี 2564 มีีการลดลงของ
จำำ� นวนพนัั ก งาน อัั น เนื่่� อ งมาจากบางโครงการส่่งมอบเป็็ น ที่่�
เรีียบร้้อยแล้้ว ดัังนั้้�น จำำ�นวนพนัักงานแต่่ละช่่วงจึึงขึ้้�นอยู่่�กัับ
ปริิมาณงานของโครงการต่่าง ๆ

ค่่าตอบแทนพนัักงาน

บริิ ษัั ท ฯ ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ แก่่พนัั ก งาน โดยกำำ� หนดนโยบาย
ค่า่ ตอบแทนพนัักงาน เพื่่อ� ใช้้เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินการจ่่ายค่่า
ตอบแทนแก่่พนัักงานอัันเป็็นทรััพยากรที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ ในปีี
2563 และ 2564 บริิษััทฯ ได้้จ่่ายค่่าตอบแทนให้้แก่่พนัักงาน (ไม่่
รวมผู้้�บริิหาร) จำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 258.72 ล้้านบาท และ 215.59 ล้้าน
บาท ตามลำำ�ดัับ โดยค่่าตอบแทนพนัักงานดัังกล่่าว ประกอบด้้วย 
เงิินเดืือน โบนััส ค่่าคอมมิิชชั่่�น เงิินจููงใจ (Incentive) ค่่าล่่วงเวลา
เบี้้�ยขยััน เงิินประกัันสัังคม ค่่าชดเชย และเงิินสมทบกองทุุนสำำ�รอง
เลี้้�ยงชีีพ เป็็นต้้น

การกำ�กับดูแลกิจการ

กองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ

บริิษััทฯ จััดให้้มีีกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพสำำ�หรัับพนัักงานประจำำ� 
ภายใต้้ ก ารจัั ด การของกองทุุ น สำำ�ร องเลี้้� ย งชีีพแห่่งหนึ่่� ง โดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่อ� เป็็นสวััสดิิการให้้กับั พนัักงานซึ่่ง� ถืือเป็็นทรััพยากร
ที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ
ข้้อพิิ พาทด้้านแรงงาน

บริิษัทั ฯ ไม่่มีีข้้อพิิพาทด้้านแรงงานที่่มีีนั
� ยสำ
ั ำ�คัญต่่
ั อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
ของบริิษััทฯ ในระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา
นโยบายด้้ า นการบริิ ห ารและพัั ฒ นาทรัั พ ยากร
บุุคคล

บริิษััทฯ มีีนโยบายการพััฒนาบุุคลากร  โดยดํําเนิินการพััฒนา
ศัั ก ยภาพ ความรู้้�ความสามารถของพนัั ก งานในทุุ ก ระดัั บ ให้้
เหมาะสมกัับตํําแหน่่งอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อตอบสนองความต้้องการ
ทางธุุรกิจิ และเตรีียมความพร้้อมเพื่่อ� รองรัับการขยายตััวของธุุรกิจิ
บริิษััทฯ จึึงมุ่่�งมั่่�นพััฒนาบุุคลากรทุุกสายวิิชาชีีพในทุุกระดัับ โดย
ผสมผสานทั้้ง� การพััฒนาด้้านทัักษะ ความรู้้� ความสามารถ ตลอดจน
การปลููกฝัังวััฒนธรรมและจริิยธรรมขององค์์กรควบคู่่�กััน เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และแนวทางในการดํําเนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯ
ทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต
(1) นโยบายการฝึึกอบรม
บริิษััทฯ มีีนโยบายการฝึึกอบรมและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล 
โดยให้้ความสำำ�คัญกั
ั บั การฝึึกอบรมและพััฒนาทรััพยากรบุุคคล 
และตระหนัักว่่าพนัักงานเป็็นทรััพยากรที่่�สำำ�คััญมีีผลต่่อความ
สำำ�เร็็จขององค์์กร จึึงได้้กำำ�หนดนโยบายเพื่่�อเป็็นแนวทางใน
การพััฒนาบุุคลากร และเป็็นการส่่งเสริิมและพััฒนาศัักยภาพ
ของพนัักงานให้้สามารถทํํางานตอบสนองต่่อกลยุุทธ์์และ
เป้้าหมายของบริิษัทั ฯ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
สููงสุุด โดยแบ่่งหลัักสููตรการฝึึกอบรมภายในองค์์กรได้้ ดัังนี้้�
พนัักงานระดัับบริิหาร : บริิษััทฯ ดํําเนิินการพััฒนาผู้้�บริิหาร
โดยจััดหาหลัักสููตรการบริิหารระดัับสููง เพื่่อ� พััฒนาทัักษะความ
เป็็นผู้้�นํําควบคู่่�ไปกัับการเพิ่่�มองค์์ความรู้้�ใหม่่  ๆ ในการเสริิม
สร้้างความเชี่่�ยวชาญในการบริิหารจััดการให้้มีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้น�  อีีกทั้้�งเป็็นการเตรีียมความพร้้อมสํําหรัับการปรัับหรืือ
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เลื่่อ� นตํําแหน่่งต่่าง ๆ ในอนาคตให้้สอดคล้้องกัับความก้้าวหน้้า
ในสายวิิชาชีีพและส่่งเสริิมธุุรกิิจของบริิษััทฯ ให้้ สามารถ
แข่่งขัันและพร้้อมเป็็นผู้้�นํําในธุุรกิิจอุุตสาหกรรมที่่�บริิษััทฯ
ดำำ�เนิินการอยู่่�
พนัักงานระดัับปฏิิบัติั กิ าร : บริิษัทั ฯ ดํําเนิินการพััฒนาพนัักงาน
ระดัั บ ปฏิิ บัั ติิ ก าร  โดยจัั ด หาหลัั ก สูู ต รพัั ฒ นาความรู้้�ความ
สามารถตามหน้้าที่่ส� ายวิิชาชีีพและกลุ่่ม� งานที่่มีีค
� วามรัับผิิดชอบ
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อเป็็นการพััฒนาทัักษะ ความรู้้�ความสามารถในการ
ปฏิิ บัั ติิ ง านและเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพการปฏิิ บัั ติิ ง านตาม
หน้้าที่่�งาน
พนัักงานทุุกระดัับ : บริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินการพััฒนาพนัักงานทุุกคน
โดยจัั ด หลัั ก สูู ต รอบรมความรู้้�ความสามารถหลัั ก เพื่่� อ ให้้
พนัักงานทุุกคนในบริิษัทั ฯ สามารถปฏิิบัติั งิ านได้้สอดคล้้องกัับ
วัั ฒ นธรรมองค์์ ก รและเกิิ ด ประสิิ ท ธิิ ภ าพสูู ง สุุ ด เช่่น การ
ปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่  การสื่่�อสารและการประชุุมอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ การปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กร และอื่่�น ๆ
(2) การฝึึกอบรมพนัักงานปีี 2564
ในปีี 2564 บริิษััทฯ จััดหลัักสููตรอบรมเพื่่�อเพิ่่�มทัักษะและ
ศัักยภาพในการทำำ�งานสำำ�หรัับพนัักงานจำำ�นวน 38 หลัักสููตร 
โดยมีีจำำ�นวนชั่่ว� โมงอบรมหรืือกิิจกรรมพััฒนาความรู้้�เฉลี่่ย� ของ
พนัักงาน 13 ชั่่�วโมงต่่อคน ต่่อปีี จากเป้้าหมาย 8 ชั่่�วโมงต่่อ
คนต่่อปีี
(3) นโยบายการวางแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
นโยบายการวางแผนการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง ได้้รับั การอนุุมัติั จิ าก
คณะกรรมการบริิษััท เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 โดย
บริิษััทฯ มีีแผนการคััดเลืือกบุุคลากรที่่�จะเข้้ามารัับผิิดชอบใน
ตำำ�แหน่่งงานบริิหารที่่สำ� ำ�คัญทุ
ั กุ ระดัับให้้เป็็นไปอย่่างเหมาะสม
และโปร่่งใส เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ ได้้ผู้บ้� ริิหารที่่มีีค
� วามเป็็น
มืืออาชีีพ สำำ�หรัับรองรัับการขยายธุุรกิจิ ในอนาคต โดยสามารถ
สรุุปได้้ดัังนี้้�
ระดัับกรรมการผู้้�จััดการ : บริิษััทฯ มีีระบบการให้้ผู้้�บริิหารใน
ระดัับใกล้้เคีียง หรืือระดัับรองเป็็นผู้้�รัักษาการในตำำ�แหน่่ง
จนกว่่าจะมีีการสรรหาและคััดเลืือกบุุคคลที่่�มีีคุุณสมบััติิตาม
หลัักเกณฑ์์ที่บ่� ริิษัทั ฯ กำำ�หนด และต้้องเป็็นผู้้�ที่มีีวิ
่� สัิ ยทั
ั ศน์
ั  ค
์ วาม
รู้้�ความสามารถ  และประสบการณ์์  ค วามเหมาะสมกัั บ
วััฒนธรรมองค์์กร ซึ่่�งคุุณสมบััติิของกรรมการผู้้�จััดการ ให้้เป็็น
ไปตามนโยบายของบริิษััทฯ เรื่่�องขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�และ
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ความรัับผิิดชอบของกรรมการผู้้�จัดั การ โดยคณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทนมีีหน้้าที่่�เป็็นผู้้�สรรหาเพื่่�อนำำ�เสนอต่่อ
คณะกรรมการบริิษัทั ในการพิิจารณาอนุุมัติั แิ ละแต่่งตั้้ง� ให้้ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งแทนต่่อไป
ระดัับรองกรรมการผู้้�จััดการ  : ฝ่่ายบริิหารทรััพยากรบุุคคล
ทำำ�การสรรหาและนำำ�เสนอแก่่กรรมการผู้้�จััดการ ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�
พิิจารณา คััดเลืือก และรายงานต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อ
ทราบต่่อไป

ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น ๆ
เลขานุุการบริิษััท
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 1/2564 เมื่่�อวัันที่่� 25
กุุมภาพัันธ์์ 2564 ได้้มีีมติิแต่่งตั้้ง� นางสาวกอบสกาว เอี่่ย� มสุุรีีย์ ดำ
์ ำ�รง
ตำำ�แหน่่งเลขานุุการบริิษัทั (รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับเลขานุุการบริิษัทั
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 “รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ
ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบ
สููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน ผู้้ที่่� ไ� ด้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิด
ชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บัญ
ั ชีี เลขานุุการบริิษัทั ”)
และได้้ผ่่านการอบรมหลัักสููตรที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� อง
เลขานุุการบริิษััท
ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรง
ในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
บริิษััทฯ มอบหมายให้้นางสาวสิิริิรััตน์์ จริิยสกุุลทอง ผู้้�อำำ�นวยการ
ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแล
การทำำ�บััญชีีของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมแสดงในราย
ละเอีียดประวััติผู้ิ บ้� ริิหารในเอกสารแนบ 1 “รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับ
กรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้
รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบ
หมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี
เลขานุุการบริิษััท”

หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
ปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้ว่่าจ้้าง บริิษัทั  สู่่ค� วามสำำ�เร็็จ จำำ�กัดั เป็็นผู้ต้� รวจสอบ
ระบบควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ โดยมีีนายไพศาล ภู่่�รัตั น์์เจริิญชัย 
ั
เป็็นหััวหน้้าทีีมตรวจสอบควบคุุมภายใน ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 3 “รายละเอีียดเกี่่ย� วกัับหััวหน้้างานตรวจสอบ
ภายใน” และแต่่งตั้้ง� ให้้ บริิษัทั ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คูเู ปอร์์ส เอบีีเอ
เอส จำำ�กัดั เป็็นผู้้�ทำำ�หน้้าที่่ต� รวจสอบและแสดงความเห็็นต่่องบการ
เงิินของบริิษััทฯ
หน่่วยงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
บริิษัทั ฯ จััดให้้มีีส่่วนงานนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ ทำำ�หน้้าที่่เ� ป็็นศููนย์์กลาง
ในการเปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารความเคลื่่�อนไหวของบริิษััทฯ เพื่่�อให้้
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายได้้รัับข้้อมููลถููกต้้องและเท่่าเทีียมกััน โดย
นัั ก ลงทุุ น หรืือบุุ คคลทั่่� ว ไปสามารถติิ ด ต่่อมายัั ง ฝ่่ า ยนัั ก ลงทุุ น
สััมพัันธ์์ได้้ที่เ�่ บอร์์โทรศััพท์์ 02-589-9955 อีีเมล ir@amrasia.com
หรืือผ่่านเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ www.amrasia.com
ค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี
ค่่าตอบแทนจากการสอบบััญชีี (Audit Fee)

บริิ ษัั ท ฯ จ่่ายค่่ า ตอบแทนให้้ แ ก่่บริิ ษัั ท ไพร้้ ซ วอเตอร์์ เ ฮาส์์
คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด ในฐานะผู้้�ทำำ�การตรวจสอบและแสดง
ความเห็็นต่่องบการเงิินของบริิษััทฯ โดยค่่าตอบแทนสำำ�หรัับงวด
บัั ญชีีสิ้้� น สุุ ด วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม 2564 เป็็ น จำำ� นวนเงิิ น รวม
3,000,000 บาท (สามล้้านบาทถ้้วน)
ค่่าบริิการอื่่�น (Non-Audit Fee)

สำำ�หรัับงวดบััญชีีสิ้้น� สุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษัทั ฯ มีีการจ่่าย
ค่่ า บริิ ก ารอื่่� น (Non-Audit Fee) ให้้ แ ก่่บริิ ษัั ท ไพร้้ ซ วอ
เตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด สำำ�หรัับ IPO Services เป็็น
เงิินรวมทั้้�งสิ้้�น 1,500,000 บาท (หนึ่่�งล้้านห้้าแสนบาทถ้้วน)
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รายงานผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่�ข
่ อง
กรรมการในปีี 2564
บริิษัทั ฯ ได้้กำำ�หนดบทบาท อำำ�นาจและหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบของ
คณะกรรมการในการกำำ�กัับดููแล ซึ่่�งคณะกรรมการมีีส่่วนในการ
อนุุมัติั วิิ สัิ ยทั
ั ศน์
ั  พั
์ นั ธกิิจ วััตถุุประสงค์์ ซึ่่ง� กรรมการได้้มีีส่่วนกำำ�กับั
ดููแลให้้มีีการคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และบรรษััทภิิบาล  ใน
ทุุกไตรมาส บริิษัทั ฯ จะแสดงแผนงาน และคาดการณ์์ผลประกอบ
การล่่าสุุด เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการมีีโอกาสแนะนำำ�ให้้กระทำำ�การเพื่่อ�
การวิิเคราะห์์ ตรวจสอบ และติิดตามผลการปฏิิบัติั ติ ามคำำ�แนะนำำ�
นั้้�น ๆ คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ มีีการกำำ�กัับ
ดููแลความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายใน และการบริิหาร
ความเสี่่� ย งขององค์์ ก ร  (รายละเอีียดเป็็ น ไปตามรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ)
1. การสรรหา พััฒนา ประเมิินผลการปฏิิบััติิ
หน้้าที่�ข
่ องกรรมการ
1.1 ผลการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับการสรรหา

ในปีี 2564 คณะกรรมการได้้พิิจารณารายชื่่�อกรรมการบริิษััท
ค่่าตอบแทนกรรมการ ที่่�คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่ าตอบแทนได้้เสนอมา เพื่่�อพิิจารณาเห็็ นชอบให้้ เสนอที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ในการสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ
ได้้ใช้้หลัักเกณฑ์์ในการคััดเลืือกด้้านคุุณสมบััติิ ดัังนี้้�
1. ไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�น ณ วัันที่่�เสนอชื่่�อและแต่่งตั้้�ง
2. ไม่่ได้้เป็็นพนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�ได้้รัับเงิินเดืือนประจำำ� 
3. ไม่่มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิตหรืือโดยการจดทะเบีียน
ตามกฎหมายกัับกรรมการหรืือผู้้�บริิหาร
4. ไม่่มีีธุุรกรรมหรืือเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของนิิติบุิ คคลที่
ุ
ทำ่� ำ�
ธุุรกรรมกัับบริิษััท  
5. ไม่่เคยเป็็ น ผู้้� ส อบบัั ญชีี ของบริิ ษัั ท บริิ ษัั ท ย่่อย  หรืือ
บริิษััทร่่วม
6. มิิได้้เป็็นผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพอื่่�น ไม่่เป็็นตััวแทนของ
กรรมการบริิษััท ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่  หรืือผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่

7. ไม่่ประกอบกิิจการที่่�มีีสภาพอย่่างเดีียวกัันและเป็็นการ
แข่่งขัันกัับบริิษััทและบริิษััทย่่อย  
8. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็นอย่่างเป็็น
อิิสระ
9. ไม่่มีีตำำ�แหน่่งใด ๆ ใน บริิษััทย่่อย เนื่่�องจากบริิษััทฯ ไม่่มีี
บริิษััทย่่อย 
1) ขั้้�นตอนกระบวนการสรรหากรรมการ
1. คณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทน
กำำ�หนดรายชื่่�อกรรมการจากการวิิเคราะห์์ด้้านความ
เหมาะสมของความรู้้�  ประสบการณ์์ ความสามารถ
เฉพาะด้้านที่่เ� ป็็นประโยชน์์กับั บริิษัทั ตรวจสอบบุุคคล
ว่่ามีีคุุณสมบััติิตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดของ พระ
ราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.
2535 เป็็นต้้น  พิิจารณาการอุุทิิศเวลาของกรรมการ 
โดยหากเป็็นกรรมการเดิิมที่่�จะกลัับเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
อีีกวาระอาจพิิจารณาจากผลการปฏิิบััติิงานในอดีีต  
2. เลขานุุการบริิษััทนำำ�รายชื่่�อกรรมการเข้้าในวาระการ
ประชุุมของคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
ให้้นำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ในวัันที่่� 15 มีีนาคม
2564 เพื่่�อแต่่งตั้้�งต่่อไป (ซึ่่�งเป็็นการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ก่่อนการแปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชน เมื่่�อวัันที่่� 25
มีีนาคม 2564)
3. ใช้้มติิเสีียงข้้างมากในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อ
แต่่งตั้้�งกรรมการ  ตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ ซึ่่�งที่่�
ประชุุมมีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์อนุุมััติิรายชื่่�อกรรมการ ทั้้�ง
7 ราย
2) ขั้้�นตอนการสรรหาผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุด (กรรมการ
ผู้้�จััดการ)
1. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้จัดั
ประชุุมเพื่่�อพิิจารณาเสนอชื่่�อกรรมการผู้้�จััดการ  โดย
การวิิเคราะห์์จากความเหมาะสมของความรู้้�ประสบการณ์์
ความสามารถเข้้าใจในธุุรกิิจของบริิษััท และมีีผลงาน
เป็็นที่่�ประจัักษ์์

141

142

การกำ�กับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

2. หลัังการประชุุม คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่า่ ตอบแทนมีีมติิเสนอ นายมารุุต ศิิริโิ ก เป็็นกรรมการ
ผู้้�จัดั การ เพื่่อ� นำำ�เข้้าขออนุุมัติั จิ ากที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการ
บริิษััท
3. เลขานุุ ก ารบริิ ษัั ท นำำ� เข้้ า ในวาระการประชุุ ม ของ
คณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งที่่�ประชุุมมีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์
อนุุมััติิให้้นายมารุุต ศิิริิโก ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง  กรรมการ
ผู้้�จััดการ
1.2 ผลการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับการพัั ฒนา

ปีี 2564 ซึ่่�งเป็็นปีีแรกของการจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย  บริิษััทฯ เริ่่�มจััดทำำ�  Board Matrix เพื่่�อ
สะท้้ อ นทัั ก ษะ คุุ ณ ลัั ก ษณะ เฉพาะด้้ า นของกรรมการที่่�
เหมาะสม ใช้้ประกอบการพััฒนา อบรมตามสมควร  และ
สนัั บ สนุุ น ให้้ ก รรมการทุุ ก ท่่านเข้้ า รัั บ การอบรมหลัั ก สูู ต ร
กรรมการของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย 
อีีกทั้้� ง หลัั ก สูู ต รที่่� จัั ด โดยสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (กลต.) ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้
จััดสรรงบประมาณ ปีี 2565 เพื่่�อพััฒนาทัักษะของกรรมการ
เฉพาะด้้านต่่อกรรมการแต่่ละท่่าน รวมถึึงสอบถามความ
ต้้องการของกรรมการในการพััฒนา เช่่น ด้้านบริิหารความเสี่่ย� ง
วิิเคราะห์์งบการเงิิน เป็็นต้้น  
กรรมการจะสนัับสนุุนให้้กรรมการ  ผู้้�บริิหาร  เลขานุุการ
บริิษัทั ฯ ได้้รับั ข่่าวสาร กฎระเบีียบ ด้้วยการแบ่่งปัันไฟล์์เอกสาร 
ชื่่�อ-สกุุล

การอบรม จากแหล่่งเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ เช่่น จากราชกิิจจานุุเบกษา
สํํานัั ก งานคณะกรรมการกฤษฎีีกา กระทรวงดิิ จิิ ทัั ล เพื่่� อ
เศรษฐกิิจและสัังคม สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และ
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย เป็็นต้้น   
1.3 ผลการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับการประเมิินผล

ปีี 2564 คณะกรรมการได้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�
ของตนเอง คณะกรรมการ  และคณะกรรมการชุุดย่่อย  เพื่่�อ
จััดส่่งต่่อประธานกรรมการบริิษัทั พร้้อมข้้อเสนอแนะเพื่่อ� การ
พััฒนาต่่อไป
ปีี 2564 คณะกรรมการมีีมติิให้้บริิษััทฯ จััดทำำ�ดััชนีีตััวชี้้�วััด
(KPI) ของกรรมการผู้้�จัดั การ เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณา และเวีียนให้้คณะกรรมการ
บริิษััทรัับทราบ เพื่่�อจะได้้ใช้้ประกอบการประเมิินกรรมการ
ผู้้�จัดั การสำำ�หรัับการประเมิินในปีี 2565 และจะทำำ�การประเมิิน
เมื่่�อครบปีี
2. การเข้้าร่ว่ มประชุุมและการจ่่ายค่่าตอบแทน
คณะกรรมการรายบุุคคล
บริิษััทฯ มีีการจััดประชุุมคณะกรรมการบริิษััทและจััดประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�น โดยมีีรายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการภาย
หลัังเข้้ารัับตำำ�แหน่่งกรรมการ ดัังนี้้�

จำำ�นวนครั้้�งที่่เ� ข้้าประชุุมผู้้�ถือ
ื หุ้้�น จำำ�นวนครั้้�งที่่เ� ข้้าประชุุมกรรมการ /
/ จำำ�นวนการประชุุมทั้้ง
� หมด
จำำ�นวนการประชุุมทั้้ง
� หมด
2563

2564

2562

2563

2564

1. นายสมศัักดิ์์� จัันทร์์น้้อย (ประธาน)

2/2

1/1

1/1*

6/6

9/9

2. นายเจษฎา พรหมจาต

1/2

1/1

0/1*

6/6

8/9

3. ดร. พรชััย ด่่านวิิวััฒน์์

1/2

1/1

1/1*

6/6

9/9

4. รศ. ดร. สุุเจตน์์ จัันทรัังษ์์

1/2

1/1

1/1*

5/6

8/9

5. นายมารุุต ศิิริิโก

2/2

1/1

6/6

6/6

9/9

การกำ�กับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ชื่่�อ-สกุุล

จำำ�นวนครั้้�งที่่เ� ข้้าประชุุมผู้้�ถือ
ื หุ้้�น จำำ�นวนครั้้�งที่่เ� ข้้าประชุุมกรรมการ /
/ จำำ�นวนการประชุุมทั้้ง
� หมด
จำำ�นวนการประชุุมทั้้ง
� หมด
2563

2564

2562

2563

2564

6. นายกิิตติิรััฐ ทวีีลาภ

1/2

1/1

6/6

6/6

9/9

7. นายวิิวััฒน์์ นิิติิสุุนทรางกููร

2/2

1/1

1/1*

6/6

9/9

หมายเหตุุ: * ที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 3/2562 เมื่่�อวัันที่่� 15 พฤศจิิกายน 2562 มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิษััทเข้้าใหม่่ จำำ�นวนทั้้�งหมด 5 ท่่าน ได้้แก่่ 
1. นายสมศัักดิ์์� จัันทร์์น้้อย 2. นายเจษฎา พรหมจาต 3. ดร. พรชััย ด่่านวิิวััฒน์์ 4. รศ. ดร. สุุเจตน์์ จัันทรัังษ์์ และ 5. นายวิิวััฒน์์ นิิติสุิ ุนทรางกููร

ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน โดยมีี
รายละเอีียดดัังนี้้�
รวมค่่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ค่่าเบี้้�ยประชุุมและค่่าตอบแทนรายเดืือน ค่่าบำ�ำ เหน็็จ*
ชื่่�อ-สกุุล

กรรมการ
บริิษััท

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ สรรหาและ
บริิษััท
พิิ จารณาค่่า
ตอบแทน

รวม

1. นายสมศัักดิ์์� จัันทร์์น้้อย

420,000

-

-

-

420,000

2. นายเจษฎา พรหมจาต

260,000

60,000

30,000

-

350,000

3. ดร. พรชััย ด่่านวิิวััฒน์์

270,000

40,000

45,000

-

355,000

4. รศ. ดร. สุุเจตน์์ จัันทรัังษ์์

260,000

40,000

30,000

-

330,000

5. นายมารุุต ศิิริิโก

90,000

-

-

-

90,000

6. นายกิิตติิรััฐ ทวีีลาภ

270,000

-

-

-

270,000

7. นายวิิวััฒน์์ นิติิ สุิ ุนทรางกููร

90,000

-

-

-

90,000

1,660,000

140,000

105,000

-

1,905,000

รวม

หมายเหตุุ: * ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มิิได้้จ่่ายค่า่ บำำ�เหน็็จให้้แก่่กรรมการบริิษััท
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การกำ�กับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 3/2564 เมื่่�อวัันที่่� 14
พฤษภาคม 2564 ได้้มีีมติิจััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนเพื่่�อเสนอขาย
ให้้แก่่กรรมการ  ผู้้�บริิหาร  และพนัักงานของบริิษััทฯ จำำ�นวน
ประมาณ 17,800,000 หุ้้�น หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 2.97 ของจำำ�นวน
หุ้้�นที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทฯ ภายหลัังการ

ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

เสนอขายหุ้้�นเพิ่่�มทุุนให้้แก่่ประชาชนในครั้้�งนี้้� โดยมีีราคาเสนอขาย
เป็็นราคาเดีียวกัันกัับที่่�เสนอขายให้้แก่่ประชาชน และเสนอขาย
พร้้อมกัับการเสนอขายหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนให้้แก่่ประชาชน ทั้้�งนี้้�
รายละเอีียดของกรรมการและผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ที่่�ได้้รัับการ
จััดสรรและจองซื้้�อหุ้้�นมีีดัังนี้้�
จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ผู้้�ซื้้�อจองซื้้�อ

ร้้อยละต่่อหุ้้�น
สามััญที่่�เสนอ
ขายในครั้้�งนี้้�
150 ล้้านหุ้้�น

ร้้อยละต่่อหุ้้�น
ทั้้�งหมด 600
ล้้านหุ้้�น

นายสมศัักดิ์์� จัันทร์์น้้อย

กรรมการอิิสระ/
ประธานกรรมการบริิษััท

580,000

0.387

0.097

นายเจษฎา พรหมจาต

กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

500,000

0.333

0.083

ดร. พรชััย ด่่านวิิวััฒน์์

กรรมการอิิสระ/ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ

500,000

0.333

0.083

นายมารุุต ศิิริิโก

กรรมการ/ กรรมการผู้้�จััดการ

500,000

0.333

0.083

นายกิิตติิรััฐ ทวีีลาภ

กรรมการ

500,000

0.333

0.083

500,000

0.333

0.083

นายวิิวัฒ
ั น์์ นิติิ สุิ นุ ทรางกููร กรรมการ/ รองกรรมการผู้้�จััดการ 
สายงานปฏิิบััติิการ
3. การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
ตลอดปีี 2563 และ 2564 บริิษััทฯ ไม่่มีีบริิษััทย่่อยหรืือบริิษััทร่่วม
และจะติิดตามสถานการณ์์ หากมีีความจำำ�เป็็นในอนาคต จะจััดให้้
มีีนโยบายการกำำ�กับั ดููแลบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วมที่่เ� หมาะสมต่่อไป
4. การติิดตามให้้มีีการปฏิิบััติิตามนโยบาย
และแนวปฏิิบััติิในการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  โดยได้้
กำำ�หนดนโยบายและแนวปฏิิบัติั ที่ิ เ�่ กี่่ย� วข้้องไว้้ในนโยบายการกำำ�กับั

ดููแลกิิจการของบริิษัทั และจรรยาบรรณธุุรกิจิ พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมให้้
เกิิดการปฏิิบัติั อิ ย่่างแท้้จริิงเพื่่อ� สร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกกลุ่่�ม
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้มีีการติิดตามเพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิบััติิ
ตามการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่ดีีคร
� อบคลุุมเรื่่�องต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1) การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ และ
รายการระหว่่างกััน

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้อนุุมัติั กิ ารใช้้นโยบายรายการระหว่่าง
กัันของบริิษััท เพื่่�อวางกรอบนโยบายให้้ฝ่่ายจััดการสามารถ

การกำ�กับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

อนุุมัติั กิ ารทำำ�ธุุรกรรมที่่บ� ริิษัทั ฯ ทำำ�กับั กรรมการ ผู้บ้� ริิหาร หรืือ
บุุคคลที่�่มีีความเกี่่�ยวข้้องของกรรมการหรืือผู้้�บริิหารดัังกล่่าว
หาก ธุุรกรรมดัังกล่่าวมีีคุุณสมบััติิครบตาม 3 ประเด็็น ดัังนี้้�
1) ธุุรกรรมเหล่่านั้้�นเป็็นธุุรกิิจปกติิ และธุุรกิิจสนัับสนุุนธุุรกิิจ
ปกติิของบริิษััท
2) เป็็นรายการที่่มีีข้
� อ้ ตกลงเป็็นปกติิทางการค้้าในลัักษณะเดีียว
กัับที่่�วิิญญููชนจะพึึงกระทำำ�กัับคู่่�สััญญาทั่่�วไปในสถานการณ์์
เดีียวกััน ด้้วยอำำ�นาจต่่อรองทางการค้้าที่่�ปราศจากอิิทธิิพลใน
การที่่ต� นมีีสถานะเป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคลที่มีีค
่� วาม
เกี่่�ยวข้้อง แล้้วแต่่กรณีี 
3) ธุุรกรรมเหล่่านั้้�นเป็็นไปตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทหรืือบริิษััทย่่อย และ/หรืือนโยบายอื่่�นที่่�
เกี่่ย� วข้้องของบริิษัทั ฯ รวมถึึงกฎหมาย ประกาศ ข้้อบัังคัับ และ
หลัักเกณฑ์์ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องของคณะกรรมการกำำ�กัับตลาด
ทุุน สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

และก่่อนที่่ห� ลัักทรััพย์์ของบริิษัทั ฯ เข้้าซื้้อ� ขายในตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย บริิษััทฯ ได้้แจ้้งในที่่�ประชุุมกรรมการบริิษััท
ให้้กรรมการรัับทราบภาระหน้้าที่่�ของกรรมการ  ผู้้�บริิหาร  ใน
การจััดทำำ�และเปิิดเผยรายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือครอง
หลัักทรััพย์์ และสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า (ถ้้ามีี) ต่่อสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ตลอด
จนแจ้้งหน้้าที่่�และแนวปฏิิบััติิในการรายงานการเปลี่่�ยนแปลง
การถืือหลัั ก ทรัั พ ย์์ ตามมาตรา 59 ประกาศสำำ�นัั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่่� สจ. 38/2561 และพระราชบััญญัติั ิ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ 89/16

ทั้้�งนี้้� ทุกุ ไตรมาส บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ทำำ�รายงานสรุุปการทำำ�รายการ
ระหว่่างกัันเพื่่อ� รายงานในการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่่�อให้้ความเห็็น และรายงานความเห็็นนั้้�นต่่อคณะกรรมการ
บริิษััท อีีกทั้้�ง รายการระหว่่างกัันจะถููกนำำ�ส่่งรายงานไปยััง
ผู้้�ตรวจสอบภายใน ปีีละ 3 – 4 ครั้้�ง ผลจากการตรวจสอบ
ภายในที่่�ผ่่านมาตลอด ปีี 2563 – 2564 ไม่่พบประเด็็นความ
เสี่่�ยงใด ๆ

3) การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน การแจ้้งเบาะแส
(Whistleblowing)

2) การใช้้ข้้อมููลภายใน

ตามนโยบายการใช้้ข้อ้ มููลภายในของบริิษัทั ฯ ที่่ค� ณะกรรมการ
บริิษัทั ได้้อนุุมัติั ไิ ว้้ กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้บ้� ริิหาร พนัักงานและ
ลููกจ้้างของบริิษัทั ที่่ไ� ด้้รับั ทราบข้้อมููลภายในที่่เ� ป็็นสาระสำำ�คัญ
ั
ซึ่่ง� อาจมีีผลต่่อการเปลี่่ย� นแปลงราคาหลัักทรััพย์์ จะต้้องงดการ
ซื้้อ� ขายหลัักทรััพย์์ของบริิษัทั อย่่างน้้อย 30 วััน ก่่อนวัันที่่ข้� อ้ มููล
ดัังกล่่าวจะเผยแพร่่ต่่อสาธารณชน และในช่่วงเวลา 24 ชั่่�วโมง
ภายหลัังจากข้้อมููลดัังกล่่าวได้้ถููกเปิิดเผยต่่อสาธารณชนแล้้ว
และผู้้�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลดัังกล่่าวจะต้้องไม่่เปิิดเผยข้้อมููลนั้้�น
ให้้ บุุคคลอื่�น่ ทราบจนกว่่าจะได้้มีีการแจ้้งข้้อมููลนั้้�นต่่อตลาด
หลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ในทุุกไตรมาส ช่่วง 30 วััน ก่่อนวัันที่่�บริิษััทฯ คาดว่่าจะส่่งงบ
การเงิิ น ให้้ ต ลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่งประเทศไทย  เลขานุุ ก าร
บริิษััทฯ จะแจ้้งเตืือนกรรมการ ผู้บ้� ริิหาร และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
การจััดทำำ�งบการเงิิน ให้้งดการซื้้�อขายหุ้้�น AMR ล่่วงหน้้าเพื่่�อ
ป้้องกัันการซื้้�อขายโดยไม่่เจตนาฝ่่าฝืืนนโยบายดัังกล่่าว

คณะกรรมการบริิษัทั ได้้อนุุมัติั นิ โยบายการป้้องกัันและต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชัันซึ่่�งกำำ�หนดมาตรการและแนวปฏิิบััติิด้้าน
การต่่อต้้านคอร์์รััปชัันที่่�ชััดเจน มีีช่่องทางให้้สามารถแจ้้ง
เบาะแสและข้้อร้้องเรีียนจากทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร 
และสามารถส่่งถึึงบริิษััทฯ หรืือกรรมการตรวจสอบได้้ มีีการ
คุ้้�มครองผู้แ้� จ้้งเบาะแส ดัังนี้้� โดยทั้้�ง 2 ช่่องทาง ยัังไม่่มีีการได้้
รัับแจ้้งเบาะแส ข้้อร้้องเรีียน หรืือเรื่่�องทุุจริิตใด ๆ ในรอบปีีที่่�
ผ่่านมา
1. แจ้้งเบาะแส และข้้อร้้องเรีียน อีีเมล์์ whistle.blowing@
amrasia.com หรืือ ทางไปรษณีีย์์ ส่่งถึึงฝ่่ายบริิหาร
ทรััพยากรบุุคคล ตามที่่�อยู่่�ของบริิษััทฯ  
2. แจ้้งเรื่่�องทุุจริิตคอร์์รััปชััน อีีเมล์์ ac@amrasia.com หรืือ
ทางไปรษณีีย์์ ส่่งถึึงประธานกรรมการตรวจสอบตามที่่อ� ยู่่�
ของบริิษััทฯ
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การกำ�กับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่�ข
่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 3 ท่่าน1 ซึ่่�งได้้รัับการแต่่งตั้้ง�
เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 โดยมีี นายเจษฎา พรหมจาต ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานกรรมการตรวจสอบและมอบหมายให้้นางสาวศิิริิชา
จริิตทรง ทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการตรวจสอบ
จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมและการเข้้าประชุุม
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการจััดประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง โดยมีีรายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการภายหลััง
เข้้ารัับตำำ�แหน่่ง ดัังนี้้�
ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

จำำ�นวนครั้้�งที่่เ� ข้้าประชุุม/
จำำ�นวนการประชุุมทั้้ง
� หมด
ปีี 2563

ปีี 2564

1. นายเจษฎา พรหมจาต

ประธานกรรมการ

4/4

4/4

2. ดร. พรชััย ด่่านวิิวััฒน์์

กรรมการ

4/4

4/4

3. รศ. ดร. สุุเจตน์์ จัันทรัังษ์์

กรรมการ

4/4

4/4

และเพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจได้้ว่่ากรรมการตรวจสอบมีีการหารืืออย่่างเป็็นอิิสระ บริิษัทั ฯ ได้้จัดั ให้้มีีการประชุุมร่่วมระหว่่างผู้ส้� อบบััญชีีและกรรมการ
อิิสระ โดยไม่่มีีผู้้�บริิหาร  พนัักงานบริิษััทฯ หรืือกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมในเดืือนพฤศจิิกายน ก่่อนการประชุุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั้้�งที่่� 4/2564
ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่�ข
่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีีผลปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามรายละเอีียดปรากฏใน "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ"
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานผลการปฏิิบััติิหน้้าที่�ข
่ องคณะกรรมการสรรหาและพิิ จารณา
ค่่าตอบแทน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนของบริิษัทั ฯ ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 3 ท่่าน
เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 โดยมีี  ดร. พรชััย ด่่านวิิวััฒน์์ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน โดยมีี 
นางวาสนา นาคถาวร รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานบริิหารทำำ�หน้้าที่่�เลขานุุการคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
จำำ�นวนครั้้�งของการประชุุมและการเข้้าประชุุม
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีการจััดประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่า่ ตอบแทน ทั้้�งหมด 3 ครั้้�ง ซึ่่�ง มีีรายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุม
ของกรรมการภายหลัังเข้้ารัับตำำ�แหน่่ง ดัังนี้้�

ชื่่�อ-สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

จำำ�นวนครั้้�งที่่เ� ข้้าประชุุม/
จำำ�นวนการประชุุมทั้้ง
� หมด
ปีี 2563

ปีี 2564

1. ดร. พรชััย ด่่านวิิวััฒน์์

ประธานกรรมการ

-

3/3

2. รศ. ดร. สุุเจตน์์ จัันทรัังษ์์

กรรมการ

-

3/3

3. นายเจษฎา พรหมจาต

กรรมการ

-

3/3

หมายเหตุุ: 1. ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 6/2563 เมื่่�อวัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2563 มีีมติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จึึงไม่่มีี
การประชุุมคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนในปีี 2563

ผลการปฏิิบััติิหน้้าที่�ข
่ องคณะกรรมการสรรหาและพิิ จารณาค่่าตอบแทน
ในปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่า่ ตอบแทน มีีผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามรายละเอีียดที่่�ปรากฎใน "รายงานคณะกรรมการ
และพิิจารณาค่่าตอบแทน"
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด
(มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ได้้รัับการแต่่งตั้้ง� จากคณะกรรมการบริิษััท
ประกอบด้้ ว ย  กรรมการอิิ ส ระซึ่่� ง เป็็ น ผู้้� ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ แ ละมีี
ประสบการณ์์ด้้านธุุรกิิจ กฎหมาย บััญชีีการเงิิน และการบริิหาร 
จำำ�นวน 3 ท่่าน ประกอบด้้วย นายเจษฎา พรหมจาต ทำำ�หน้้าที่่�
เป็็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร. พรชััย ด่่านวิิวัฒ
ั น์์ และ
รศ. ดร. สุุเจตน์์ จัันทรัังษ์์ ดำ�ร
ำ งตำำ�แหน่่งกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�อย่่างอิิสระตามที่่�ได้้รัับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริิ ษัั ท และมีีอำำ� นาจหน้้ า ที่่� ต าม
กฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริิษััทฯ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
ข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย 
(ตลท.) และในปีี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้้จััดให้้มีีการ
ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำำ�นวน 4 ครั้้�ง โดยมีีกรรมการ
ตรวจสอบเข้้าร่่วมประชุุมครบทั้้�ง 3 ท่่านในทุุกครั้้�งของการประชุุม
และมีีการประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วม
ประชุุมด้้วย จำำ�นวน 1 ครั้้�ง เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่า ผู้ส้� อบบััญชีีมีีความเป็็น
อิิสระในการปฏิิบัติั งิ านสอบบััญชีีและได้้รับั ความร่่วมมืือในการให้้
ข้้อมููลต่่าง ๆ จากผู้้�บริิหารและเจ้้าหน้้าที่่�ของบริิษััทฯ เป็็นอย่่างดีี 
โดยผลการดำำ�เนิินงานและการให้้ความเห็็นในเรื่่อ� งต่่าง ๆ ของคณะ
กรรมการตรวจสอบ สามารถสรุุปได้้ ดัังนี้้�
1. การสอบทานรายงานทางการเงิิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้้สอบทานความถููกต้้องครบถ้้วนของ
ข้้อมููลในงบการเงิิน การปฏิิบััติิตามข้้อสัังเกตและความเห็็นของ
ผู้้�สอบบััญชีี  การปรัับปรุุงรายการบััญชีี  นโยบายการบััญชีี ความ
เพีียงพอของข้้อมููลที่เ่� ปิิดเผยในงบการเงิินและข้้อสัังเกตของผู้ส้� อบ
บััญชีี รวมทั้้�ง ข้้อมููลที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญของงบการเงิินรายไตรมาส
และประจำำ�ปีี 2564 รวมถึึงรายการระหว่่างกัันและรายการที่่�อาจ
มีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ โดยมีีการจััดประชุุม
ร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีีรับั อนุุญาตและผู้บ้� ริิหารที่่เ� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ� ซัักถาม
และให้้ข้อ้ เสนอแนะเกี่่ย� วกัับประเด็็นต่่าง ๆ ในรายงานทางการเงิิน
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า การจััดทำำ�งบการเงิินของบริิษััทฯ เป็็นไปตามข้้อ
กำำ�หนดของกฎหมาย และเป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีีและการ
สอบบััญชีี

2. การสอบทานความเพีี ยงพอของระบบควบคุุม
ภายในและ การกำำ�กัับดููแลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้สอบทานความเพีียงพอของระบบ
ควบคุุมภายในของบริิษัทั ฯ เป็็นประจำำ�ทุกุ ปีีตามกรอบการควบคุุม
ภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) ซึ่่�งรวมถึึงการ
จััดให้้ฝ่า่ ยจััดการและผู้ต้� รวจสอบภายในจากบริิษัทั ภายนอกทำำ�การ
ตอบแบบประเมิิ น ความเพีียงพอของระบบควบคุุ ม ภายใน
ตามแบบการประเมิินของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) เพื่่�อประเมิินระบบการ
ควบคุุมภายในด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง การปฏิิบััติิงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่่�อสารข้้อมููล รวมถึึงระบบการ ติิดตามงาน
เพื่่อ� ให้้เกิิดความเชื่่อ� มั่่น� ในระบบควบคุุมภายในว่่ามีีความเหมาะสม
และมีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้�  ค ณะกรรมการตรวจสอบได้้ พิิ จ ารณาและอนุุ มัั ติิ
แผนการตรวจสอบภายในประจำำ�ปีี รวมทั้้�งการให้้ความเห็็นต่่อ
รายงานการตรวจสอบภายใน กำำ�กัับดููแลให้้ผู้้�ตรวจสอบภายใน
ปฏิิบััติิงานตรวจสอบอย่่างอิิสระและเป็็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน โดยให้้ความสำำ�คัญต่่
ั อการประเมิิน และปรัับปรุุง
ระบบควบคุุมภายในให้้สอดคล้้องกัับขั้้�นตอน การปฏิิบััติิงาน
รวมถึึงการพิิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้้างของบริิษััทฯ
3. การปฏิิบััติิตามกฎหมาย ระเบีียบ และข้้อบัังคัับ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้สอบทานและกำำ�กัับการปฏิิบััติิงาน
ของบริิษัทั ฯ ให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับ ประกาศ และกฎหมายว่่าด้้วย
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมถึึงกฎหมายอื่่น� ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
ที่่มีีผลบั
�
งั คัับใช้้กับั ธุุรกิจิ ของบริิษัทั ฯ พบว่่า ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ ได้้
ปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมายดัั ง กล่่าวข้้ า งต้้ น อย่่างครบถ้้ ว น และมีี
ประสิิทธิิภาพ

การกำ�กับดูแลกิจการ

4. การพิิ จารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้ทำำ�หน้้าที่่พิ� จิ ารณาคััดเลืือกผู้ส้� อบบััญชีี 
และพิิจารณาความเหมาะสมของค่่าตอบแทนผู้้�สอบบััญชีี  โดย
พิิจารณาจากผลการปฏิิบััติิงานที่่�ผ่่านมา ความรู้้�ความสามารถ 
ประสบการณ์์ในการตรวจสอบ ขอบเขตการปฏิิบััติิงาน ปริิมาณ
งาน คุุ ณ ภาพและมาตรฐานการทำำ� งานของบริิ ษัั ท สอบบัั ญชีี 
รวมถึึงความเป็็นอิิสระตามหลัักจรรยาบรรณของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
บััญชีีและตามข้้อกำำ�หนดของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ฯ (ก.ล.ต.) และนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััทและที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิ
ค่่ า สอบบัั ญชีี  และแต่่งตั้้� ง ผู้้� ส อบบัั ญชีี จากบริิ ษัั ท ไพรซวอ
เตอรเฮาสคููเปอรส เอบีีเอเอส จํํากััด (PricewaterhouseCoopers
ABAS Limited) โดยมีีนางสาวธิิติินัันท แว�นแก้ว ผูู้สอบบััญชีีรัับ
อนุุญาต เลขที่่� 9432 นายพิิสิิฐ ทางธนกุุล ผูู้สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เลขที่่� 4095 นางสาวนัันทิิกา ลิ้้�มวิิริิยะเลิิศ ผูู้สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เลขที่่� 7358 เป็ น ผูู ้ ต รวจสอบบัั ญชีี ภายนอกเพื่่� อ ดํําเนิิ น การ
ตรวจสอบงบการเงิินสํําหรัับปสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 และ
สอบทานรายไตรมาส
5. การสอบทานรายการระหว่่างกัันที่่�อาจมีีความขััด
แย้้งทางผลประโยชน์์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้สอบทานและให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับ
รายการระหว่่างกัันที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ของ
บริิษััทฯ เป็็นประจำำ�ทุุกไตรมาส โดยยึึดหลัักการการเป็็นรายการ
ปกติิทางธุุรกิิจ สามารถเปรีียบเทีียบราคาได้้ มีีความเป็็นธรรม ให้้
ประโยชน์์สููงสุุดแก่่บริิษััทฯ และเป็็นไปตามกฎระเบีียบและข้้อ
กำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ซึ่่�งพบว่่า การทำำ�
รายการระหว่่างกัันที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ในปีี
2564 เป็็นไปตามหลัักการที่่�วางไว้้ทั้้�งหมด โดยได้้เปิิดเผยข้้อมููล
อย่่างครบถ้้วนและเพีียงพอ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

จรรยาบรรณธุุ รกิิ จ ของบริิ ษัั ท ฯ รวมถึึ ง การแจ้้ ง เบาะแสหรืือ
ข้้อร้้องเรีียน โดยเปิิดโอกาสให้้บุุคคลทั่่�วไป สามารถแจ้้งเบาะแส
หรืือร้้ อ งเรีียนเมื่่� อ พบพฤติิ ก รรมของกรรมการ  ผู้้� บ ริิ ห ารและ
พนัักงานที่่�ไม่่เหมาะสมหรืือขััดต่่อจรรยาบรรธุุรกิิจของบริิษััทฯ
เพื่่อ� รัับฟัังทุุกข้้อร้้องเรีียนอย่่างเสมอภาค โปร่่งใสและให้้ความเป็็น
ธรรมแก่่ทุุกฝ่่ายและมีีการรัักษาความลัับและคุ้้�มครองผู้้�ร้้องเรีียน
ตามที่่กำ� �ำ หนดในนโยบายการแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียนของบริิษัทั ฯ
7. การบริิหารความเสี่่�ยง

บริิษััทฯ มีีคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับ
ดููแลความเสี่่�ยงโดยเฉพาะ ซึ่่�งมีีขอบเขตการทำำ�งานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การประเมิิน การทบทวน การจััดการ และติิดตามความเสี่่�ยงของ
โครงการ การลงทุุน รวมทั้้�งกระบวนการทำำ�งานของทุุกหน่่วยงาน
ภายในบริิษััทฯ อย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยคณะทำำ�งานความเสี่่�ยงได้้จััด
ทำำ�รายงานความเสี่่ย� งและแผนการบริิหารความเสี่่ย� ง และรายงาน
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบทุุกไตรมาส พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอต่่อคณะ
กรรมการบริิษััท เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ มีีกระบวนการบริิหาร
ความเสี่่ย� งที่่มีี� ประสิิทธิิภาพเพีียงพอ และควบคุุมให้้ความเสี่่ย� งอยู่่�
ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
โดยสรุุป คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า บริิษััทฯ ได้้
จััดทำำ�งบการเงิินอย่่างถููกต้้อง เชื่่�อถืือได้้ มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่าง
เพีียงพอ เป็็นไปตามมาตรฐานการบััญชีีและการสอบบััญชีี มีีระบบ
การควบคุุมภายในและการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสมและมีี
ประสิิทธิิภาพ โดยบริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตาม กฎหมาย ระเบีียบ
ข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ อย่่างเคร่่งครััด มีีการพิิจารณา
คััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีเป็็นไปตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด มีีการสอบ
ทานการเข้้ า ทำำ�ร ายการระหว่่างกัั น ที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง ทาง
ผลประโยชน์์อย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังให้้ความสำำ�คัญ
ั
ในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันและการ  ปฏิิบััติิตามหลัักการ
กำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตลอดปีี 2564 ที่่ผ่่� านมา

6. การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้้สอบทานการปฏิิบัติั งิ านตามนโยบาย
การบริิหารจััดการเพื่่อ� การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีีซึ่่
� ง� เป็็นไปตามหลััก
CG Code ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) และนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รััปชััน
พบว่่า กรรมการและพนัักงานบริิษััทฯ ได้้ปฏิิบััติิตามนโยบายการ
กำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี 
� และนโยบายต่่อต้้านการคอร์์รัปั ชัันที่่บ� ริิษัทั ฯ
กำำ�หนดไว้้อย่่างเคร่่งครััดตามคู่่�มืือการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ

                      นายเจษฎา พรหมจาต
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่าตอบแทน
เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
จากที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 6/2563 เมื่่�อ
วัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2563 มีีมติิแต่่งตั้้�ง คณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทนประกอบด้้วยกรรมการ  3 ท่่าน ได้้แก่่ 
ดร. พรชััย ด่่านวิิวััฒน์์ เป็็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน รศ.ดร. สุุเจตน์์ จัันทรัังษ์์  และ นายเจษฎา
พรหมจาต เป็็นกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่า่ ตอบแทน ทุุกท่่าน
เป็็นกรรมการอิิสระทั้้�งหมด โดยมีีผู้บ้� ริิหารระดัับสููงเป็็นเลขานุุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ในปีี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนได้้มีี
การประชุุมรวมทั้้�งสิ้้น� 3 ครั้้�ง ตามขอบเขตความรัับผิิดชอบที่่ไ� ด้้รับั
มอบหมาย โดยได้้พิิจารณาในเรื่่�องต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. พิิจารณาเกณฑ์์การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการ
ผู้้�จัดั การ ซึ่่�งเป็็นการวััดผลสมรรถนะทั้้�งในด้้านการบริิหาร การ
วาง กลยุุทธ์์ การวางแผนทางการเงิิน ความสััมพัันธ์์กัับคณะ
กรรมการและบุุคคลภายนอก เพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการ
ประเมิินกรรมการผู้้�จััดการ  และได้้ทำำ�การพิิจารณาผลการ

ประเมิินการปฏิิบัติั งิ านของกรรมการผู้้�จัดั การและค่่าตอบแทน
ประจำำ�ปีี เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท รวมถึึงได้้กำ�ำ หนด
ดััชนีีชี้้วั� ดั (Key Performance Index) ของกรรมการผู้้�จัดั การ 
เพื่่�อใช้้ในการประเมิินผลการปฏิิบัติั ิงานในปีี 2565
2. จััดทำำ�เกณฑ์์การประเมิินคณะกรรมการบริิษัทั  ทั้้�งรายคณะและ
รายบุุคคล รวมถึึงคณะกรรมการชุุดย่่อย
3. พิิจารณากำำ�หนดค่่าตอบแทนประจำำ�ปีีของกรรมการบริิษััท
รวมถึึงจััดทำำ�เกณฑ์์การจ่่ายเงิินบำำ�เหน็็จให้้แก่่กรรมการบริิษัทั
เพื่่�อเสนอต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น
4. จััดทำำ�นโยบายการสรรหาผู้บ้� ริิหารมาสืืบทอดตำำ�แหน่่งที่่สำ� ำ�คัญ 
ั
(Succession Plan) เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ได้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ด้� ว้ ยความเป็็นอิิสระตามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี

            ดร. พรชััย  ด่่านวิิวััฒน์์        
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน

การกำ�กับดูแลกิจการ
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การควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
การควบคุุ ม ภายในและการบริิ ห าร
ความเสี่่�ยง
1. การควบคุุมภายใน
บริิษััทฯ ได้้ตระหนัักถึึงความสํําคััญของการมีีระบบการควบคุุม
ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่่�ดีี  โดยได้้นำำ�หลัักการ
ควบคุุมภายใน ตามแนวทางและกรอบการควบคุุมภายในของ
COSO Internal Control-Integrated Framework (COSO :
The Committee of Sponsoring Organization of the Trade
way Commission) ซึ่่�งเป็็นแนวทางการควบคุุมภายในที่่�เป็็น
มาตรฐานในระดัับสากลมาใช้้เป็็นแนวทางในการควบคุุมภายใน
และหลัักการตรวจสอบที่่เ� น้้นตามความเสี่่ย� ง (Risk Based Audit)
เป็็นแนวทางในการตรวจสอบ และประเมิินระบบการควบคุุม
ภายในของบริิษัทั ฯ โดยได้้กำำ�หนดนโยบายและวิิธีีปฏิิบัติั ที่ิ มีีค
่� วาม
เพีียงพอและเหมาะสมกัับลัักษณะ ขนาดของงานหรืือสภาพ
แวดล้้อม เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าหน่่วยงานต่่างๆ ได้้มีีการปฏิิบััติิตาม
กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับและนโยบายที่่เ� กี่่ย� วข้้อง มีีการรายงานที่่น่่� า
เชื่่�อถืือ ถููกต้้อง ครบถ้้วนและสมบููรณ์์ และมีีการปฏิิบััติิการที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล  เพื่่�อให้้การควบคุุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในครอบคลุุมทุุกด้้าน บริิษััทฯ ได้้ยึึดถืือแนวปฏิิบัติั ิ
ตามองค์์ประกอบของการควบคุุมภายใน 5 องค์์ประกอบ ดัังนี้้�
1.1	สภาพแวดล้้ อ มของการควบคุุ ม (Control
Environment)

บริิษััทฯ ได้้จััดโครงสร้้างขององค์์กรโดยแบ่่งสายการบัังคัับ
บััญชา ตลอดจนแบ่่งแยกหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบในงานไว้้อย่่าง
ชััดเจน พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดนโยบาย  เป้้าหมาย ทิิศทาง และ
แผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ตลอดจนการกำำ�กัับดููแล
กิิจการให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ รวมถึึงจััดทำำ�ข้้อบัังคัับ
หรืือระเบีียบต่่างๆ เพื่่�อใช้้ยึึดถืือเป็็นหลัักและแนวทางในการ
ปฏิิบััติิงาน เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดความเสีียหายหรืือละเว้้นใน
การปฏิิบััติิงาน โดยมุ่่�งเน้้นการปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับจริิยธรรมและ
จรรยาบรรณทางธุุรกิิจขององค์์กร  และของพนัักงาน เพื่่�อให้้

กรรมการ  ผู้้�บริิหาร  พนัักงานในทุุกระดัับชั้้�นและบุุคคลที่่�
เกี่่�ยวข้้องได้้นำ�ำ ไปประพฤติิปฏิิบัติั ิให้้ถููกต้้อง และเหมาะสม
1.2 การประเมิินความเสี่่�ยง (Risk Assessment)

บริิษััทฯ ได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับความเสี่่�ยง ซึ่่�งเป็็นเหตุุการณ์์ไม่่
แน่่นอนที่่ไ� ม่่พึึงประสงค์์จะให้้เกิิดขึ้้น� แต่่หากเกิิดเหตุุการณ์์ขึ้้น�
จะก่่อให้้เกิิดความเสีียหาย บริิษััท จึึงกำำ�หนดให้้ทุุกหน่่วยงาน
ทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงที่่�แฝงอยู่่�ในหน่่วยงานและจััดให้้มีี
การควบคุุมความเสี่่�ยงนั้้�นให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ โดย
ประเมิินความเสี่่�ยงอย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ�� เสมอ
การตรวจสอบภายในของบริิษััท จะเน้้นตรวจสอบตามความ
เสี่่�ยง (Risk Based Audit) โดยทำำ�การประเมิินความเสี่่ย� งของ
งาน และคััดเลืือกงานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงนำำ�มาวางแผนการ
ตรวจสอบ ซึ่่�งจะช่่วยให้้การตรวจสอบมีีประสิิทธิิภาพ
1.3	กิิจกรรมการควบคุุม (Control Activities)

บริิษัทั ฯ จะจััดให้้มีีกิจิ กรรมการควบคุุมภายในที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผล อย่่างเพีียงพอและเหมาะสม โดยเน้้นกิิจกรรม
การควบคุุมในลัักษณะป้้องกััน สืืบค้้นหา แก้้ไข หรืือทดแทน
ซึ่่�งจะช่่วยลดความเสีียหาย ความผิิดพลาดที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และ
สามารถบรรลุุผลสำำ�เร็็จตามวััตถุุประสงค์์ของการควบคุุม
ภายใน เช่่น จััดให้้มีีนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ขั้้�นตอน
และวิิธีีปฏิิบัติั ิงาน ตลอดจนโครงสร้้างองค์์กร การแบ่่งหน้้าที่่�
การมอบอำำ�นาจอนุุมัติั ิ ฯลฯ เป็็นต้้น โดยกรรมการ ผู้บ้� ริิหาร 
และพนัักงานทุุกระดัับต้้องให้้ความร่่วมมืือและถืือปฏิิบััติิตาม
กฎ ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ ที่่�ออกเป็็นคำำ�สั่่�งหรืือประกาศโดย
เคร่่งครััด
1.4 ข้้อมููลสารสนเทศและการสื่่�อสาร (Information
and Communication)

บริิษัทั ฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญต่่
ั อระบบสารสนเทศและการ
สื่่�อสารข้้อมููล โดยได้้มีีการกำำ�หนดนโยบาย และจััดให้้มีีการใช้้

151

152

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ข้้ อ มูู ล สารสนเทศที่่� จำำ� เป็็ น อย่่างเพีียงพอ และทัั น ต่่อ
สถานการณ์์ ซึ่่ง� ต้้องมีีความถููกต้้อง ชััดเจน เข้้าใจง่่าย และเป็็น
ปัั จ จุุ บัั น  อีีกทั้้� ง ยัั ง จัั ด ให้้ มีี การสื่่� อ สารระหว่่างผู้้� บ ริิ ห ารกัั บ
ผู้้�ปฏิิบััติิงาน หรืือระหว่่างหน่่วยงานด้้วยกััน เพื่่�อให้้เกิิดความ
เข้้าใจ และประสานการปฏิิบััติิงาน โดยจััดให้้มีีการประชุุม
พนัักงานเป็็นประจำำ�อย่่างสม่ำำ�� เสมอ
1.5 การติิดตาม และประเมิินผล (Monitoring &
Evaluation Activities)

บริิษััทฯ จััดให้้มีีการติิดตาม ทบทวน และประเมิินผลการ
ควบคุุมภายในเป็็นประจำำ�อย่่างสม่ำำ�� เสมอโดยผู้้�ประเมิินอิิสระ
ซึ่่�งไม่่มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับงานและหน่่วยงาน เช่่น ผู้้�ตรวจสอบ
ภายใน เป็็นต้้น และรายงานผลต่่อคณะกรรมการบริิหารของ
บริิษัทั หากขั้้น� ตอนหรืือการควบคุุมมีีจุุดอ่่อน ให้้คณะกรรมการ
บริิหารพิิจารณากำำ�หนดมาตรการควบคุุมและแก้้ไขปััญหานั้้�น
อย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั ฯ มีีคณะทำำ�งานด้้านบริิหารความเสี่่ย� งเพื่่อ� ดููแลใน
ด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััทฯ (Risk Assessment)  
ซึ่่�งประกอบไปด้้วยผู้้�บริิหารในแต่่ละสายงาน และ/หรืือสาย
งานที่่เ� กี่่ย� วข้้อง ทำำ�หน้้าที่่กำ� ำ�กับั ดููแลการบริิหารความเสี่่ย� งของ
องค์์กรอย่่างเป็็นระบบ มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ซึ่่�ง
คณะทำำ�งานดัังกล่่าวได้้ดำำ�เนิินการตามนโยบายการบริิหาร
ความเสี่่�ยงในการประเมิินและวิิเคราะห์์ปััจจััยเสี่่ย� งที่่มีีผล
� กระ
ทบต่่อองค์์กรทั้้�งปััจจััยภายนอกและปััจจััยภายใน รวมถึึง
รายงานต่่อผู้้�บริิหารและติิดตามผล โดยนำำ�เสนอรายงานต่่อที่่�
ประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบทุุกไตรมาส
2. ความเห็็ น ของผู้้�ตรวจสอบภายในและ
ผู้้�สอบบััญชีีเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายใน
บริิษััทฯ ได้้จััดให้้มีีหน่่วยงานตรวจสอบภายในที่่�มีีความเป็็นอิิสระ
ในการติิดตามและประเมิินผลการควบคุุมภายในโดยการว่่าจ้้าง
ผู้้� ต รวจสอบระบบควบคุุ ม ภายในซึ่่� ง เป็็ น หน่่วยงานภายนอก
(Outsource) ซึ่่�งได้้แต่่งตั้้ง� บริิษัทั  สู่่�ความสำำ�เร็็จ จำำ�กัดั เป็็นผู้้�ตรวจ
สอบภายในของบริิษัทั ฯ (“ATP” หรืือ “ผู้้�ตรวจสอบภายใน”) โดย
มีีนายไพศาล ภู่่�รัตั น์์เจริิญชัย 
ั เป็็นหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน ได้้
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จััดทำำ�แผนการตรวจสอบภายใน ประจำำ�ปีี 2564 และได้้นำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อพิิจารณาและอนุุมััติิแผนการ 
ตรวจสอบภายในดัังกล่่าว ซึ่่�งฝ่่ายตรวจสอบภายในได้้ดํําเนิินการ 
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในอย่่างครบถ้้ ว นและ
รายงานผลการตรวจสอบภายในต่่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่อ�
พิิจารณาให้้ความเห็็นและข้้อเสนอแนะต่่อประเด็็นการตรวจสอบ
บริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงาน ได้้ตระหนััก
ถึึงความสํําคััญของการมีีระบบควบคุุมภายในสํําหรัับ ทุุกกระบวน
การทํํางานอย่่างเพีียงพอและช่่วยให้้บริิษััทฯ บรรลุุวััตถุุประสงค์์
ตามเป้้าหมายที่่�กํําหนดไว้้ นอกจากนี้้� ผู้้�สอบบััญชีี  ได้้ทํําหน้้าที่่�
ตรวจสอบงบการเงิินและระบบควบคุุมภายใน ของบริิษััทฯ อย่่าง
เป็็นอิิสระตามมาตรฐานการบััญชีี   มาตรฐานการสอบบััญชีีและ
ข้้อกํําหนดของตลาดหลัักทรััพย์์ แห่่งประเทศไทย   โดยผู้ส้� อบบััญชีี
รัับอนุุญาต ผู้บ้� ริิหารฝ่่ายบััญชีี และการเงิินเข้้าร่่วมประชุุมกัับคณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่่� อ  นํําเสนอรายงานการสอบบัั ญชีีต่่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อ พิิจารณาให้้ความเห็็น ซัักถาม
ประเด็็นต่่าง ๆ และให้้ข้อ้ เสนอแนะ ต่่องบการเงิิน ซึ่่�งจากรายงาน
ผลการตรวจสอบภายในและรายงาน การสอบบััญชีีไม่่พบประเด็็น
การตรวจสอบที่่� ส่่ งผลกระทบ ต่่อระบบควบคุุ ม ภายในอย่่าง
มีีนััยสํําคััญ
3. หััวหน้้างานตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ ได้้แต่่งตั้้�งบริิษััท สู่่�ความสำำ�เร็็จ จำำ�กััด (“ATP”) ให้้ปฏิิบััติิ
หน้้าที่่ผู้� ต้� รวจสอบภายในของบริิษัทั ฯ ตั้้�งแต่่ปีี 2563 จนถึึงปััจจุุบันั
ซึ่่�ง ATP ได้้มอบหมายให้้นายไพศาล ภู่่�รััตน์์เจริิญชััย ตำำ�แหน่่ง
กรรมการผู้้�จัดั การ เป็็นผู้้�รับั ผิิดชอบหลัักในการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ผู้� ต้� รวจ
สอบภายในของบริิษัทั ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้้พิจิ ารณา
คุุณสมบััติิของ ATP และนายไพศาล ภู่่�รััตน์์เจริิญชััย แล้้วเห็็นว่่า มีี
ความเหมาะสมเพีียงพอกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าว เนื่่�องจากมีี
ความเป็็นอิิสระ และมีีประสบการณ์์ในการปฏิิบััติิงานด้้านการ
ตรวจสอบภายในให้้กัับบริิษััทที่่�มีีธุุรกิิจหลากหลาย อีีกทั้้�งนาย
ไพศาล ภู่่�รััตน์์เจริิญชััย ได้้เข้้ารัับการอบรมในหลัักสููตรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการปฏิิบััติิงานด้้านการตรวจสอบภายใน ได้้แก่่  Certified
Internal Auditor (CIA) และ Certified Professional Internal
Auditor (CPIA) เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� การพิิจารณาและอนุุมััติิ แต่่งตั้้�ง
ถอดถอน โยกย้้ายผู้ต้� รวจสอบภายในของบริิษัทั ฯ จะต้้องผ่่านการ
อนุุมััติิ หรืือได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การกำ�กับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

รายการระหว่่างกััน
ข้้อมููลรายการระหว่่างกัันในรอบปีี 2564 ที่่ผ่่� านมา สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
1. บุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง
บุุคคล/นิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

นายมารุุต ศิิริิโก

- ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการ กรรมการผู้้�จัดั การ และผู้้�ถืือหุ้้�นของ
บริิษัทั ฯ โดยถืือหุ้้�น AMR (รวมคู่่ส� มรส) จำำ�นวน 52,536,400 หุ้้�น
คิิดเป็็นร้้อยละ 8.76 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่จำ� �ำ หน่่ายได้้แล้้วทั้้ง� หมดของ
บริิษัทั ฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

บริิษััท พรีีเซ้้นต์์ เทคโนโลยีี จำำ�กััด (“PZENT”)

- PZENT เป็็นนิิติิบุุคคลที่�มีี่ ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่  ได้้แก่่  นางสาว
นรััญภัทั ร์์ ศิิริิโก และ นางสาวพราวพััชชา ศิิริิโก ถืือหุ้้�นใน
สััดส่่วนร้้อยละ 69.99 และ 30.00 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งเป็็นบุุตร
ของนายมารุุต ศิิริิโก กรรมการผู้้�จััดการของบริิษััทฯ

นายกิิตติิรััฐ ทวีีลาภ

- ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นกรรมการของบริิษััทฯ และถืือหุ้้�น AMR
จำำ�นวน 500,000 หุ้้�น คิิดเป็็นร้้อยละ 0.08%

นายเชาวนิิจ ธนวงศ์์วิบูิ ูลย์์

- ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นรองกรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�ถืือหุ้้�น AMR
(รวมคู่่�สมรส) โดยถืือหุ้้�น จำำ�นวน 21,041,600 หุ้้�น คิิดเป็็น
ร้้อยละ 3.51 ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของ
บริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

บริิษััท เอ.เอส.แอสโซซิิเอท เอนยิิเนีียริ่่�ง (1964) จำำ�กััด (“AS”) - นายอัังสุุรัสั มิ์์� อารีีกุุล เป็็นกรรมการของ AS โดยถืือหุ้้�น AMR  
จำำ�นวน  52,348,200 หุ้้�น หรืือ 8.72%  ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�
จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

2. ลัักษณะของรายการระหว่่างกัันและความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผลของการทำำ�
รายการระหว่่างกััน
2.1		 รายการระหว่่างกัันของบริิษััทฯ กัับบุุคคล/นิิติบุ
ิ ุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 รายการระหว่่างกัันของบริิษััทฯ กัับบุุคคล/นิิติบุิ ุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
บุุคคล/นิิติบุ
ิ ุคคล
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

ลัักษณะ
รายการ

มููลค่่ารายการ
(ล้้านบาท)
ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล/
ณ วัันที่่� 31
ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธัันวาคม 2564

บริิ ษัั ท พรีีเซ้้ น ต์์ เทคโนโลยีี  • รายได้้จากการ
จำำ�กััด (“PZENT”)
ให้้บริิการ

0.04 รายได้้ค่่าบริิการ  เป็็นรายการค้้าปกติิ เป็็นราคา
เดีียวกัับการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก

• ต้้นทุุนจากงาน
จ้้างเหมา
• เจ้้าหนี้้�การค้้า

41.69 รัั บ เหมาติิ ด ตั้้� ง อุุ ป กรณ์์ เป็็ น รายการค้้ า ปกติิ
เป็็ น ราคาเดีียวกัั บ การทำำ�ร ายการกัั บ บุุ คคล
11.72 ภายนอก
ความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาและมีีความ
เห็็ น ว่่ารายการดัั ง กล่่าวมีีความสมเหตุุ ส มผล
เป็็ น การว่่าจ้้ า งงานให้้ บ ริิ ก ารตามขอบเขตการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามปกติิของบริิษััทฯ ภายใต้้เงื่่�อนไข
การค้้าทั่่�วไปเทีียบเคีียงได้้กับั ที่่บ� ริิษัทั ฯ ดำำ�เนิินงาน
กัับบุุคคลอื่น่� และมิิได้้ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ เสีียประโยชน์์

บริิ ษัั ท เอ.เอส.แอสโซซิิ เ อท • รายได้้จากการ
เอนยิิ เ นีียริ่่� ง (1964) จำำ�กัั ด
ให้้บริิการ
(“AS”)
• สิินทรััพย์์ที่่�เกิิด
จากสััญญา
• ต้้นทุุนบริิการ
• เจ้้าหนี้้�การค้้า

2.95 รายได้้จากงานโครงการ เป็็นรายการค้้าปกติิ เป็็น
ราคาเดีียวกัับการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก
2.95
0.02 บริิการจััดอบรม เป็็นรายการค้้าปกติิ เป็็นราคา
0.02 เดีียวกัับการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก
ความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาและมีีความ
เห็็ น ว่่ารายการดัั ง กล่่าวมีีความสมเหตุุ ส มผล
เป็็ น การดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ ตามสัั ญญ ารัั บ จ้้ า งงานให้้
บริิการตามปกติิของบริิษัทั ฯ ภายใต้้เงื่อ่� นไขการค้้า
ทั่่� ว ไปเทีียบเคีียงกัั บ ที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ ดำำ� เนิิ น งานกัั บ
บุุคคลอื่น�่ และมิิได้้ทำ�ำ ให้้บริิษัทั ฯ เสีียประโยชน์์

การกำ�กับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุ : ผู้้�ถืือหุ้้�นและ/หรืือผู้้�ลงทุุนสามารถดููข้้อมููลรายการระหว่่างกัันย้้อนหลัังเพื่่�อเปรีียบเทีียบข้้อมููล ได้้จากเว็็บไซด์์ของบริิษััทฯ
www.amrasia.com หััวข้้อ “นัักลงทุุนสััมพัันธ์์”
2.2

การค้ำำ��ประกัันเงิินกู้้�สถาบัันการเงิิน

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 กรรมการและผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ มีีการค้ำำ��ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อให้้แก่่บริิษััทฯ ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

บุุคคล/นิิติิบุุคคล
ที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง

ผู้้�ค้ำำ��ประกััน
(ค้ำำ��ประกัันเต็็มวงเงิิน)
นายมารุุต ศิิริิโก
นายกิิตติิรััฐ ทวีีลาภ
นายเชาวนิิ จ  ธนวงศ์์ วิิ บูู ล ย์์
(เฉพาะธนาคารพาณิิชย์์แห่่ง
ที่่� 2 เท่่านั้้�น)

รวม

ลัักษณะ
รายการ

ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564
(ล้้านบาท)
วงเงิิน
กู้้�ยืืม

ยอดคง
ค้้าง

สััญญาวงเงิินสิินเชื่่อ� 1,233.67
กัับธนาคารพาณิิชย์์
แห่่งที่่� 1

30.00

ความจำำ�เป็็นและความสมเหตุุสมผล/
ความเห็็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

สััญญาวงเงิินสิินเชื่่อ� 1,708.02
กัับธนาคารพาณิิชย์์
แห่่งที่่� 2

- นายมารุุต ศิิริิโก นายกิิตติิรััฐ ทวีีลาภ และ
นายเชาวนิิจ ธนวงศ์์วิิบููลย์์ เข้้าค้ำำ��ประกัันส่่วน
บุุคคลสำำ�หรัับวงเงิินกู้้�ยืืมกัับสถาบัันการเงิินให้้
แก่่บริิษััทฯ สำำ�หรัับวงเงิินสิินเชื่่�อกัับธนาคาร
พาณิิชย์์แห่่งที่่� 2 โดยไม่่มีีการคิิดค่่าใช้้จ่่ายกัับ
บริิษััทฯ

2,941.69

30.00 ความเห็็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิิจารณาแล้้วเห็็นว่่า
รายการค้ำำ��ประกัันดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่เ� กิิดขึ้้น�
ตามความจำำ�เป็็นในการขอรัับการสนัับสนุุน
วงเงิินสิินเชื่่�อจากทางสถาบัันการเงิิน เพื่่�อใช้้ใน
การประกอบธุุรกิิจของบริิษััทฯ อีีกทั้้�ง เป็็นไป
ตามเงื่่�อนไขของสถาบัันทางการเงิินทั่่�วไป โดย
นายมารุุต ศิิริิโก นายกิิตติิรััฐ ทวีีลาภ และนาย
เชาวนิิจ ธนวงศ์์วิิบููลย์์ ไม่่ได้้คิิดค่า่ ใช้้จ่่ายในการ
ค้ำำ�� ประกัันซึ่่ง� เป็็นประโยชน์์ต่่อบริิษัทั ฯ รายการ
ดัังกล่่าวจึึงเป็็นรายการที่่ส� มเหตุุสมผลและเป็็น
ประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

3.	มาตรการและขั้้� น ตอนการทำำ� รายการ
ระหว่่างกััน
บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดมาตรการในการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกััน
ของบริิ ษัั ท ฯ กัั บ บุุ คคลที่่� อ าจมีีความขัั ด แย้้ ง โดยจะจัั ด ให้้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็น
ของการเข้้าทำำ�รายการ ความสมเหตุุสมผล  และความเหมาะสม
ด้้านราคาของรายการนั้้�น โดยพิิจารณาจากเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ให้้เป็็น
ไปตามลัักษณะการดำำ�เนิินการค้้าปกติิในราคาตลาด ซึ่่�งสามารถ
เปรีียบเทีียบได้้กับั ราคาที่่เ� กิิดขึ้้น� กัับบุุคคลภายนอก ในกรณีีที่่ค� ณะ
กรรมการตรวจสอบไม่่มีีความชำำ�นาญในการพิิจารณารายการ
ระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น บริิษััทฯ จะให้้บุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความ
ชำำ�นาญพิิเศษ เช่่น ผู้้�สอบบััญชีี ผู้ป้� ระเมิินราคาทรััพย์์สินิ  สำำ�นักั งาน
กฎหมาย เป็็นต้้น ที่่เ� ป็็นอิิสระจากบริิษัทั ฯ และบุุคคลที่อ่� าจมีีความ
ขััดแย้้งเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็นเกี่่ย� วกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่อ�
นำำ�ไปใช้้ประกอบการตััดสิินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่�อ
ให้้คณะกรรมการตรวจสอบนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััท หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น ตามแต่่กรณีี 
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ มีีการกำำ�หนดมาตรการไม่่ให้้ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียสามารถเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการอนุุมัติั ริ ายการที่่ต� นเอง
มีีส่่วนได้้เสีีย ทั้้�งโดยทางตรงและทางอ้้อม และคณะกรรมการ
บริิษัทั จะต้้องดููแลให้้บริิษัทั ฯ ปฏิิบัติั ใิ ห้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วย
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และข้้อบัังคัับ ประกาศ คำำ�สั่่ง� หรืือ
ข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการกำำ�กับั ตลาดทุุนและตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับการ
เปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และการได้้มาหรืือ
จำำ�หน่่ายไปซึ่่�งทรััพย์์สิินที่่สำ� �คั
ำ ัญของบริิษััทฯ
4. นโยบายหรืื อ แนวโน้้ มการทำำ� รายการ
ระหว่่างกัันในอนาคต
บริิษััทฯ อาจมีีการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคตอย่่างต่่อเนื่่�อง
ซึ่่� งจะเป็็ นไปตามลัั กษณะการทำำ�ธุุ รกิิจการค้้ าทั่่�วไปและมีีการ
กำำ�หนดนโยบายการเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันอย่่างชััดเจน โดย
เป็็นราคาและเงื่่�อนไขการค้้าตามปกติิของธุุรกิิจเช่่นเดีียวกัับที่่�

การกำ�กับดูแลกิจการ

กำำ�หนดให้้กับั บุุคคล และ/หรืือบริิษัทั ที่่ไ� ม่่เกี่่ย� วข้้องกััน โดยรายการ
ระหว่่างกัันที่่�จะเกิิดขึ้้�นนั้้�นเป็็นไปเพื่่�อความจำำ�เป็็นในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ และเป็็นไปเพื่่�อประโยชน์์ของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิิจารณาตรวจสอบการปฏิิบััติิตาม
หลัักเกณฑ์์และให้้ความเห็็นถึึงความสมเหตุุสมผลของรายการที่่�
เกิิดขึ้้น� ทุุกไตรมาส โดยปััจจุุบันั บริิษัทั ฯ กำำ�ลัังอยู่่ร� ะหว่่างการเจรจา
กัับธนาคารพาณิิชย์์ในการปลดการค้ำำ��ประกัันวงเงิินสิินเชื่่�อของ
กรรมการ  และผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิ ษัั ท ฯ ภายหลัั ง บริิ ษัั ท ฯ เข้้ า
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยเรีียบร้้อยแล้้ว
สำำ�หรัับรายการระหว่่างกัันที่่�มิิได้้เป็็นไปตามธุุรกิิจปกติิที่�่อาจเกิิด
ขึ้้น� ในอนาคต บริิษัทั ฯ จะจััดให้้มีีคณะกรรมการตรวจสอบเข้้ามาส
อบทานการปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์และแสดงเหตุุผลในการทำำ�
รายการดัังกล่่าวก่่อนที่่�บริิษััทฯ จะเข้้าทำำ�รายการนั้้�น ๆ โดยให้้
ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็นของการเข้้าทำำ�รายการ ความสม
เหตุุสมผล  และความเหมาะสมด้้านราคาของรายการนั้้�น โดย
พิิจารณาจากเงื่่�อนไขต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามลัักษณะการดำำ�เนิินการ
ค้้าปกติิในราคาตลาด ซึ่่�งสามารถเปรีียบเทีียบได้้กับั ราคาที่่เ� กิิดขึ้้น�
กัับบุุคคลภายนอกในกรณีีที่่�คณะกรรมการตรวจสอบไม่่มีีความ
ชำำ�นาญในการพิิจารณารายการระหว่่างกัันที่่�อาจเกิิดขึ้้�น บริิษััทฯ
จะให้้ บุุ คคลที่่� มีีค วามรู้้�ความชำำ� นาญพิิ เ ศษ  เช่่น ผู้้� ส อบบัั ญชีี 
ผู้้�ประเมิินราคาทรััพย์์สิิน สำำ�นัักงานกฎหมาย เป็็นต้้น ที่่�เป็็นอิิสระ
จากบริิษััทฯ และบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้งเป็็นผู้้�ให้้ความเห็็น
เกี่่�ยวกัับรายการระหว่่างกัันดัังกล่่าว เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ประกอบการ
ตััดสิินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการตรวจ
สอบนำำ�เสนอต่่อที่่ป� ระชุุมคณะกรรมการ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น ตามแต่่กรณีี 
โดยจะดำำ�เนิินการตามมาตรการและขั้้�นตอนการอนุุมััติิการทำำ�
รายการระหว่่างกัั น ตามที่่� ร ะบุุ ข้้ า งต้้ น อย่่างไรก็็ ต ามรายการ
ระหว่่างกัันที่่อ� าจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ที่อ�่ าจเกิิด
ขึ้้�นในอนาคต คณะกรรมการบริิษััทจะต้้องปฏิิบััติิให้้เป็็นไปตาม
กฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และข้้อบัังคัับ
ประกาศคำำ�สั่่�งหรืือข้้อกำำ�หนดของคณะกรรมการตลาดทุุนและ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยรวมตลอดถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อ
กำำ�หนดเกี่่ย� วกัับการเปิิดเผยข้้อมููลการทำำ�รายการเกี่่ย� วโยงกััน และ
การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่ง� ทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ

การกำ�กับดูแลกิจการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
เรีียนท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััทเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบต่่องบการเงิินของบริิษััท
เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิิน โดยได้้มีีการพิิจารณานโยบายการบััญชีีที่่�
เหมาะสมกัับกิิจการของบริิษัทั ฯ มีีการปฏิิบัติั อิ ย่่างสม่ำำ�� เสมอ และ
ใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างระมััดระวัังและหลัักการประมาณการที่่�สมเหตุุ
สมผลในการจััดทำำ�งบการเงิิน รวมทั้้�งให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�
สำำ�คััญอย่่างเพีียงพอและโปร่่งใสในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนทั่่�วไป
คณะกรรมการบริิษัทั ได้้จัดั ให้้มีีการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� และดำำ�รง
รัักษาไว้้ซึ่่�งระบบบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในเพื่่�อให้้
มั่่น� ใจได้้ว่่ามีีการบัันทึึกข้้อมููลทางบััญชีีอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน แสดง
ข้้อมููลตามข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญ ทัันเวลา และเพีียงพอที่่�
จะดำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�งทรััพย์์สิิน ตลอดจนป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการทุุจริิต
หรืือการดำำ�เนิินการที่่�ผิิดปกติิอย่่างมีีสาระสำำ�คััญ

นายสมศัักดิ์์� จัันทร์์น้้อย
ประธานกรรมการ  

คณะกรรมการบริิ ษัั ท ได้้ แ ต่่งตั้้� ง คณะกรรมการตรวจสอบซึ่่� ง
ประกอบด้้วยกรรมการอิิสระ เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�สอบทานความน่่าเชื่่�อ
ถืือและความถููกต้้องของรายงานทางการเงิิน ความมีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลของกระบวนการควบคุุมภายใน และกำำ�กัับการ
ตรวจสอบภายในให้้ มีี ประสิิ ท ธิิ ภ าพ โดยความเห็็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่่ง� แสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีีนี้้แ� ล้้ว
คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่าระบบการควบคุุม
ภายในและการตรวจสอบภายในของบริิษัทั ฯ สามารถให้้ความเชื่่อ�
มั่่�นได้้ว่่างบการเงิินของบริิษััท สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2564 แสดงฐานะการเงิิน ผลการดำำ�เนิินงาน และกระแสเงิินสด
ของบริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน) โดยถููกต้้องตามที่่�
ควรในสาระสำำ�คััญ  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ซึ่่�ง
ผู้้�สอบบััญชีี  (บริิษััท ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คูเู ปอร์์ส เอบีีเอเอส จํํากััด)
ได้้ทำ�ำ การตรวจสอบและแสดงความเห็็นไว้้ในรายงานของผู้ส้� อบบััญชีี
ซึ่่ง� แสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีนี้้ี แ� ล้้ว
          

นายมารุุต ศิิริิโก
กรรมการผู้้�จัดั การ
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
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งบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)
(เดิิมชื่่�อ บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

159

160

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

161

162

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

163

164

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

165

166

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

167

168

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

169

170

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

171

172

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

173

174

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

175

176

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

177

178

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

179

180

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

181

182

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

183

184

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

185

186

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

187

188

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

189

190

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

191

192

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

193

194

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

195

196

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

197

198

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

199

200

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

201

202

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

203

204

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

205

206

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

งบการเงิน

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

207

208

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

งบการเงิน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล

209

คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาโท คณะพาณิิชยศาสตร์์
และการบััญชีี 
สาขาการบัั ญชีี  มหาวิิ ท ยาลัั ย
ธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี คณะพาณิิชยศาสตร์์
และการบัั ญชีี สาขาการบัั ญชีี 
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ประวััติิการอบรม
• หลัักสููตร Director Certification
Program (DCP) รุ่่�นที่่� 45/2547
ไม่่มีี

ไม่่มีี

250,000
(0.04)

580,000
(0.10)

(ร้้อยละ)

กรรมการและ
ผู้้�บริิหาร

ถืือหุ้้�นบริิษััท

ระหว่่าง

สััดส่่วนการ

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ

2549 – 2551

การไฟฟ้้านครหลวง

การไฟฟ้้านครหลวง

ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านวิิศวกรรมออกแบบและเชื่่�อม
ต่่อระบบไอทีีโซลููชั่่น� (System Integrator: SI)
รวมถึึงให้้บริิการงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบเทคโนโลยีี

รััฐวิิสาหกิิจ

รััฐวิิสาหกิิจ

Bangkok Broadcast & Tele- สืือเผยแพร่่
vision, Co.,Ltd
บริิษััท อีีสเทอร์์น สตาร์์ เรีียล  พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์
เอสเตท จำำ�กััด (มหาชน)

2563 – ปััจจุุบััน      ที่่�ปรึึกษา
2563 – ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

2563 – ปััจจุุบััน กรรมการ/
บริิษััท ทิิพยประกัันภััย จำำ�กััด ประกัันภััย
ก รร ม ก า ร ส รร ห า (มหาชน)
กำำ�หนดค่่าตอบแทนและ
บริิหารทรััพยากรบุุคคล

2562 – ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ/
บริิษัทั เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กัดั
ป ร ะ ธ า น ก รร ม ก า ร (มหาชน)
ตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

รองผู้้�ว่่าการ

2552 – 2553

2562 – ปััจจุุบันั กรรมการอิิสระ/
บริิษัทั เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กัดั ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านวิิศวกรรมออกแบบและเชื่่�อม
ประธานกรรมการบริิษัทั (มหาชน)
ต่่อระบบไอทีีโซลููชั่่น� (System Integrator: SI)
รวมถึึงให้้บริิการงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบเทคโนโลยีี

ช่่วงเวลา

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะ 5 ปีี ย้้อนหลััง

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

(ชื่่อ� -สกุุลเดิิม)
- ไม่่มีี -

(ชื่่อ� -สกุุลเดิิม)
- ไม่่มีี -

นายเจษฎา พรหมจาต 60
กรรมการอิิสระ/
ประธานกรรมการตรวจ
สอบ/
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม

คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาโท คณะรััฐประศาสนศาสตร์์
สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า มหาวิิทยาลััย
ขอนแก่่น
ประวััติิการอบรม
• หลัักสููตร Director Certification
Program (DCP) รุ่่�นที่่� 281/2562

(ปีี)

อายุุ

นายสมศัักดิ์์� จัันทร์์น้้อย 71
กรรมการอิิสระ/
ประธานกรรมการบริิษัทั

ชื่่�อ - สกุุล

ทางครอบครััว

ความสััมพัั นธ์์

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและ
การเงิิน ผู้้�ที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทำำ�บััญชีี เลขานุุการบริิษััท

เอกสารแนบ 1

210
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ชื่่�อ - สกุุล

(ปีี)

อายุุ

• หลัักสููตร  Company Secretary
Program (CSP) รุ่่น� ที่่� 7/2547
• หลัักสููตร  Ethical Leadership
Program (ELP) รุ่่น� ที่่� 5/2559
• หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่่�นที่่�
25/2560
• หลัักสููตร IT Governance and Cycle Resilience Program (ITG) รุ่่น�
ที่่� 11/2562
• หลัักสููตร  Boards that Make a
Difference (BMD) รุ่่น� ที่่� 10/2563

คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม

ความสััมพัั นธ์์

(ร้้อยละ)

กรรมการและ
ผู้้�บริิหาร

ถืือหุ้้�นบริิษััท

สััดส่่วนการ

ระหว่่าง

ทางครอบครััว

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ธนาคารออมสิิน

การทางพิิเศษแห่่งประเทศไทย รััฐวิิสาหกิิจ
บริิษัทั ไออาร์์พีีซีี จำ�กั
ำ ดั (มหาชน) พลัังงานและสาธารณููปโภค
บริิ ษัั ท เนชั่่� น บรอดแคสติ้้� ง สื่่�อและสิ่่�งพิิมพ์์
คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)

2558–
กรรมการ/
กุุมภาพัันธ์์ 2565 กรรมการบริิหาร
2559 – 2563 กรรมการอิิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
2559 – 2562 กรรมการอิิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
2558 – 2560 กรรมการอิิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

2557 – 2559 กรรมการ/
บริิษััท ชููไก จำำ�กััด (มหาชน)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร

ราชวิิทยาลััยจุุฬาภรณ์์

2560 – ปััจจุุบััน กรรมการตรวจสอบ

วััสดุุอุุตสาหกรรมและเครื่่�องจัักร

รััฐวิิสาหกิิจ

สถาบัันการวิิจััยและวิิชาการชั้้�นสููง

บริิษัทั วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) ผลิิตและจำำ�หน่่ายระบบกัันสะเทืือนรถยนต์์และ
จำำ�กััด
รถจัักรยานยนต์์

ประเภทธุุรกิิจ

2561 – ปััจจุุบััน กรรมการ/
กรรมการบริิหาร

2562 – ปััจจุุบััน อนุุกรรมการการพััฒนา สำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั องค์์กรของรััฐ
ศัักยภาพด้้านการแข่่งขััน หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
ตลาดทุุน ก.ล.ต.

2563 – ปััจจุุบััน อนุุกรรมการตรวจสอบ สำำ�นัั ก งานคณะกรรมการ องค์์กรของรััฐ
และประเมิินผลระบบงาน ป้้ อ งกัั น และปราบปรามการ
ด้้านการปราบปรามและ ทุุจริิตแห่่งชาติิ
ตรวจสอบบััญชีีทรััพย์์สินิ

ช่่วงเวลา

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะ 5 ปีี ย้้อนหลััง

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)
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ไม่่มีี

ไม่่มีี

500,000
(0.08)

(ร้้อยละ)

กรรมการและ
ผู้้�บริิหาร

ถืือหุ้้�นบริิษััท

สััดส่่วนการ

ระหว่่าง

นายสุุเจตน์์ จัันทรัังษ์์
58 คุุณวุุฒิิการศึึกษา
กรรมการอิิสระ/
• ปริิญญาเอก
กรรมการตรวจสอบ/
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
กรรมการสรรหาแล
สาขาวิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์
พิิจารณาค่่าตอบแทน
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้า
คุุณทหารลาดกระบััง
(ชื่่อ� -สกุุลเดิิม)
• ปริิญญาตรีี
- ไม่่มีี คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
สาขาวิิศวกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้า
คุุณทหารลาดกระบััง
• ปริิญญาตรีี
คณะนิิติิศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช

คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม

ไม่่มีี

(ปีี)

อายุุ

นายพรชััย ด่่านวิิวัฒ
ั น์์
64 คุุณวุฒิ
ุ กิ ารศึึกษา
กรรมการอิิสระ/
• ปริิญญาเอกJ.S.D
ประธานกรรมการสรรหา
สาขากฎหมายระหว่่างประเทศ 
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
New York University, USA
/กรรมการตรวจสอบ
• เนติิบััณฑิิตไทย (น.ท.บ.)
สาขากฎหมายสำำ�นัั ก งานอบรม
ศึึกษากฎหมายแห่่งเนติิบัณ
ั ฑิิตยสภา
(ชื่่อ� -สกุุลเดิิม)
• ปริิญญาตรีี คณะนิิติิศาสตร์์
- ไม่่มีี สาขากฎหมาย  มหาวิิ ท ยาลัั ย
ธรรมศาสตร์์
ประวััติิการอบรม
• หลัักสููตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่่�นที่่� 177/2563

ชื่่�อ - สกุุล

ความสััมพัั นธ์์
ทางครอบครััว

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านวิิศวกรรมออกแบบและเชื่่�อม
ต่่อระบบไอทีีโซลููชั่่น� (System Integrator: SI)
รวมถึึงให้้บริิการงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบเทคโนโลยีี

มหาวิิ ท ยาลัั ย เทคโนโลยีี สถาบัันอุุดมศึึกษา
มหานคร
โรงพยาบาลกรุุงเทพคริิสเตีียน การแพทย์์

2554 – 2562 กรรมการอำำ�นวยการ

จำำ�หน่่ายและให้้บริิการเครื่่�องสำำ�รองไฟฟ้้า

2549 –
อธิิการบดีี
กุุมภาพัันธ์์ 2565

2560 – ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ/
บริิษััท เพาเวอร์์เมติิค จำำ�กััด
ประธานกรรมการบริิษัทั

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

2562 – ปััจจุุบััน ก รร ม ก า รอิิ ส ร ะ / บริิษััท ซิิมโฟนี่่� คอมมููนิิเคชั่่�น ให้้บริิการวงจรสื่่�อสารความเร็็วสููง
กรรมการตรวจสอบ
จำำ�กัดั (มหาชน)

2562 – ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ/
บริิษัทั เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กัดั
กรรมการตรวจสอบ/ (มหาชน)
กรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

ศููนย์์แลกเปลี่่ย� นข้้อมููลข่่าวสาร  องค์์กรต่่างประเทศ
ReCAAP Information Sharing
Centre ประเทศสิิงคโปร์์

องค์์กรรััฐ

2555 – 2559 เอกอััครราชฑููต ณ กรุุง กระทรวงต่่างประเทศ
มััสกััต ประเทศโอมาน
2552 – 2554 ประธานสภาบริิหาร 
(สมััยที่่� 1)

องค์์กรรััฐ

ศููนย์์แลกเปลี่่ย� นข้้อมููลข่่าวสาร  องค์์กรต่่างประเทศ
ReCAAP Information Sharing
Centre ประเทศสิิงคโปร์์

2556 – 2561 ประธานสภาบริิหาร 
(สมััยที่่� 2 และ 3)
2559 – 2560 เอกอััครราชฑููต ณ กรุุง กระทรวงต่่างประเทศ
พริิ ท อเรีีย  ประเทศ
แอฟริิกาใต้้

Asia Cooperation Dialogue องค์์กรต่่างประเทศ
(ACD)

ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านวิิศวกรรมออกแบบและเชื่่�อม
ต่่อระบบไอทีีโซลููชั่่น� (System Integrator: SI)
รวมถึึงให้้บริิการงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบเทคโนโลยีี

ประเภทธุุรกิิจ

2562 – ปััจจุุบััน เลขาธิิการ

2562 – ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ/
บริิษัทั เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กัดั
กรรมการตรวจสอบ/
(มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่า่ ตอบแทน

ช่่วงเวลา

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะ 5 ปีี ย้้อนหลััง
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

(ปีี)

อายุุ

ประวััติกิ ารอบรม
• หลัักสููตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่่น� ที่่� 154/2561
• หลัักสููตร  Director Certification
Program (DCP) รุ่่น� ที่่� 289/2563

คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม

นายมารุุต ศิิริโิ ก
62 คุุณวุุฒิิการศึึกษา
กรรมการ/
• ปริิญญาโท
กรรมการผู้้�จัดั การ/
คณะบริิหารธุุรกิิจ
- รัักษาการรองกรรมการ
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ผู้้�จัั ด การ  สายงาน
• ปริิญญาโท
นวััตกรรมระบบคมนาคม
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
และพััฒนาธุุรกิจิ /
สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
กรรมการผู้้�มีีอำำ� นาจ
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ลงนาม
• ปริิญญาตรีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
(ชื่่อ� -สกุุลเดิิม)
สาขาวิิศวกรรมไฟฟ้้า
- ไม่่มีี สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้า
คุุณทหารลาดกระบััง
ประวััติิการอบรม
• หลัักสููตร Director Certification
Program (DCP) รุ่่�นที่่� 281/2562
• หลัักสููตร How to Develop a Risk
Management Plan Program
(HRP) 28/2020

ชื่่�อ - สกุุล

ความสััมพัั นธ์์

ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

มหาวิิทยาลััย พายััพ

สถาบัันอุุดมศึึกษา

บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ อิินโนเวชั่่�น จัั ด ทำำ� หนัั ง สืือกฎหมายและบริิ ก ารเว็็ บ ไซต์์
จำำ�กััด
ค้้นหาข้้อมููลกฎหมาย
(เลิิกกิิจการ 13 ก.ย 2562
ชำำ�ระบััญชีีเสร็็จสิ้้น� แล้้ว 14 ธ.ค 
2563)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ พรอพเพอร์์ ขายปลีีกอุุปกรณ์์สื่่�อสารโทรคมนาคม
ตี้้� จำำ�กััด
(เลิิกกิิจการ 13 ก.ย 2562
ชำำ�ระบััญชีีเสร็็จสิ้้น� แล้้ว 14 ธ.ค 
2563)
บริิษััท ดิิจิิตอล เนทีีฟ จำำ�กััด วิิ จัั ยพัั ฒ นาและผลิิ ต ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ด้้ า นระบบ
(เลิิกกิิจการแล้้ว)
ควบคุุมและข้้อมููลสำ�ำ หรัับระบบขนส่่งมวลชน

2555 – 2562 กรรมการ/
กรรมการผู้้�จััดการ

2555 – 2562 กรรมการ/
กรรมการผู้้�จััดการ

2553 – 2562 กรรมการ/
กรรมการผู้้�จััดการ

ทางอ้้อม1:
22,500,000
(3.75)

บริิษัทั เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กัดั ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านวิิศวกรรมออกแบบและเชื่่�อม
(มหาชน)
ต่่อระบบไอทีีโซลููชั่่น� (System Integrator: SI)
รวมถึึง ให้้บริิการงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบเทคโนโลยีี

2555 – 2560 ที่่ป� รึึกษาประจำำ�ประธาน คณะกรรมการกิิจการกระจาย องค์์กรของรััฐ
เสีียง กิิจการโทรทััศน์์

2557 – 2561 กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ กรมสอบสวนคดีีพิิเศษ กระทรวง คณะกรรมการตามกฎหมาย /
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ  ยุุติธรร
ิ ม
กระทรวงยุุติธรร
ิ ม
คณะกรรมการคดีีพิิเศษ

2558 – 2561 ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิด้ิ า้ นกิิจการ คณะกรรมการนโยบายอวกาศ คณะกรรมการตามกฎหมาย /
อวกาศในคณะอนุุกรรมการ แห่่งชาติิ
สำำ�รวจอวกาศ
พััฒนากฎหมายอวกาศ

2560 – 2561 กรรมการสภา

2560 – 2561 ผู้้� ท ร ง คุุ ณ วุุ ฒิิ ด้้ า น สำำ�นักั งานคณะกรรมการดิิจิทัิ ลั คณะกรรมการตามกฎหมาย /
เทคโนโลยีีสารสนเทศและ เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ สื่่�อสาร
การสื่่อ� สาร

ช่่วงเวลา

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะ 5 ปีี ย้้อนหลััง

ทางตรง: 2544 – ปััจจุุบััน กรรมการ/
30,036,400
กรรมการผู้้�จัดั การ 
(5.01)

(ร้้อยละ)

กรรมการและ
ผู้้�บริิหาร

ถืือหุ้้�นบริิษััท

สััดส่่วนการ

ระหว่่าง

ทางครอบครััว

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

213

ไม่่มีี

กรรมการ

ตำำ�แหน่่ง

2554 – 2561 กรรมการ/
กรรมการผู้้�จััดการ

2561

ช่่วงเวลา

ประเภทธุุรกิิจ

บริิษััท พรีีเซ้้นต์์ เทคโนโลยีี  ขายและให้้บริิการระบบและอุุปกรณ์์เทคโนโลยีี
จำำ�กััด
ที่่�เกี่่�ยวกัับบ้้านและอาคาร รวมถึึงรัับเหมาติิด
ตั้้ง� อุุปกรณ์์ไฟฟ้้าและเทคโนโลยีี

บริิษัทั เอส อีี เอ็็ม เอส เอ็็นจิิเนีียริ่่ง� ให้้บริิการด้้านงานวิิศวกรรมโยธา ไฟฟ้้า และ
จำำ�กัดั
ระบบสื่่�อสาร

หน่่วยงาน/บริิษััท

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะ 5 ปีี ย้้อนหลััง

500,000
(0.08)

บริิษััท ไอโอ แอสเสท จำำ�กััด ก า ร เช่่ า แ ล ะ ก า รดำำ� เ นิิ น ก า ร เ กี่่� ย ว กัั บ
อสัังหาริิมทรััพย์์
บริิษััท ไอโอ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด

2557 – ปััจจุุบััน กรรมการ
2557 – ปััจจุุบััน กรรมการ

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

บริิการให้้คำ�ำ ปรึึกษาทางธุุรกิจิ และการจััดการ

บริิ ษัั ท เอ.เอส.แอสโซซิิ เ อท รัับเหมาก่่อสร้้าง
เอนยิิเนีียริ่่�ง (1964) จำำ�กััด

2561 – ปััจจุุบััน กรรมการ

บริิษััท เอส อีี เอ็็ม เอส เอ็็นจิิ ให้้บริิการด้้านงานวิิศวกรรมโยธา ไฟฟ้้า และ
เนีียริ่่�ง จำำ�กััด
ระบบสื่่�อสาร

ออกแบบ พััฒนา และจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ� ง
วััดระดัับน้ำำ��

บริิษัทั เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กัดั ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านวิิศวกรรมออกแบบและเชื่่�อม
(มหาชน)
ต่่อระบบไอทีีโซลููชั่่น� (System Integrator: SI)
รวมถึึงให้้บริิการงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบเทคโนโลยีี

กรรมการ

บริิษััท บีีลิิงค์์ จำำ�กััด
(เลิิกกิิจการ 2 ธ.ค 2562)

2553 – ปััจจุุบััน กรรมการ

2561

2548 – 2562 กรรมการ/
กรรมการผู้้�จััดการ

ทางตรง: 2562 – ปััจจุุบััน กรรมการ/
บริิษัทั เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กัดั ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านวิิศวกรรมออกแบบและเชื่่�อม
5,389,400
รองกรรมการผู้้�จััดการ  (มหาชน)
ต่่อระบบไอทีีโซลููชั่่น� (System Integrator: SI)
(0.9)
สายงานปฏิิบััติิการ
รวมถึึงให้้บริิการงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบเทคโนโลยีี
2543 – 2562 ผู้้�อำำ�นวยการ 
ทางอ้้อม1:
ฝ่่ายบริิหารโครงการ
10,000,000
2557 – 2562 กรรมการ
บริิษัทั เอเอ็็มอาร์์ พรอพเพอร์์ตี้้� ขายปลีีกอุุปกรณ์์การสื่่�อสารโทรคมนาคม
(1.67)
จำำ�กััด
(เลิิกกิิจการ 13 ก.ย 2562
ชำำ�ระบััญชีีเสร็็จสิ้้น� แล้้ว 14 ธ.ค 
2563)

(ร้้อยละ)

กรรมการและ
ผู้้�บริิหาร

ถืือหุ้้�นบริิษััท

สััดส่่วนการ

ระหว่่าง

นายกิิตติิรัฐั ทวีีลาภ
45 คุุณวุุฒิิการศึึกษา
กรรมการ/
• ปริิญญาโท
กรรมการผู้้�มีีอำ�ำ นาจลงนาม
คณะบริิหารธุุรกิจิ สาขาการจััดการ
การเงิิน
(ชื่่อ� -สกุุลเดิิม)
มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์
นายอนุุชา ทวีีลาภ
• ปริิญญาตรีี
คณะนิิติิศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม

ไม่่มีี

(ปีี)

อายุุ

นายวิิวัฒ
ั น์์ นิิติสุิ นุ ทรางกููร 55 คุุณวุุฒิิการศึึกษา
กรรมการ/
• ปริิญญาตรีี
รองกรรมการผู้้�จัดั การ 
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
สายงานปฏิิบัติั กิ าร/
สาขาวิิชาวิิศวกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์
กรรมการผู้้�มีีอำ�ำ นาจลงนาม
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
(ชื่่อ� -สกุุลเดิิม)
ประวััติิการอบรม
- ไม่่มีี • หลัักสููตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่่�นที่่� 177/2563
• หลัักสููตร How to Develop a Risk
Management Plan Program
(HRP) 28/2020

ชื่่�อ - สกุุล

ความสััมพัั นธ์์
ทางครอบครััว

214
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

(ชื่่อ� -สกุุลเดิิม)
- ไม่่มีี -

นายเชาวนิิจ ธนวงศ์์
วิิบููลย์์
รองกรรมการผู้้�จัดั การ 
สายงาน ICT และซิิสเต็็ม
ส์์โซลููชั่่น� (ISS)

ชื่่�อ - สกุุล

56

(ปีี)

อายุุ

คุุณวุุฒิิการศึึกษา
• ปริิญญาโท
คณะบริิหารธุุรกิิจ
สาขาบริิหารจััดการ
มหาวิิทยาลััยรัังสิิต
• ปริิญญาตรีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
สาขาโทรคมนาคม
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง

ประวััติกิ ารอบรม
• หลัักสููตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่่น� ที่่� 122/2558

คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม

ความสััมพัั นธ์์

ไม่่มีี

บริิษัทั ฮอเบิิร์ค ค
์ อนซััลแทนท์์ ที่่�ปรึึกษากฎหมาย
จำำ�กััด
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ อิินโนเวชั่่น� จัั ด ทำำ� หนัั ง สืือกฎหมายและบริิ ก ารเว็็ บ ไซต์์
จำำ�กััด
ค้้นหาข้้อมููลกฎหมาย
(เลิิ ก กิิ จ การ  13 ก.ย  2562
ชำำ�ระบััญชีีเสร็็จสิ้้น� แล้้ว 14 ธ.ค 
2563)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ พรอพเพอร์์ ขายปลีีกอุุปกรณ์์สื่่�อสารโทรคมนาคม
ตี้้� จำำ�กััด
(เลิิกกิิจการ 13 ก.ย 2562
ชำำ�ระบััญชีีเสร็็จสิ้้น� แล้้ว 14 ธ.ค 
2563)
บริิ ษัั ท สหกลอิิ ควิิ ป เมนท์์ ให้้บริิการงานด้้านการทำำ�เหมืืองแร่่
จำำ�กััด (มหาชน)

2553 – 2562 กรรมการ

2553 – 2562 กรรมการ

2558 – 2561 กรรมการ

ประเภทธุุรกิิจ

2548 – ปััจจุุบััน กรรมการ

หน่่วยงาน/บริิษััท

บริิ ษัั ท  จูู น (ประเทศไทย) นำำ�เข้้าและจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าประเภทสายเคเบิ้้�ล
จำำ�กััด
และอุุปกรณ์์

ตำำ�แหน่่ง

2553 – ปััจจุุบััน กรรมการ

ช่่วงเวลา

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะ 5 ปีี ย้้อนหลััง

2541 – 2543 ผู้้�อำำ� นวยการฝ่่ า ย  IT บริิษััท ยููไนเต็็ดคอมมููนิิเกชั่่�น สื่่�อสารโทรคมนาคม
System Integration อิินดััสตรีี จำำ�กััด (มหาชน)

2544 – 2562 ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายขาย

ทางตรง 2563 – ปััจจุุบััน รองกรรมการผู้้�จััดการ  บริิษัทั เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กัดั ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านวิิศวกรรมออกแบบและเชื่่�อม
9,485,200
สายงาน ICT และซิิสเต็็มส์์ (มหาชน)
ต่่อระบบไอทีีโซลููชั่่น� (System Integrator: SI)
( 1.58)
โซลููชั่่น� (ISS)
รวมถึึงให้้บริิการงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบเทคโนโลยีี
2562 – 2563 รองกรรมการผู้้�จััดการ 
ทางอ้้อม
สายงาน SI
11,556,400
( 1.93)
2553 – 2562 กรรมการ

(ร้้อยละ)

กรรมการและ
ผู้้�บริิหาร

ถืือหุ้้�นบริิษััท

สััดส่่วนการ

ระหว่่าง

ทางครอบครััว

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

215

คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม

100,000
(0.02)

200,000
(0.03)

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

กองทุุนบำำ�เหน็็จบำำ�นาญข้้าราชการ องค์์กรของรััฐ

2561 – 2562 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่าย บริิษััท ฆ.ระฆััง ก่่อสร้้าง จำำ�กััด รัับเหมาก่่อสร้้าง
บััญชีีและการเงิิน

2563 – ปััจจุุบััน ผู้้�อำำ� นวยการฝ่่ า ยบัั ญชีี บริิษัทั เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กัดั ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านวิิศวกรรมออกแบบและเชื่่�อม
และการเงิิน
(มหาชน)
ต่่อระบบไอทีีโซลููชั่่น� (System Integrator: SI)
รวมถึึงให้้บริิการงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบเทคโนโลยีี

2555 – 2559 Country Controller บริิ ษัั ท  ฮิิ ว เลตต์์ - แพคการ์์ ด จำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ด้า้ นคอมพิิวเตอร์์ เครื่่อ� งพิิมพ์์
(ประเทศไทย) จำำ�กััด
และซ่่อมแซมบำำ�รุุงรัักษา

2561 – ปััจจุุบััน รองกรรมการผู้้�จััดการ  บริิษัทั เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กัดั ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านวิิศวกรรมออกแบบและเชื่่�อม
สายงานบััญชีีและการเงิิน (มหาชน)
ต่่อระบบไอทีีโซลููชั่่น� (System Integrator: SI)
รวมถึึงให้้บริิการงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบเทคโนโลยีี

2555 – 2560 ผู้้�ช่่วยเลขาธิิการ

2561 – ปััจจุุบััน รองกรรมการผู้้�จััดการ บริิษัทั เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กัดั ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านวิิศวกรรมออกแบบและเชื่่�อม
สายงานบริิหาร
(มหาชน)
ต่่อระบบไอทีีโซลููชั่่น� (System Integrator: SI)
รวมถึึงให้้บริิการงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบเทคโนโลยีี

ช่่วงเวลา

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะ 5 ปีี ย้้อนหลััง

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

(เป็็นผู้ไ้� ด้้รับั มอบหมายให้้
รัับผิิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุุม ดููแลการทำำ�บัญชีี
ั )

ไม่่มีี

นางสาวสิิริรัิ ตั น์์
49 คุุณวุุฒิกิ ารศึึกษา
จริิยสกุุลทอง
• ปริิญญาตรีี
ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายบััญชีีและ
คณะบริิหารธุุรกิจิ สาขาการบััญชีี
การเงิิน
มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ

ไม่่มีี

500,000
(0.08)

(ร้้อยละ)

กรรมการและ
ผู้้�บริิหาร

ถืือหุ้้�นบริิษััท

สััดส่่วนการ

ระหว่่าง

ไม่่มีี

63 คุุณวุฒิ
ุ กิ ารศึึกษา
• ปริิญญาตรีี
คณะรััฐศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
ประวััติกิ ารอบรม
• หลัักสููตร How to Develop a Risk
Management Plan Program
(HRP) 28/2020

(ปีี)

นายธงชััย จิิรัฐิั ติิ พัิ นั ธุ์์�
50 คุุณวุฒิ
ุ กิ ารศึึกษา
รองกรรมการผู้้�จัดั การ 
• ปริิญญาโท
สายงานบััญชีีและการเงิิน
คณะบริิหารธุุรกิจิ สาขาบััญชีีการเงิิน
(CFO)
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี
(เป็็นผู้ไ้� ด้้รับั มอบหมายให้้
คณะบริิหารธุุรกิจิ สาขาการบััญชีี
รัับผิิดชอบสููงสุุด ในสาย
มหาวิิทยาลััยสุโุ ขทััยธรรมาธิิราช
งานบััญชีีและการเงิิน)
ประวััติกิ ารอบรม
• หลัั ก สูู ต ร  CFO’s Orientation
(ชื่่อ� -สกุุลเดิิม)
Course for New IPOs รุ่่�นที่่� 3
- ไม่่มีี ศููนย์์ส่่งเสริิมการพััฒนาความรู้้�ตลาด
ทุุนตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ได้้รัับการอบรมในวัันที่่� 26 – 27
มกราคม 2562
• ในปีี 2563 มีีการอบรมหลัักสููตร 
e-learning CFO’s Refresh Course
จำำ�นวน 6 ชั่่ว� โมง ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย
• หลัักสููตร How to Develop a Risk
Management Plan Program
(HRP) 28/2020

(ชื่่อ� -สกุุลเดิิม)
นางวาสนา กุุลประเสริิฐ

นางวาสนา นาคถาวร
รองกรรมการผู้้�จัดั การ 
สายงานบริิหาร

ชื่่�อ - สกุุล

อายุุ

ความสััมพัั นธ์์
ทางครอบครััว
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ประวััติกิ ารอบรม
• หลัักสููตร  Company Secretary
Program (CSP) รุ่่น� ที่่� 108/2563

ไม่่มีี

ตำำ�แหน่่ง

หน่่วยงาน/บริิษััท

ประเภทธุุรกิิจ

บริิษัทั เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กัดั ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านวิิศวกรรมออกแบบและเชื่่�อม
(มหาชน)
ต่่อระบบไอทีีโซลููชั่่น� (System Integrator: SI)
รวมถึึงให้้บริิการงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบเทคโนโลยีี

2559 – 2560 ผู้้�จััด การฝ่่ า ยนัั ก ลงทุุ น บริิษััท อิินเตอร์์แนชั่่�นเนิิลเอน พลัังงานทดแทน/
สัั ม พัั น ธ์์ / เลขานุุ ก าร จิิเนีียริิง จำำ�กััด
ให้้บริิการวางระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ และ
บริิษััท
การสื่่�อสารโทรคมนาคม

2560 – 2562 ผู้้�จััด การฝ่่ า ยนัั ก ลงทุุ น บริิ ษัั ท อาฟเตอร์์ ยูู  จำำ�กัั ด ร้้านอาหาร / ผลิิต จำำ�หน่่ายขนมหวาน
สัั ม พัั น ธ์์ / เลขานุุ ก าร (มหาชน)
คณะกรรมการบริิษััท

2562 – ปััจจุุบััน เลขานุุการบริิษััท

2546 – 2561 SEA Technology Hewlett Packard Enterprise จำำ�หน่่ายอุุปกรณ์์ด้า้ นคอมพิิวเตอร์์ เครื่่อ� งพิิมพ์์
Service Finance
และซ่่อมแซมบำำ�รุุงรัักษา

2561 – ปััจจุุบััน ผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายการเงิิน บริิษัทั เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กัดั ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านวิิศวกรรมออกแบบและเชื่่�อม
ธุุรกิิจ
(มหาชน)
ต่่อระบบไอทีีโซลููชั่่น� (System Integrator: SI)
รวมถึึงให้้บริิการงานดููแลรัักษาและซ่่อมบำำ�รุุง
ระบบเทคโนโลยีี

2554 – 2560 G M C o r p o r a t e บริิษัทั สตาร์์ 360 (ประเทศไทย) ขายส่่งและปลีีกเสื้้�อผ้้า รองเท้้า และอุุปกรณ์์
Service / Finance จำำ�กัดั
กีีฬา

นำำ�เข้้าและจำำ�หน่่ายรองเท้้า

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะ 5 ปีี ย้้อนหลััง

2560 – 2561 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่าย บริิษััท บีีเอฟ แฟชั่่�น จำำ�กััด
บััญชีีและการเงิิน

ช่่วงเวลา

หมายเหตุุ: 1 ผู้้�ถืือหุ้้�นทางอ้้อม ได้้แก่่ สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในบริิษััทฯ ของคู่่�สมรส และ/หรืือ บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของบุุคคลดัังกล่่าว

(ชื่่อ� -สกุุลเดิิม)
- ไม่่มีี -

ไม่่มีี

53 คุุณวุฒิ
ุ กิ ารศึึกษา
• ปริิญญาโท
Master of Science in Accounting
University of Missouri – Kansas
City, USA
• ปริิญญาตรีี
คณะเศรษฐศาสตร์์
สาขาเศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

100,000
(0.02)

(ร้้อยละ)

กรรมการและ
ผู้้�บริิหาร

ถืือหุ้้�นบริิษััท

สััดส่่วนการ

ระหว่่าง

นางสาวกอบสกาว
เอี่่�ยมสุุรีีย์์
เลขานุุการบริิษัทั

ประวััติกิ ารอบรม
• ในปีี 2563 มีีการอบรมหลัักสููตร 
e-learning CFO’s Refresh Course
จำำ�นวน 6 ชั่่ว� โมง ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย
• The modern CFO: Driving Digital
Transformation of the Finance
and Accounting, Thai Listed
Companies Association

คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม

ไม่่มีี

(ปีี)

อายุุ

นางสาวพรพรรณ ภู่่�รุ่่�งเรืือง 62 คุุณวุฒิ
ุ กิ ารศึึกษา
ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายการเงิิน
• ปริิญญาโท
ธุุรกิจิ
Computer Science
Atlanta University, USA
(ชื่่อ� -สกุุลเดิิม)
• ปริิญญาตรีี
- ไม่่มีี คณะบััญชีี
มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ

(ชื่่อ� -สกุุลเดิิม)
- ไม่่มีี -

(เป็็ น ผู้้�ทำ�บั
ำ ั ญชีี ตามหลัั ก
เกณฑ์์ตามประกาศกรม
พััฒนาธุุรกิจิ การค้้า)

ชื่่�อ - สกุุล

ความสััมพัั นธ์์
ทางครอบครััว

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)
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หน้้าที่ค
�่ วามรัับผิิดชอบของเลขานุุการ
บริิษััท

(4) การให้้ข้้อมููลหรืือรายงานอื่่�นใดเกี่่�ยวกัับกิิจการที่่�บริิษััท
จััดทำำ�ขึ้้น� เพื่่อ� เผยแพร่่ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือประชาชนทั่่�วไป ตาม
ที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนกำำ�หนด

1. แจ้้งมติิและนโยบายของคณะกรรมการบริิษัทั และผู้้�ถืือหุ้้�นให้้
ผู้้� บ ริิ ห ารที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งรัั บ ทราบ พร้้ อ มทั้้� ง ให้้ คำำ� ปรึึ ก ษาและ
ข้้อเสนอแนะเบื้้�องต้้นแก่่คณะกรรมการบริิษัทั เกี่่ย� วกัับระเบีียบ
ปฏิิบััติิของบริิษััทฯ กฎหมายและกฎเกณฑ์์ต่่างๆ และข้้อพึึง
ปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

5. จััดการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และ
คณะกรรมการชุุดย่่อยต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามกฎหมาย ข้้อบัังคัับ
ของบริิษััท กฎบััตรของคณะกรรมการแต่่ละชุุด รวมถึึงข้้อพึึง
ปฏิิบัติั  ร
ิ วมทั้้�งบัันทึึกรายงานการประชุุมและติิดตามให้้มีีการ
ปฏิิบัติั ิตามมติิที่่�ประชุุม

2. จััดทำำ�และจััดเก็็บเอกสาร ดัังนี้้�
(1) ทะเบีียนกรรมการ
(2) หนัังสืือเชิิญประชุุมคณะกรรมการบริิษััท รายงานการ
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และรายงานประจำำ�ปีีของ
บริิษััทฯ
(3) หนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น และรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

6. ดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููล  และรายงานสารสนเทศในส่่วนที่่�
รัับผิิดชอบต่่อหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง

3. ดำำ�เนิินการให้้กรรมการและผู้้�บริิหารจััดทำำ�รายงานการมีีส่่วน
ได้้เสีียของตนเองและผู้้�ที่เ�่ กี่่ย� วข้้องตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย 
พร้้ อ มทั้้� ง เก็็ บ รัั ก ษารายงานดัั ง กล่่าว รวมถึึ ง ส่่งสำำ� เนาให้้
ประธานกรรมการบริิษััท และประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบทราบภายในเจ็็ดวัันทำำ�การนัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับรายงานนั้้�น
4. จััดทำำ�ระบบเก็็บรัักษาเอกสารและหลัักฐานที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการ
แสดงข้้อมููลดัังต่่อไปนี้้� รวมทั้้�งดููแลให้้มีีการเก็็บรัักษาเอกสาร
หรืือหลัักฐานดัังกล่่าวให้้ถููกต้้องครบถ้้วนและสามารถตรวจ
สอบได้้ โดยการเก็็บรัักษาเอกสารและหลัักฐานข้้างต้้น ให้้
หมายความรวมถึึงการเก็็บรัักษาด้้วยระบบคอมพิิวเตอร์์หรืือ
ระบบอื่่� น ใดที่่� ส ามารถเรีียกดูู ไ ด้้ โ ดยไม่่มีีการเปลี่่� ย นแปลง
ข้้อความ
(1) การให้้ข้อ้ มููลประกอบและมติิการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
(2) งบการเงิินและรายงานที่่เ� กี่่ย� วกัับฐานะการเงิินและผลการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ หรืือรายงานอื่่�นใดที่่�ต้้องเปิิดเผย
ตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรืือมาตรา 199
แห่่งพระราชบััญญััติิหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
(3) ความเห็็นของบริิษัทั ฯ เมื่่อ� มีีผู้้�ทำำ�คำำ�เสนอซื้้อ� หุ้้�นของบริิษัทั
จากผู้้�ถืือหุ้้�นเป็็นการทั่่�วไป

7. ดููแลการทำำ�งานของคณะกรรมการบริิษััท และเป็็นผู้้�ประสาน
งานระหว่่างคณะกรรมการและผู้บ้� ริิหาร พร้้อมทั้้�งให้้ข่่าวสาร
และข้้อมููลแก่่กรรมการในประเด็็นที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการประกอบ
ธุุรกิิจของบริิษััทฯ รวมถึึงรายงานการเปลี่่�ยนแปลงที่่�มีีนััย
สำำ�คัญ
ั แก่่กรรมการทราบ
8. จััดให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านของคณะกรรมการบริิษัทั
และคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุุด รวมถึึงการประเมิินตนเอง
เป็็นรายบุุคคล  และรายงานผลการประเมิินดัังกล่่าวต่่อคณะ
กรรมการบริิษััท
9. สนัับสนุุนให้้มีีการสรรหาหลัักสููตรอบรม สััมมนาต่่าง ๆ เพื่่�อ
เพิ่่ม� พููนความรู้้�และพััฒนากรรมการให้้มีีทักั ษะและประสบการณ์์
ที่่จ� ะก่่อให้้เกิิดการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ก� รรมการของบริิษัทั ฯ ได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ
10. ดำำ�เนิินการอื่่น� ใดเพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์
และตลาดทรัั พ ย์์  ร วมถึึ ง กฎหมายและข้้ อ บัั ง คัั บ อื่่� น ๆ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
11. ดำำ�เนิินการอื่่�นใดที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการ และผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
รายชื่่�อ

บริิษััทฯ

1. นายสมศัักดิ์์� จัันทร์์น้้อย

X, ID

2. นายเจษฎา พรหมจาต

ID, AX, N

3. นายพรชััย ด่่านวิิวััฒน์์

ID, A, NX

4. นายสุุเจตน์์ จัันทรัังษ์์

ID, A, N

5. นายมารุุต ศิิริิโก

D, M

6. นายวิิวััฒน์์  นิิติิสุุนทรางกููร

D, M

7. นายกิิตติิรััฐ ทวีีลาภ

D

8. นายเชาวนิิจ ธนวงศ์์วิิบููลย์์

M

9. นางวาสนา นาคถาวร

M

10. นายธงชััย จิิรััฐิิติิพัันธุ์์�

M

หมายเหตุุ:
X = ประธานกรรมการบริิษััท
AX = ประธานกรรมการตรวจสอบ
NX = ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ID = กรรมการอิิสระ
A = กรรมการตรวจสอบ
N = กรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
D = กรรมการ
M = ผู้้�บริิหาร
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการของบริิษััทย่่อย
- ไม่่มีีเอกสารแนบ เนื่่�องจากไม่่มีีบริิษััทย่่อย -

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

(ปีี)

นาย ไพศาล ภู่่�รัตั น์์เจริิญชัยั 58

ชื่่�อ - สกุุล

อายุุ

   IIA, USA  ปีี 2000

(CRMA) เลขที่่� 2284,

• ใบวุุฒิิบััตรด้้านบริิหารความเสี่่�ยง

เลขที่่� 5026, IIAT ปีี 1999

• ใบอนุุญาตผู้ต้� รวจสอบภายใน (CPIA)

(CIA) เลขที่่� 30807, IIA, USA ปีี 2000

• ใบอนุุญาตผู้ต้� รวจสอบภายในสากล 

ประวััติกิ ารอบรม

   มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

   คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี

• ปริิญญาตรีี

   จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

   คณะพาณิิชยศาสตร์์และการบััญชีี

• ปริิญญาโท

คุุณวุฒิ
ุ กิ ารศึึกษา

คุุณวุุฒิิการศึึกษา/ประวััติิการอบรม

ไม่่มีี

ไม่่มีี

(ร้้อยละ)

กรรมการและ
ผู้้�บริิหาร

ถืือหุ้้�นบริิษััท

สััดส่่วนการ

ระหว่่าง

ทางครอบครััว

ความสััมพัั นธ์์

รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3

2528 – 2532

พนัักงานชั้้น� กลาง ฝ่่ายตรวจสอบ

และกำำ�กับั สถาบัันการเงิิน

ผู้ต้� รวจสอบ ฝ่่ายวิิเคราะห์์

ผู้้�จัดั การฝ่่ายตรวจสอบภายใน

2532 – 2534
2532

ผู้้�จัดั การสำำ�นักั ตรวจสอบภายใน

ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายตรวจสอบภายใน

2539 – 2542
2535 – 2539

อาจารย์์พิเิ ศษ

หััวหน้้าศููนย์์ส่่งเสริิมคุุณภาพ

ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายบริิการข้้อมููล

ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ายบริิหารงานกลาง

กรรมการผู้้�จัดั การ

ตำำ�แหน่่ง

2542

2542 – 2545

2545 – 2546

2546 – 2550

2554 – ปััจจุุบันั

ช่่วงเวลา

หน่่วยงาน/บริิษััท

ธนาคารไทยพาณิิชย์์

ธนาคารแห่่งประเทศไทย

บริิษัทั เงิินทุุนหลัักทรััพย์์ เกีียรติินาคิิน

บริิษัทั เงิินทุุนหลัักทรััพย์์  กรุุงไทยธนกิิจ

บริิษัทั  ทีีพีีไอ โพลีีน จำำ�กัดั (มหาชน)

มหาวิิทยาลััยอีีสเทิิร์น์ เอเชีียและมหาวิิทยาลััยราชภััฎ สวนสุุนันั ทา

บริิษัทั ศููนย์์รับั ฝากหลัักทรััพย์์(ประเทศไทย) จำำ�กัดั

บริิษัทั  ศููนย์์รับั ฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย)จำำ�กัดั

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

บริิษัทั  สู่่ค� วามสำำ�เร็็จ จำำ�กัดั

(ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)

ประสบการณ์์การทำำ�งานในระยะ 5 ปีี ย้้อนหลััง

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
่ ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกียวกั
่
ทรัพย์สน
ิ ทีใช้
บรายการประเมินราคาทรัพย์สน
ิ

1. สิินทรััพย์์ถาวร
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์ถาวรหลัักที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ ซึ่่�งมีีมููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิตามที่่�แสดงในงบการเงิิน
ของบริิษััทฯ จำำ�นวน 87.84 ล้้านบาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

รายการ

มููลค่่าตามบััญชีี
สุุทธิิ
(ล้้านบาท)

ลัักษณะ
กรรมสิิทธิ์์�

ภาระผููกพัั น

1

ที่่�ดิิน

43.81

เป็็นเจ้้าของ

ไม่่มีี

2

อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร

29.41

เป็็นเจ้้าของ

ไม่่มีี

3

เครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์

3.25

เป็็นเจ้้าของ

ไม่่มีี

4

เครื่่�องใช้้สำ�นั
ำ ักงาน

9.68

เป็็นเจ้้าของ

ไม่่มีี

5

ยานพาหนะ

1.16

เป็็นเจ้้าของ

ไม่่มีี

6

อาคารระหว่่างก่่อสร้้าง

0.53

เป็็นเจ้้าของ

ไม่่มีี

รวม

87.84

2. อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่� อการลงทุุน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีอสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อการลงทุุน ได้้แก่่ ที่่�ดิิน ซึ่่�งมีีมููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิตามที่่�แสดงในงบการเงิินของ
บริิษััทฯ จำำ�นวน 36.4 ล้้านบาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ลำำ�ดัับ

1

รายการ

โฉนดที่่�ดิินจำำ�นวน 1 แปลง
รวม

มููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิ
(ล้้านบาท)

ขนาดพื้้� นที่่�

36.4
36.4

(ไร่่-งาน-ตร.ว.)

ลัักษณะ
กรรมสิิทธิ์์�

ภาระผููกพัั น

6-1-11

เป็็นเจ้้าของ

ไม่่มีี

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

3. สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน ได้้แก่่  โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ ซึ่่�งมีีมููลค่่าตามบััญชีีสุุทธิิตามที่่�แสดงใน
งบการเงิินของบริิษััทฯ จำำ�นวน 3.95 ล้้านบาท

4. กรมธรรม์์ประกัันภััย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีกรมธรรม์์ประกัันภััยหลัักที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ จำำ�นวน 4 ฉบัับ โดยสาระสำำ�คัญ
ั ของกรมธรรม์์ประกัันภััย
สามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
ประเภทของ
กรมธรรม์์

รายละเอีียดทรััพย์์สิิน
ที่่�เอาประกัันภััย

1. กรมธรรม์์ประกัันภััย สถานที่่� 1: อาคารสำำ�นักั งานใหญ่่ (อาคาร 1)
ค ว า ม เ สี่่� ย ง ภัั ย -     สิ่่�งปลููกสร้้างอาคาร (ไม่่รวมตััวรากฐาน)
ทรััพย์์สินิ
รวมส่่วนปรัับปรุุงต่่อเติิมอาคาร
-     เฟอร์์นิเิ จอร์์ เครื่่อ� งตกแต่่งติิดตั้้ง� ตรึึงตรา
เครื่่อ� งใช้้และอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าต่่าง ๆ เครื่่อ� ง
ใช้้สำำ�นัักงาน เครื่่�องถ่่ายเอกสาร เครื่่�อง
ทำำ�ลายเอกสาร ระบบสื่่�อสาร ระบบ
โทรทััศน์์วงจรปิิด เครื่่�องปรัับอากาศ
และอุุปกรณ์์ เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์พร้้อม
อุุ ป กรณ์์ เครื่่� อ งโปรเจคเตอร์์ พ ร้้ อ ม
อุุปกรณ์์ ป้า้ ยด้้านนอกอาคาร แผงโซล่่า
เซลล์์ แท้้งค์์น้ำำ��
-   สต๊๊อกสิินค้้า และอะไหล่่ เครืืองมืือและ
อุุปกรณ์์ซ่่อมบำำ�รุุง ชั้้�นวางสิินค้้า รวม
สต๊๊อกสิินค้้า เครื่่�องอิิเล็็กทรอนิิกส์์และ
อุุปกรณ์์ทุุกประเภท และสต๊๊อกสิินค้้า
เครื่่อ� งอิิเล็็กทรอนิิกส์์ทุกุ ประเภทที่่นำ� ำ�มา
ทดสอบหรืือรอส่่งมอบ ที่่อ� ยู่่ใ� นการดููแล
ของผู้้� เ อาประกัั น ภัั ย ในฐานะผู้้�รัั ก ษา
ทรััพย์์หรืือได้้รัับมอบอำำ�นาจ
รวมทั้้�งหมด
สถานที่่� 2: อาคารสำำ�นักั งานใหญ่่ (อาคาร 3)
- สิ่่ง� ปลููกสร้้างตััวอาคาร (ไม่่รวมรากฐาน)
รวมส่่วนปรัับปรุุงต่่อเติิมอาคาร 
- เฟอร์์นิเิ จอร์์ เครื่่อ� งตกแต่่งติิดตั้้ง� ตรึึงตรา
เครื่่� อ งใช้้ แ ละอุุ ป กรณ์์ ไ ฟฟ้้ า ต่่าง ๆ
เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน เครื่่�องถ่่ายเอกสาร 

วงเงิินที่่�เอา
ประกัันภััย
(ล้้านบาท)

20.00
20.00

สถานที่่�ตั้้ง
� หรืือ
เก็็บทรััพย์์สิิน
เอาประกัันภััย

เลขที่่� 469 ซอย 16 พ.ค. 2564 –
ประวิิทย์์และเพื่่�อน 16 พ.ค. 2565
ถนนประชาชื่่�น
แขวงลาดยาว
เขตจตุุจัักร 
กรุุงเทพมหานคร

1.00

41.00
8.00
10.00

ระยะเวลา
ประกัันภััย

เลขที่่� 469/4 ซอย
ประวิิทย์์และเพื่่�อน
ถนนประชาชื่่�น
แขวงลาดยาว
เขตจตุุจัักร 
กรุุงเทพมหานคร 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ประเภทของ
กรมธรรม์์

รายละเอีียดทรััพย์์สิิน
ที่่�เอาประกัันภััย

    เครื่่ � องทำำ�ลายเอกสาร ระบบสื่่ � อสาร 
ระบบโทรทัั ศน์์ ว งจรปิิ ด เครื่่� อ งปรัั บ
อากาศและอุุปกรณ์์ เครื่่อ� งคอมพิิวเตอร์์
พร้้ อ มอุุ ป กรณ์์ เครื่่� อ งโปรเจคเตอร์์
พร้้ อ มอุุ ป กรณ์์  ป้้ า ยด้้ า นนอกอาคาร 
แผงโซล่่าเซลล์์ แท้้งค์์น้ำำ��
- สต๊๊อกสิินค้้า และอะไหล่่ เครืืองมืือและ
อุุปกรณ์์ซ่่อมบำำ�รุุง ชั้้�นวางสิินค้้า รวม
สต๊๊อกสิินค้้า เครื่่�องอิิเล็็กทรอนิิกส์์และ
อุุปกรณ์์ทุุกประเภท และสต๊๊อกสิินค้้า
เครื่่อ� งอิิเล็็กทรอนิิกส์์ทุกุ ประเภทที่่นำ� ำ�มา
ทดสอบหรืือรอส่่งมอบ ที่่อ� ยู่่ใ� นการดููแล
ของผู้้� เ อาประกัั น ภัั ย ในฐานะผู้้�รัั ก ษา
ทรััพย์์หรืือได้้รัับมอบอำำ�นาจ
รวมทั้้�งหมด
สถานที่่� 3: อาคารสำำ�นักั งานใหญ่่ (อาคาร 2)
- สิ่่ง� ปลููกสร้้างอาคาร (ไม่่รวมตััวรากฐาน)
รวมส่่วนปรัับปรุุงต่่อเติิมอาคาร
- เฟอร์์นิเิ จอร์์ เครื่่อ� งตกแต่่งติิดตั้้ง� ตรึึงตรา
เครื่่อ� งใช้้และอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าต่่าง ๆ เครื่่อ� ง
ใช้้สำำ�นัักงาน เครื่่�องถ่่ายเอกสาร เครื่่�อง
ทำำ�ลายเอกสาร ระบบสื่่�อสาร ระบบ
โทรทััศน์์วงจรปิิด เครื่่�องปรัับอากาศ
และอุุปกรณ์์ เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์พร้้อม
อุุ ป กรณ์์ เครื่่� อ งโปรเจคเตอร์์ พ ร้้ อ ม
อุุปกรณ์์ ป้้ายรถโฟล์์คลิิฟท์์ รถกอล์์ฟ ที่่�
ใช้้งานทั้้�งภายในและภายนอกอาคาร 
แท้้งค์์น้ำำ��
- สต๊๊อกสิินค้้า และอะไหล่่ เครืืองมืือและ
อุุปกรณ์์ซ่่อมบำำ�รุุง ชั้้�นวางสิินค้้า รวม
สต๊๊อกสิินค้้า เครื่่�องอิิเล็็กทรอนิิกส์์และ
อุุปกรณ์์ทุุกประเภท และสต๊๊อกสิินค้้า
เครื่่อ� งอิิเล็็กทรอนิิกส์์ทุกุ ประเภทที่่นำ� ำ�มา
ทดสอบหรืือรอส่่งมอบ ที่่อ� ยู่่ใ� นการดููแล
ของผู้้� เ อาประกัั น ภัั ย ในฐานะผู้้�รัั ก ษา
ทรััพย์์หรืือได้้รัับมอบอำำ�นาจ
รวมทั้้�งหมด

วงเงิินที่่�เอา
ประกัันภััย
(ล้้านบาท)

2.00

สถานที่่�ตั้้�ง หรืือ
เก็็บทรััพย์์สิิน
เอาประกัันภััย

เลขที่่� 469 ซอย
ประวิิทย์์และเพื่่�อน
ถนนประชาชื่่�น
แขวงลาดยาว
เขตจตุุจัักร 
กรุุงเทพมหานคร

20.00
5.00
5.00

20.00

30.00

เลขที่่� 469/3 ซอย
ประวิิทย์์และเพื่่�อน
ถนนประชาชื่่�น
แขวงลาดยาว
เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพมหานคร 

ระยะเวลา
ประกัันภััย

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ประเภทของ
กรมธรรม์์

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

รายละเอีียดทรััพย์์สิิน
ที่่�เอาประกัันภััย

วงเงิินที่่�เอา
ประกัันภััย
(ล้้านบาท)

  สถานที่่� 4: คลัังเก็็บสิินค้้า
- เฟอร์์นิเิ จอร์์ เครื่่อ� งตกแต่่งติิดตั้้ง� ตรึึงตรา
เครื่่อ� งใช้้และอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าต่่าง ๆ เครื่่อ� ง
ใช้้สำำ�นัักงาน เครื่่�องถ่่ายเอกสาร เครื่่�อง
ทำำ�ลายเอกสาร ระบบสื่่�อสาร ระบบ
โทรทััศน์์วงจรปิิด เครื่่�องปรัับอากาศ
และอุุปกรณ์์ เครื่่�องคอมพิิวเตอร์์พร้้อม
อุุ ป กรณ์์  รถ กอล์์ ฟ  รถโฟร์์ คลิิ ฟ ท์์
ชุุดเครื่่�องและอุุปกรณ์์การชาร์์ตไฟรถ
โฟร์์คลิิฟท์์ แท้้งค์์น้ำำ��
- สต๊๊อกสิินค้้า และอะไหล่่ เครืืองมืือและ
อุุปกรณ์์ซ่่อมบำำ�รุุง ชั้้�นวางสิินค้้า รวม
สต๊๊ อ กสิิ น ค้้ า สายเคเบิ้้� ล  เครื่่� อ ง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์และอุุปกรณ์์ทุุกประเภท
และสต๊๊อกสิินค้้า เครื่่�องอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ทุุกประเภทที่่�นำำ�มาทดสอบหรืือรอส่่ง
มอบ รวมทรััพย์์สิินทุุกประเภทที่่�อยู่่�ใน
การดููแลของผู้้�เอาประกัันภััยในฐานะ
ผู้้�รัักษาทรััพย์์หรืือได้้รัับมอบอำำ�นาจ
รวมทั้้�งหมด

16.00

รวมจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััยทั้้ง� หมด 4 สถานที่่�

107.00

2. กรมธรรม์์ประกัันภััย สถานที่่� 1: คลัังเก็็บสิินค้้าสำำ�หรัับโครงการ
ค ว า ม เ สี่่� ย ง ภัั ย รถไฟฟ้้าสายสีีชมพูู-เหลืือง
ทรััพย์์สินิ
- เฟอร์์นิเิ จอร์์เครื่่อ� งตกแต่่งติิดตั้้ง� ตรึึงตรา
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าและคอมพิิวเตอร์์
- สต็็อกสิินค้้า Power Rail และสต็็อก
สิินค้้าสำำ�หรัับประกอบธุุรกิิจของผู้้�เอา
ประกัันภััย
รวมทั้้�งหมด
สถานที่่� 2: สำำ�นัักงานเดอะไนน์์
พื้้�นที่่�สำำ�นัักงานสาขา
- สิ่่ง� ปลููกสร้้าง (ส่่วนต่่อเติิม)
- เฟอร์์นิเิ จอร์์ เครื่่อ� งตกแต่่งติิดตั้้ง� ตรึึงตรา
รวมเครื่่�องใช้้
รวมทั้้�งหมด

1.00

สถานที่่�ตั้้ง
� หรืือ
เก็็บทรััพย์์สิิน
เอาประกัันภััย

ระยะเวลา
ประกัันภััย

เลขที่่� 469 ซอย
ประวิิทย์์และเพื่่�อน
ถนนประชาชื่่�น
แขวงลาดยาว
เขตจตุุจัักร 
กรุุงเทพมหานคร

15.00

0.05
125.00

เลขที่่� 45/9 ม.20 18 พ.ย. 2564
ถนนบางพลีี-ตำำ�หรุุ
– 18 พ.ย.
ตำำ�บลบางพลีีใหญ่่ 
2565
อำำ�เภอบางพลีี 
จัังหวััดสมุุทรปราการ

125.05

5.00
4.50
9.50

ห้้องเลขที่่� TNA03-04
ทาวเวอร์์ เอ ชั้้�น 36
อาคารเดอะไนน์์
ทาวเวอร์์
แกรนด์์ พระราม 9
แขวงห้้วยขวาง

225

226

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ประเภทของ
กรมธรรม์์

รายละเอีียดทรััพย์์สิิน
ที่่�เอาประกัันภััย

วงเงิินที่่�เอา
ประกัันภััย
(ล้้านบาท)

ผู้้�รัับผลประโยชน์์:
เฉพาะสิ่่�งปลููกสร้้าง ของสถานที่่� 2
1. บริิษััท แกรนด์์ คาแนลแลนด์์ จำำ�กััด
(มหาชน) และ/หรืือ
2. ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่า
     อสัังหาริิมทรััพย์์ ซีีพีีเอ็็น รีีเทลโกรท  
เนื่่�องจากทรััพย์์สิินที่่�เอาประกัันภััยภายใต้้
กรมธรรม์์ ป ระกัั น ภัั ยฉบัั บ นี้้� อยู่่� ภ ายใต้้
สััญญาเช่่าอาคารสำำ�นัักงาน
รวมจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััยทั้้ง� หมด 2 สถานที่่�

สถานที่่�ตั้้ง
� หรืือ
เก็็บทรััพย์์สิิน
เอาประกัันภััย

ระยะเวลา
ประกัันภััย

เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร

134.55

3. กรมธรรม์์ประกัันภััย พื้้�นที่่�สำ�นั
ำ ักงานสาขา
ความรัับผิิดต่่อบุุคคล ขอบเขตของการเสี่่�ยงภััย
ภายนอก
ข้้อ 1: คุ้้�มครอง
ความรัับผิิดตามกฎหมายซึ่่�งเกิิดขึ้้�นภายใน
สถานที่่�ประกอบการหรืือเกิิดขึ้้�นจากการใช้้
สถานที่่�ประกอบการ
ข้้อ 2: ไม่่คุ้้�มครอง
ความรัับผิิดตามกฎหมายอัันเกิิดจากผู้้�เอา
ประกัันภััยหรืือลููกจ้้างของผู้้�เอาประกัันภััย
ซึ่่ง� ทำำ�งานประจำำ� ณ สถานที่่ป� ระกอบการใน
ขณะที่่�ออกไปปฏิิบััติิงานภายนอกสถานที่่�
ประกอบการ

ไม่่เกิิน 10.00
คลัังเก็็บสิินค้้า
18 พ.ย. 2564
ล้้านบาท
รถไฟฟ้้าสีีชมพูู-เหลืือง – 18 พ.ย.
ต่่อความเสีียหาย
และห้้องเลขที่่�
2565
แต่่ละครั้้�งและ TNA03-04 ทาวเวอร์์
ตลอดระยะเวลา เอ ชั้้�น 36 อาคาร
เอาประกัันภััย เดอะไนน์์ ทาวเวอร์์
แกรนด์์ พระราม 9
แขวงห้้วยขวาง เขต
ห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร

4. กรมธรรม์์ประกัันภััย อาคารสำำ�นัักงานใหญ่่
ความรัับผิิดต่่อบุุคคล ขอบเขตของการเสี่่�ยงภััย
ภายนอก
ข้้อ 1: คุ้้�มครอง
ความรัับผิิดตามกฎหมายซึ่่�งเกิิดขึ้้�นภายใน
สถานที่่�ประกอบการหรืือเกิิดขึ้้�นจากการใช้้
สถานที่่�ประกอบการ
ข้้อ 2: ไม่่คุ้้�มครอง
ความรัับผิิดตามกฎหมายอัันเกิิดจากผู้้�เอา
ประกัันภััยหรืือลููกจ้้างของผู้้�เอาประกัันภััย
ซึ่่ง� ทำำ�งานประจำำ� ณ สถานที่่ป� ระกอบการใน
ขณะที่่�ออกไปปฏิิบััติิงานภายนอกสถานที่่�
ประกอบการ

ไม่่เกิิน 5.00
ล้้านบาท
ต่่อความเสีียหาย
แต่่ละครั้้�งและ
ตลอดระยะเวลา
เอาประกัันภััย

เลขที่่� 469 ซอย 16 พ.ค. 2564ประวิิทย์์และเพื่่�อน 16 พ.ค. 2565       
ถนนประชาชื่่�น
แขวงลาดยาว
เขตจตุุจัักร
กรุุงเทพมหานคร

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

5. สััญญาเช่่าทรััพย์์สิิน
5.1 สััญญาเช่่าอาคารสำำ�นัักงาน และคลัังเก็็บสิินค้้า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีสััญญาเช่่าอาคารสำำ�นัักงาน และคลัังเก็็บสิินค้้าหลัักที่่�มีีผลบัังคัับใช้้ จำำ�นวน 3 ฉบัับ โดยสาระสำำ�คััญ
ของสััญญาสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
- สััญญาเช่่าอาคารสำำ�นัักงาน

ผู้้�เช่่า

บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�ให้้เช่่า

ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ ซีีพีีเอ็็น รีีเทล โกรท

ทรััพย์์สิินที่่�เช่่า

พื้้�นที่่�สำำ�นัักงาน อาคารเดอะไนน์์ ทาวเวอร์์ ตั้้�งอยู่่�ห้้องเลขที่่� TNA03-04 ทาวเวอร์์ เอ ชั้้�น 36 อาคารเดอะไนน์์
ทาวเวอร์์ แกรนด์์ พระราม 9 แขวงห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพมหานคร 

วััตถุุประสงค์์ในการเช่่า เพื่่�อใช้้เป็็นสำำ�นัักงาน
ระยะเวลาเช่่า

3 ปีี (16 กุุมภาพัันธ์์ 2564 - 15 กุุมภาพัันธ์์ 2567)

การต่่ออายุุสััญญา

ในกรณีีที่่�ผู้้�เช่่ามีีความประสงค์์ที่�่จะต่่ออายุุสััญญาเช่่าออกไปอีีก ผู้้�เช่่าต้้องมีีหนัังสืือแจ้้งความประสงค์์
ดัังกล่่าวไปยัังผู้้�ให้้เช่่า ก่่อนวัันครบกำำ�หนดอายุุสััญญาเช่่าไม่่น้้อยกว่่า 90 วััน

พื้้�นที่่�เช่่า

ประมาณ 760.25 ตารางเมตร

เงื่่�อนไขสำำ�คััญอื่่�น

– ผู้เ้� ช่่ายิินยอมให้้ผู้ใ้� ห้้เช่่าริิบเงิินประกััน หากผู้้�เช่่าผิิดสััญญาข้้อหนึ่่�งข้้อใด หากเงิินประกัันไม่่เพีียงพอในการ
ชดเชยความเสีียหายที่่เ� กิิดขึ้้�นกัับผู้ใ้� ห้้เช่่า ผู้เ้� ช่่าจะต้้องชำำ�ระเงิินส่่วนต่่างเพื่่อ� ชดเชยความเสีียหายดัังกล่่าว
ภายใน 15 วัันนัับจากวัันที่่�ได้้รัับหนัังสืือจากผู้้�ให้้เช่่า
– ตลอดระยะเวลาตามสััญญาเช่่า ผู้้�เช่่าจะต้้องจััดทำำ�กรมธรรม์์ประกัันภััยในการประกัันภััยวินิ าศภััยและการ
ประกัันอััคคีีภััยสำำ�หรัับอาคารและวััสดุุตกแต่่งของผู้้�ให้้เช่่าในพื้้�นที่่�ของอาคาร  และกรมธรรม์์ประกัันภััย
ความรัับผิิดต่่อบุุคคลภายนอก โดยระบุุให้้ผู้ใ้� ห้้เช่่าเป็็นผู้้�รับั ผลประโยชน์์ในกรมธรรม์์ประกัันภััย โดยผู้้�เช่่า
จะต้้องส่่งสำำ�เนากรมธรรม์์ประกัันภััยดัังกล่่าวให้้แก่่ผู้้�ให้้เช่่าภายใน 30 วัันนัับจากวัันที่่�สััญญามีีผลบัังคัับ
ใช้้
– ผู้เ้� ช่่าตกลงที่่จ� ะไม่่ก่่อเกิิดภาระติิดพัันใด ๆ ในสิิทธิิการเช่่า หรืือโอนสิิทธิิ หรืือให้้เช่่า หรืือให้้เช่่าช่่วงซึ่่ง� สิิทธิิ
การเช่่า หรืือสิิทธิิใด ๆ ซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อพื้้�นที่่�เช่่าทั้้�งหมด หรืือบางส่่วน หรืือส่่วนอื่่�นใด หรืือทำำ�การแบ่่ง
การครอบครองใด ๆ เว้้นแต่่จะได้้รัับความยิินยอมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรล่่วงหน้้าจากผู้้�ให้้เช่่าก่่อน
– หากผู้เ้� ช่่าค้้างชำำ�ระค่่าเช่่า เป็็นเวลา 14 วััน นัับแต่่วัันที่่�ถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ หรืือไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและ
เงื่อ�่ นไขของสััญญา และไม่่แก้้ไขการผิิดสััญญาดัังกล่่าวภายใน 90 วัันนัับแต่่วัันที่่ไ� ด้้รับั แจ้้งเตืือนเป็็นหนัังสืือ
จากผู้ใ้� ห้้เช่่า ผู้ใ้� ห้้เช่่ามีีสิิทธิิเรีียกร้้องความเสีียหายที่่เ� กิิดขึ้้น� และริิบเงิินประกัันที่่ว� างไว้้ในที่่นี้้� � นอกจากนี้้� ใน
กรณีีที่่�ผู้้�เช่่าจ่่ายค่่าเช่่าล่่าช้้า ผู้้�เช่่าจะต้้องเสีียค่่าปรัับร้้อยละ 15 ต่่อปีี จนกว่่าจะชำำ�ระยอดทั้้�งหมดเสร็็จ
สิ้้�น และหากผู้้�ให้้เช่่าได้้รัับความเสีียหายจากกรณีีดัังกล่่าว ผู้้�เช่่าจะต้้องชดใช้้ค่่าเสีียหายตามจริิงภายใน
45 วััน
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แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- หากผู้้�เช่่าประสงค์์ที่�่จะบอกเลิิกสััญญาก่่อนวัันสิ้้�นสุุดสััญญาของสััญญานี้้� ผู้้�ให้้เช่่ามีีสิิทธิิริิบเงิินประกััน
จำำ�นวนเต็็มที่่�วางไว้้ในที่่�นี้้� และผู้้�เช่่าจะต้้องรัับผิิดชอบต่่อการชำำ�ระค่า่ เช่่าจนถึึงวัันหมดอายุุสัญญ
ั าฉบัับนี้้�
- สััญญาเช่่าคลัังเก็็บสิินค้้าและสำำ�นัักงาน

ผู้้�เช่่า

บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�ให้้เช่่า

บุุคคลธรรมดา

ทรััพย์์สิินที่่�เช่่า

คลัังเก็็บสิินค้้า ตั้้�งอยู่่เ� ลขที่่� 88/8 หมู่่� 3 ถนนนครอิินทร์์ ตำำ�บลบางขุุนกอง อำำ�เภอบางกรวย จัังหวััดนนทบุุรีี

วััตถุุประสงค์์ในการเช่่า เพื่่�อใช้้เป็็นคลัังเก็็บสิินค้้าและอุุปกรณ์์ของผู้้�เช่่า
ระยะเวลาเช่่า

1 ปีี (2 ตุุลาคม 2564 – 1 ตุุลาคม 2565)

การต่่ออายุุสััญญา

บริิษััทฯ มีีข้้อตกลงให้้ผู้เ้� ช่่าสามารถต่่ออายุุสััญญาเช่่าเพิ่่�มได้้อีีก 1 ปีี โดยจะต้้องมีีการบอกกล่่าวล่่วงหน้้า 3
เดืือนล่่วงหน้้าก่่อนวัันครบกำำ�หนดสััญญา

พื้้�นที่่�เช่่า

ประมาณ 1,500 ตารางเมตร

เงื่่�อนไขสำำ�คััญอื่่�น

– ผู้เ้� ช่่ายิินยอมให้้ผู้้�ให้้เช่่าริิบเงิินประกััน หากผู้เ้� ช่่าผิิดสััญญาข้้อหนึ่่�งข้้อใด
– ผู้้�เช่่าไม่่มีีสิิทธิินำำ�ทรััพย์์สิินที่่�เช่่าให้้ผู้้�อื่่�นเช่่าช่่วง หรืือทำำ�นิิติิกรรมใด ๆ กัับผู้้�อื่่�น ไม่่ว่่าทั้้�งหมดหรืือ
บางส่่วน ในอัันที่่จ� ะเป็็นผลอัันก่่อให้้เกิิดภาระผููกพัันใด ๆ ในทรััพย์์สินิ ที่่เ� ช่่า ไม่่ว่่าโดยตรงหรืือโดยปริิยาย 
และจะไม่่ทำำ�การดััดแปลงหรืือต่่อเติิมทรััพย์์สิินที่่�เช่่าไม่่ว่่าทั้้�งหมดหรืือบางส่่วน เว้้นแต่่จะได้้รัับความ
ยิินยอมเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรจากผู้้�ให้้เช่่า
– หากผู้เ้� ช่่าค้้างชำำ�ระค่่าเช่่าเป็็นเวลานานเกิินกว่่า 60 วััน หรืือกระทำำ�ผิิดสััญญาข้้อหนึ่่�งข้้อใด ผู้ใ้� ห้้เช่่ามีีสิิทธิิ
บอกเลิิ ก สัั ญญ าได้้ ทัั น ทีี  และผู้้� เช่่ายิิ น ยอมชดใช้้ ค่่ า เช่่าให้้ คร บตามสัั ญญ า ค่่ า ฤชาธรรมเนีียมกัั บ
ค่่าทนายความ ตลอดจนค่่าพาหนะ และค่่าใช้้จ่่ายในการติิดต่่อทวงถามให้้แก่่ผู้้�เช่่าจนครบถ้้วน หากมีี
ความเสีียหายดัังกล่่าวเกิิดขึ้้น� เพราะผู้้�เช่่าเป็็นฝ่่ายผิิดสััญญา และหากผู้้�เช่่าขอยกเลิิกสััญญาเช่่าก่่อนครบ
กำำ�หนดที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาโดยผู้้�ให้้เช่่ามิิได้้เป็็นฝ่่ายผิิดสััญญา ผู้้�เช่่าตกลงให้้ผู้้�ให้้เช่่าริิบเงิินค่่าเช่่าล่่วงหน้้า
เงิินมััดจำำ� เงิินประกััน ค่า่ เสีียหายได้้ทั้้ง� หมด และต้้องชำำ�ระค่่าเสีียหายเท่่ากัับค่่าเช่่าในส่่วนที่่เ� หลืือทั้้�งหมด
ให้้ครบตามระยะเวลาที่่�เช่่า โดยถืือว่่าเป็็นค่่าเสีียหายที่่�แน่่นอนเพื่่�อชดเชยความเสีียหายให้้แก่่ผู้้�ให้้เช่่า

ผู้้�เช่่า

บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�ให้้เช่่า

บุุคคลธรรมดา

ทรััพย์์สิินที่่�เช่่า

คลัังเก็็บสิินค้้า 2 หลััง พร้้อมเครน 5 ตััน จำำ�นวน 3 ชุุด และพื้้�นที่่�สำ�นั
ำ ักงาน ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 45/9 หมู่่�ที่่� 20 ถนน
บางพลีี-ตำำ�หรุุ ตำำ�บลบางพลีีใหญ่่ อำำ�เภอบางพลีี จัังหวััดสมุุทรปราการ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

วััตถุุประสงค์์ในการเช่่า เพื่่�อใช้้เป็็นคลัังเก็็บสิินค้้าและอุุปกรณ์์ของผู้้�เช่่า
ระยะเวลาเช่่า

6 เดืือน (21 พฤศจิิกายน 2564 – 21 พฤษภาคม 2565)

การต่่ออายุุสััญญา

ตามที่่�คู่่�สััญญาจะได้้ตกลงกััน

พื้้�นที่่�เช่่า

ประมาณ 2,550 ตารางเมตร

เงื่่�อนไขสำำ�คััญอื่่�น

– ผู้้�เช่่าตกลงให้้ผู้้�ให้้เช่่าริิบเงิินประกัันตามสััญญาเช่่าได้้ทั้้�งหมด ในกรณีีที่่�ผู้้�เช่่าบอกเลิิกสััญญาเช่่านี้้� ก่่อน
ครบกำำ�หนดระยะเวลาการเช่่า โดยที่่�การบอกเลิิกสััญญาเช่่า ไม่่ได้้เกิิดจากความผิิดของผู้้�ให้้เช่่า และใน
กรณีีที่่ผู้� เ้� ช่่าไม่่ปฏิิบัติั ติ ามเงื่อ่� นไขของสััญญาเช่่านี้้� ด้ว้ ยเหตุุใด ๆ ก็็ตาม จนเป็็นเหตุุให้้ผู้ใ้� ห้้เช่่าได้้ใช้้สิทิ ธิิใน
การบอกเลิิกสััญญาเช่่านี้้�
– ผู้้�เช่่าจะโอนสิิทธิิการเช่่า หรืือนำำ�ทรััพย์์ที่เ่� ช่่าออกให้้เช่่าช่่วงไม่่ได้้ เว้้นแต่่จะได้้รับั ความยิินยอมเป็็นหนัังสืือ
จากผู้้�ให้้เช่่าเสีียก่่อน
– หากผู้เ้� ช่่าผิิดสััญญาข้้อหนึ่่�งหรืือหลายข้้อรวมกััน ผู้้�ให้้เช่่ามีีสิิทธิิที่่�จะบอกกล่่าวให้้ผู้้�เช่่าปฏิิบััติิตามสััญญา
ภายในกำำ�หนดเวลาที่่ผู้� ใ้� ห้้เช่่าเห็็นสมควร หรืือบอกเลิิกสััญญาโดยไม่่ต้้องบอกกล่่าวล่่วงหน้้า และให้้ถืือว่่า
สััญญาเลิิกกัันทัันทีี หรืือจะใช้้สิิทธิิดัังกล่่าวรวมกัันก็็ได้้

5.2 สััญญาเช่่าที่่�ดิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีสััญญาเช่่าที่่�ดิินหลัักที่่มีีผลบั
�
ังคัับใช้้ จำ�ำ นวน 2 ฉบัับ โดยสาระสำำ�คััญของสััญญาสามารถสรุุปได้้ดัังนี้้�
ผู้้�เช่่า

บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�ให้้เช่่า

บุุคคลธรรมดา

ทรััพย์์สิินที่่�เช่่า

ที่่�ดิินโฉนด จำำ�นวน 2 แปลง

วััตถุุประสงค์์ในการเช่่า เพื่่�อใช้้เป็็นพื้้�นที่่�จอดรถซึ่่�งใช้้ในกิิจการของผู้้�เช่่า
ระยะเวลาเช่่า

3 ปีี (1 มิิถุุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2566)

การต่่ออายุุสััญญา

ตามที่่�คู่่�สััญญาจะได้้ตกลงกััน

เนื้้�อที่่�เช่่า

ประมาณ 3 งาน 98 ตารางวา

เงื่่�อนไขสำำ�คััญอื่่�น

– ผู้้�เช่่าไม่่สามารถโอนสิิทธิิการเช่่าหรืือนำำ�ทรััพย์์เช่่าทั้้�งหมดหรืือแต่่บางส่่วน ไปให้้บุุคคลอื่่�นเช่่าช่่วงได้้
เว้้นแต่่ได้้รัับความยิินยอมจากผู้้�ให้้เช่่าเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
– ในกรณีีที่่�ผู้้�ให้้เช่่าประสงค์์จะใช้้ที่่�ดิินก่่อนครบกำำ�หนดอายุุสััญญา ผู้้�ให้้เช่่าอาจบอกเลิิกสััญญาเช่่าก่่อนได้้
โดยผู้้�ให้้เช่่าจะต้้องมีีหนัังสืือบอกกล่่าวล่่วงหน้้าให้้ผู้้�เช่่าทราบไม่่น้้อยกว่่า 60 วััน
– ในกรณีีที่่�ผู้้�เช่่าผิิดสััญญา ไม่่ว่่าข้้อหนึ่่�งข้้อใดหรืือหลายข้้อรวมกััน ผู้้�ให้้เช่่ามีีสิิทธิิที่่�จะบอกกล่่าวให้้
ผู้้�เช่่าปฏิิบััติิให้้ถููกต้้องภายในกำำ�หนดเวลาที่่�ผู้้�ให้้เช่่าเห็็นสมควร หรืือเรีียกค่่าเสีียหาย หรืือบอกเลิิกสััญญา
หรืือจะใช้้สิิทธิิดัังกล่่าวรวมกัันก็็ได้้
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�เช่่า

บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�ให้้เช่่า

บุุคคลธรรมดา

ทรััพย์์สิินที่่�เช่่า

ที่่�ดิินโฉนด จำำ�นวน 1 แปลง

วััตถุุประสงค์์ในการเช่่า เพื่่�อใช้้เป็็นพื้้�นที่่�จอดรถซึ่่�งใช้้ในกิิจการของผู้เ้� ช่่า
ระยะเวลาเช่่า

1 ปีี (1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิิถุุนายน 2565)

การต่่ออายุุสััญญา

ตามที่่�คู่่�สัญญ
ั าจะได้้ตกลงกััน

เนื้้�อที่่�เช่่า

ประมาณ 1 งาน 45 ตารางวา

เงื่่�อนไขสำำ�คััญอื่่�น

– ผู้้�เช่่าไม่่สามารถโอนสิิทธิิการเช่่าหรืือนำำ�ทรััพย์์เช่่าทั้้�งหมดหรืือแต่่บางส่่วนไปให้้บุคคลอื่
ุ
น่� เช่่าช่่วงได้้ เว้้นแต่่
จะได้้รัับความยิินยอมจากผู้้�ให้้เช่่าเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
– ในกรณีีที่่�ผู้้�ให้้เช่่าประสงค์์จะใช้้ที่่�ดิินก่่อนครบกำำ�หนดอายุุสััญญา ผู้้�ให้้เช่่าอาจบอกเลิิกสััญญาเช่่าก่่อนได้้
โดยผู้้�ให้้เช่่าจะต้้องมีีหนัังสืือบอกกล่่าวล่่วงหน้้าให้้ผู้้�เช่่าทราบไม่่น้้อยกว่่า 60 วััน
– ในกรณีีที่่�ผู้้�เช่่าผิิดสััญญา ไม่่ว่่าข้้อหนึ่่�งข้้อใดหรืือหลายข้้อรวมกััน ผู้้�ให้้เช่่ามีีสิิทธิิที่่�จะบอกกล่่าวให้้
ผู้้�เช่่าปฏิิบัติั ิให้้ถููกต้้องภายในกำำ�หนดเวลาที่่�ผู้้�ให้้เช่่าเห็็นสมควร หรืือเรีียกค่า่ เสีียหาย หรืือบอกเลิิกสััญญา
หรืือจะใช้้สิิทธิิดัังกล่่าวรวมกัันก็็ได้้

6. สััญญาทางการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 บริิษััทฯ มีีวงเงิินสิินเชื่่�อจากธนาคารพาณิิชย์์ในประเทศ จำำ�นวน 2 ราย โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
6.1 ธนาคารพาณิิชย์์ในประเทศรายที่่� 1
ประเภท/วััตถุุประสงค์์

วงเงิิน

วงเงิินที่่� 1
1. วงเงิินขายลดตั๋๋�วเงิิน:
วงเงิินสิินเชื่่อ� โครงการจััดหา     200.0 ล้้านบาท
และติิดตั้้ง� ระบบ E&M รถไฟฟ้้า 2. วงเงิิน L/C, T/R, DL/C, P/N:
   175.0 ล้้านบาท

อััตราดอกเบี้้�ย/
ค่่าธรรมเนีียม

หลัักประกััน

เป็็นไปตามที่่�ธนาคาร - เงิินฝากประจำำ� ที่เ�่ ป็็นกรรมสิิทธิ์์�
กำำ�หนด ตามการใช้้สินิ ของบริิษััทฯ
เชื่่�อแต่่ละประเภท - สิิทธิิเรีียกร้้องที่่จ� ะได้้รับั ชำำ�ระ
หนี้้�ของบริิษััทฯ
- โอนสิิทธิิการรัับค่า่ งานโครงการ
ของบริิษััทฯ
- ค้ำำ�� ประกัันวงเงิินเต็็มจำำ�นวน
โดยกรรมการบริิษััท

เงื่่�อนไขอื่่�น ๆ

- เบิิกใช้้วงเงิินไม่่เกิินร้้อยละ
80 ของค่่างานที่่�ตรวจรัับ
จากผู้้�ว่่าจ้้างแล้้ว
- ค่่ า งานโครงการคงเหลืือ
ต้้องมากกว่่าภาระหนี้้�ของ
วงเงิินขายลดตั๋๋�วเงิิน
- เมื่่อ� ดำำ�เนิินงานโครงการเสร็็จ
และชำำ�ระหนี้้สิ� นิ เชื่่อ� หมุุนเวีียน
แล้้ว ให้้ยกเลิิกวงเงิินสิินเชื่่อ�
ทัันทีี

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ประเภท/วััตถุุประสงค์์

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

วงเงิิน

วงเงิินที่่� 2
วงเงิินกู้้�เบิิกเกิินบััญชีี (O/D):
วงเงิินสิินเชื่่�อ เพื่่�อใช้้ในการ 10.0 ล้้านบาท
ประกอบธุุรกิจิ  รวมถึึงเพื่่อ� เป็็น
แหล่่งเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ

อััตราดอกเบี้้�ย/
ค่่าธรรมเนีียม

หลัักประกััน

เงื่่�อนไขอื่่�น ๆ

เป็็นไปตามที่่�ธนาคาร - เงิินฝากประจำำ� ที่เ�่ ป็็นกรรมสิิทธิ์์� - ผู้้�เบิิกเงิินเกิินบััญชีียิินยอม
กำำ�หนด
ของบริิษัทั ฯ
ให้้ ธ นาคารลดวงเงิิ น ตาม
- ค้ำำ��ประกัันวงเงิินเต็็มจำำ�นวน สััญญาเมื่่�อใดก็็ได้้
โดยกรรมการบริิษััท

วงเงิินที่่� 3
วงเงิินหนัังสืือค้ำำ��ประกััน (ยื่่�นซอง) เป็็นไปตามที่่�ธนาคาร - ค้ำำ��ประกัันวงเงิินเต็็มจำำ�นวน - ไม่่มีี
วงเงิินสิินเชื่่อ� เพื่่อ� ออกหนัังสืือ 50.0 ล้้านบาท
กำำ�หนด
โดยกรรมการบริิ ษัั ท และ
สััญญาค้ำำ�� ประกััน
นิิ ติิ บุุ คคล ของผู้้�ถืือหุ้้�นราย
หนึ่่�ง
วงเงิินที่่� 4
1. วงเงิินขายลดตั๋๋ว� สััญญาใช้้เงิิน (P/N): เป็็นไปตามที่่�ธนาคาร
วงเงิินสิินเชื่่�อ เพื่่�อใช้้เป็็นเงิิน    50.0 ล้้านบาท
กำำ�หนด ตามการใช้้สินิ
ทุุ น หมุุ น เวีียนในโครงการ 2. วงเงิินหนัังสืือค้ำำ��ประกััน (สััญญา เชื่่�อแต่่ละประเภท
ก่่อสร้้างขนาดเล็็ก-ขนาดกลาง รัับเงิินล่่วงหน้้า ประกัันผลงาน
วััสดุุ และอื่่�นๆ): 60.0 ล้้านบาท
3. วงเงิิน L/C, T/R, DL/C, P/N:
50.0 ล้้านบาท

วงเงิินข้้อ 1. และ 3.
- ค้ำำ��ประกัันวงเงิินเต็็มจำำ�นวน
โดยกรรมการบริิษััท
วงเงิินข้้อ 2.
- เงิินฝากประจำำ� ที่เ�่ ป็็นกรรมสิิทธิ์์�
ของบริิษััทฯ
- ค้ำำ��ประกัันวงเงิินเต็็มจำำ�นวน
โดยกรรมการบริิษััท

- บริิ ษัั ท ฯ จะโอนสิิ ท ธิิ ก าร
รัั บ เงิิ น ค่่ า งาน และ/หรืือ
มอบอำำ�นาจรัับเงิินค่่างาน
ให้้กัับธนาคารเป็็นประกััน
- ค่่ า งานโครงการคงเหลืือ
ต้้ อ งมากกว่่าภาระหนี้้� สิิ น
เชื่อ� ่ หมุุนเวีียนของโครงการนั้้�น

วงเงิินที่่� 5
1. วงเงิินหนัังสืือค้ำำ�� ประกััน (ปฎิิบััติิ เป็็นไปตามที่่�ธนาคาร - ค้ำำ��ประกัันวงเงิินเต็็มจำำ�นวน
วงเงิินสิินเชื่่อ� โครงการจััดหา ตามสััญญาและ/หรืือ ผลงาน): กำำ�หนด
โดยกรรมการบริิษััท
แ ล ะ ติิ ด ตั้้� ง ร ะ บ บ E & M 222.60 ล้้านบาท
รถไฟฟ้้า
2. วงเงิินหนัังสืือค้ำำ�� ประกััน (เงิินรัับ
ล่่วงหน้้า): 667.81 ล้้านบาท
3. วงเงิินหนัังสืือค้ำำ��ประกััน (ประกััน
ผลงาน): 222.60 ล้้านบาท

- ธ น า ค า รมีีสิิ ท ธิิ ใ น ก า ร
พิิจารณาให้้สิินเชื่่�อหนัังสืือ
ค้ำำ�� ประกัั น รายฉบัั บ แต่่ละ
ครั้้� ง และบริิ ษัั ท ต้้ อ งแสดง
หลัักฐานพร้้อมรายละเอีียด
ต่่าง ๆ ที่่�จำำ�เป็็น
- ธนาคารมีีสิิทธิิทบทวน แก้้ไข
เปลี่่� ย นแปลง ลดวงเงิิ น
สิินเชื่่�อ ระงัับการเบิิกจ่่าย
สิินเชื่่อ� ทั้้�งหมดหรืือบางส่่วน
หรืือยกเลิิกวงเงิินสิินเชื่่�อดััง
กล่่าวข้้ า งต้้ น โดยไม่่ต้้ อ ง
บอกกล่่าวล่่วงหน้้า

231

232

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

6.2 	ธนาคารพาณิิชย์์ในประเทศรายที่่� 2
ประเภท/วััตถุุประสงค์์

วงเงิิน

อััตราดอกเบี้้�ย/
ค่่าธรรมเนีียม

หลัักประกััน

วงเงิินที่่� 1
วงเงิินหนัังสืือค้ำำ��ประกัันประกััน (ยื่่น� เป็็นไปตามที่่�ธนาคาร - เงิิ น ฝากออมทรัั พ ย์์  ที่่� เ ป็็ น - ไม่่มีี 
วงเงิินสิินเชื่่อ� เพื่่อ� ออกหนัังสืือ ซอง,ปฎิิบััติิตามสััญญา,รัับเงิินล่่วง กำำ�หนด
กรรมสิิทธิ์์ข� องบริิษััทฯ
สััญญาค้ำำ�� ประกััน
หน้้า,ประกัันผลงาน): 690 ล้้านบาท
วงเงิินที่่� 2
วงเงิิ น ตั๋๋� ว สัั ญญ าใช้้ เ งิิ น : 100.0 เป็็นไปตามที่่�ธนาคาร - เงิิ น ฝากออมทรัั พ ย์์  ที่่� เ ป็็ น - ไม่่มีี
วงเงิินสิินเชื่่�อ เพื่่�อใช้้ในการ ล้้านบาท
กำำ�หนด
กรรมสิิทธิ์์ข� องบริิษััทฯ
ประกอบธุุรกิจิ  รวมถึึงเพื่่อ� เป็็น
แหล่่งเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ
วงเงิินที่่� 3
วงเงิิ น กู้้�เบิิ ก เกิิ น บัั ญชีี  (O/D): เป็็นไปตามที่่�ธนาคาร - เงิิ น ฝากออมทรัั พ ย์์  ที่่� เ ป็็ น - ไม่่มีี 
วงเงิินสิินเชื่่�อ เพื่่�อใช้้ในการ 10 ล้้านบาท
กำำ�หนด
กรรมสิิทธิ์์ข� องบริิษััทฯ
ประกอบธุุรกิจิ  รวมถึึงเพื่่อ� เป็็น
แหล่่งเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ
วงเงิินที่่� 4
วงเงิิน (DL/C T/R, L/C T/R DTT ) เป็็นไปตามที่่�ธนาคาร - เงิิ น ฝากออมทรัั พ ย์์  ที่่� เ ป็็ น - ไม่่มีี 
วงเงิินสิินเชื่่�อ เพื่่�อใช้้ในการ 400 ล้้านบาท
กำำ� หนด ตามการใช้้ กรรมสิิทธิ์์ข� องบริิษััทฯ
ประกอบธุุรกิจิ  รวมถึึงเพื่่อ� เป็็น
สิินเชื่่�อแต่่ละประเภท
แหล่่งเงิินทุุนหมุุนเวีียนในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ
วงเงิินที่่� 5
วงเงิิ น หนัั ง สืือค้ำำ�� ประกัั น    33.67 เป็็นไปตามที่่�ธนาคาร - เงิิ น ฝากออมทรัั พ ย์์  ที่่� เ ป็็ น - ไม่่มีี
วงเงิินสิินเชื่่อ� โครงการจััดหา ล้้านบาท
กำำ� หนด ตามการใช้้ กรรมสิิทธิ์์ข� องบริิษััทฯ
และติิดตั้้ง� ระบบ E&M รถไฟฟ้้า
สิินเชื่่�อแต่่ละประเภท

เงื่่�อนไขอื่่�น ๆ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)

นโยบายการลงทุุนและบริิหารงานในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายการลงทุุนและบริิหารงานของบริิษััทฯ ในบริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม ไว้้ดัังนี้้�
1. นโยบายการลงทุุน
บริิษัทั ฯ มีีนโยบายการลงทุุนในบริิษัทั ย่่อยและบริิษัทั ร่่วม โดยจะลงทุุนในธุุรกิจิ ที่่มีีค
� วามเกี่่ย� วเนื่่อ� ง ใกล้้เคีียง หรืือก่่อให้้เกิิดประโยชน์์และ
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ เพื่่�อเสริิมสร้้างความมั่่�นคงและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
2. นโยบายการบริิหารงาน
คณะกรรมการบริิษััทจะพิิจารณาการส่่งตััวแทนของบริิษััทฯ ซึ่่�งมีีคุุณสมบััติิและประสบการณ์์ที่่�เหมาะสมกัับธุุรกิิจที่่�บริิษััทฯ เข้้าลงทุุนเข้้า
เป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมของบริิษััทฯ ดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้บริิษััทฯ สามารถควบคุุมดููแลกิิจการ และการดำำ�เนิินงานได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้ตััวแทนของบริิษััทฯ จะต้้องบริิหารจััดการธุุรกิิจของบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมให้้เป็็นไปเพื่่�อผลประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของ
บริิษัทั ฯ และดููแลให้้ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมายที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ย่่อย และ/หรืือบริิษัทั ฯ ร่่วมนั้้�น ๆ นอกจากนี้้� การส่่งตััว
แทนเพื่่�อเป็็นกรรมการในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมให้้เป็็นไปตามสััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ

233

234
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 5
นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกำำ�กัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณและจริิยธรรมของบริิษััท
บริิษัทั ฯ ได้้กำ�ำ หนดนโยบายด้้านการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� เพื่่อ� ให้้คณะกรรมการ บริิหารและพนัักงานทุุกคนยึึดถืือเป็็นแนวทางในการฏิิบัติั งิ าน
เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้บริิษัทั ฯ เป็็นบริิษัทั ที่่มีี� ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ  มีีการกำำ�กับั ดููแลกิิจการและการบริิหารจััดการที่่ดีี มีีคุ
� ณ
ุ ธรรมในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ มีีความโปร่่งใส และตรวจสอบได้้
บริิษััทฯ ได้้ประกาศหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและจรรยาบรรณและจริิยธรรมในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อให้้คณะกรรมการ ผู้้�บริิหารและ
พนัักงานทุุกคนได้้รับั ทราบและถืือเป็็นหลัักปฏิิบัติั ใิ นการดำำ�เนิินงาน โดยนโยบายและแนวปฏิิบัติั ดัิ งั กล่่าวถููกเผยแพร่่อยู่่บ� นระบบเครืือข่่าย
ของบริิษััทฯ และบนเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ ปรากฏตามลิิงก์์ด้้านล่่าง
นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
https://www.amrasia.com/storage/download/sustainability/sd-policies/20220314-amr-cg-th.pdf
จรรยาบรรณและจริิยธรรมของบริิษััท
https://www.amrasia.com/storage/download/sustainability/cg-policy/20220314-amr-code-of-conduct-th.PDF
สำำ�หรัับขอบเขตหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั  คณะกรรมการชุุดย่่อย และกรรมการผู้้�จัดั การ ได้้รายงานไว้้โดยสัังเขป
ภายใต้้หััวข้้อ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการบริิษััท และสามารถศึึกษารายละเอีียดกฎบััตรฉบัับเต็็มได้้จากเว็็บไซต์์ของบริิษััท ในหััวข้้อ
“การพััฒนาสู่่�ความยั่่ง� ยืืน” หััวข้้อย่่อย “นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ” ตามลิิงก์์นี้้�
https://www.amrasia.com/th/sustainability/cg-policy

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 148

แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปี/ี รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)
บริิษััท เอเอ็็มอาร์์ เอเซีีย จำำ�กััด (มหาชน)
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บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)
เลขที� 469 ซอยประวิทย์และเพื� อน
ถนนประชาชื�น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (66) 2 589 9955
โทรสาร : (66) 2 591 7022
www.amrasia.com
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