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วนัท่ี 29 กรกฎำคม 2564 

 

เรือ่ง ค ำอธิบำยและวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังบกำรเงิน ไตรมำส 1 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

เรยีน กรรมกำรและผูจ้ดักำรตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มำดว้ย 

 ค ำอธิบำยและวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังบกำรเงิน ไตรมำส 1 สิน้สดุ  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ ฉบบัละ 1 ชดุ 

 

บรษัิท เอเอม็อำร ์เอเซยี จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิทฯ”) ขอน ำสง่งบกำรเงิน ไตรมำส 1 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 

2564 ซึง่ผำ่นกำรสอบทำนจำกผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแลว้ตอ่ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

โดยผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ ส ำหรบังบกำรเงิน ไตรมำส 1 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 มีก ำไรสทุธิ

เทำ่กบั 29.47 ลำ้นบำท โดยบรษัิทฯ ขออธิบำยถึงสำเหตขุองผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทส ำหรบังบกำรเงิน ไตรมำส 1 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 

 

 

จึงเรยีนมำเพื่อทรำบ 

 

ขอแสดงควำมนบัถือ 

 

 

 

 

 (นำยมำรุต ศิรโิก) 

 กรรมกำรผูจ้ดักำร 

            บรษัิท เอเอ็มอำร ์เอเซีย จ ำกดั (มหำชน) 
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ค ำอธิบำยและวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร ส ำหรับผลประกอบกำรของไตรมำส 1 ปี 2564 
บริษัท เอเอ็มอำร ์เอเซีย จ ำกดั (มหำชน) 

 

1. ภำพรวมธุรกิจ 

บรษัิท เอเอ็มอำร ์เอเซีย จ ำกดั (มหำชน) (“บรษัิทฯ” หรอื “AMR”) จดัตัง้เมื่อวนัท่ี 13 กนัยำยน 2542 ด ำเนินธุรกิจ

ดำ้นวิศวกรรมออกแบบและเช่ือมต่อระบบไอทีโซลชูั่น (System Integrator: SI) รวมถึงใหบ้ริกำรงำนดแูลรกัษำและซ่อม

บ ำรุงระบบเทคโนโลยีต่ำงๆ แบบครบวงจร ถือหุน้โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบกำรณด์ำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สือ่สำรมำกกวำ่ 20 ปี  

ภำยใตว้ิสยัทศันข์องบริษัทฯ ที่เช่ือว่ำเทคโนโลยีที่ถือก ำเนิดขึน้คือสิ่งที่จะก ำหนดชีวิตในอนำคต สง่ผลใหบ้รษัิทฯ 

เติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำกควำมกำ้วหนำ้ทำงเทคโนโลยี และไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกหน่วยงำนภำครฐัและภำคเอกชนจำก

หลำยกลุ่มอุตสำหกรรมที่ตอ้งกำรเปลี่ยนผ่ำนโมเดลธุรกิจกำรบริหำรจัดกำรขอ้มูล หรือรูปแบบกำรใหบ้ริกำรเขำ้สู่ยุค

ดิจิตอล  

ผลิตภัณฑห์รือบริกำรของบริษัทฯ สำมำรถจ ำแนกออกเป็น 3 ประเภทตำมโครงสรำ้งรำยได ้ไดแ้ก่ (1) งำน

ใหบ้รกิำรวำงระบบ (2) งำนใหบ้รกิำรดแูลรกัษำและซอ่มบ ำรุง และ (3) กำรจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ ์มีรำยละเอียดดงันี ้

(1) ให้บริกำรด้ำน SI แบบครบวงจร ครอบคลุมงำนวำงระบบคมนำคมขนส่ง (Transportation Solution) ระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( Information Communication Technology: ICT) ระบบเครือข่ำย

คอมพิวเตอรแ์ละควำมปลอดภยั (Computer Network and Security) และระบบโซลชูั่นเพื่อกำรพฒันำโครงสรำ้ง

พืน้ฐำนเมืองอจัฉริยะ (Smart City) โดยบริษัทฯ ใหบ้ริกำรทัง้ในรูปแบบที่เป็นผูร้บัเหมำหลกั (Main Contractor) ซึง่

รบังำนโดยตรงจำกเจำ้ของโครงกำร และผูร้บัเหมำช่วง (Sub Contractor) ที่รบังำนจำกผูร้บัเหมำหลกัรำยอื่น ซึ่ง

สญัญำว่ำจำ้งส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของสญัญำจำ้งเหมำแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) บริษัทฯ มีทีมวิศวกร

และผูเ้ช่ียวชำญพรอ้มใหค้  ำปรึกษำ ออกแบบ จัดหำ และติดตัง้เช่ือมต่อระบบไฟฟ้ำ ระบบเครื่องกล และระบบ

เทคโนโลยีตำ่งๆ แบบเบ็ดเสรจ็ หรอื One-Stop Service  

(2) ให้บริกำรงำนดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงระบบเครือข่ำยและเทคโนโลยีต่ำงๆ ใ ห้กับหน่วยงำนต่ำงๆ โดยมี

ควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำรแบบครบวงจร ไดแ้ก่ งำนซ่อมบ ำรุงเชิงแกไ้ข (Corrective Maintenance: CM) และ

งำนซอ่มบ ำรุงเชิงปอ้งกนั (Preventive Maintenance: PM) เป็นตน้  

(3) จดัหำและจดัจ ำหนำ่ยผลติภณัฑไ์อทีโซลชูั่น ทัง้ในรูปแบบฮำรด์แวร ์(Hardware) และซอฟตแ์วร ์(Software) ส  ำหรบั

ลกูคำ้ที่ตอ้งกำรแพลตฟอรม์พืน้ที่ท  ำงำนดิจิตอลในกำรบรหิำรจดักำรในรูปแบบใหมท่ี่เรียกวำ่ Workspace และกำร

รักษำควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึงแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยใหพ้นักงำนในองค์กรท ำงำนผ่ำนอุปกรณ์ต่ำงๆ โดย

พนกังำนสำมำรถเขำ้ถึงเครอืขำ่ยองคก์รไดจ้ำกทกุที่ผำ่นเครอืขำ่ยอินเทอรเ์น็ต และแพลตฟอรม์ Workplace  
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2. ผลกำรด ำเนินงำน 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักด้ำนวิศวกรรมออกแบบและเช่ือมต่อระบบไอทีโซลูชั่น (System Integrator: SI) 

ประกอบดว้ย ระบบคมนำคมขนส่ง (Transportation Solution: TS) ระบบไอซีทีและซิสเต็มสโ์ซลชูั่น (ICT and System 

Solution: ISS) และงำนขำยและใหบ้รกิำรงำนดแูลรกัษำและซอ่มบ ำรุงระบบเทคโนโลยีตำ่งๆ 

2.1 รำยได้รวม 

ส ำหรบังวด 3 เดือนแรกปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีรำยไดร้วมจ ำนวน 301.85 ลำ้นบำท และ 

337.66 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.84 และรอ้ยละ 99.85 

ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั และมีสดัสว่นรำยไดอ้ื่นที่รอ้ยละ 0.15 และรอ้ยละ 0.15 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั โดยส ำหรบั

งวด 3 เดือนแรกปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกงำนโครงกำรและกำรใหบ้รกิำรจ ำนวน 287.63 

ลำ้นบำท และ 260.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 95.29 และรอ้ยละ 77.05 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 

และงวด 3 เดือนแรกปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยผลติภณัฑจ์ ำนวน 13.75 ลำ้น

บำท และ 77.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.56 และรอ้ยละ 22.80 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั ทัง้นี ้รำยได้

จำกกำรขำยเพิ่มขึน้มีสำเหตมุำจำกกำรขำยอปุกรณแ์ละสำยไฟฟำ้ส ำหรบังำนโครงกำร สำมำรถสรุปไดใ้นตำรำงดงันี ้

หน่วย: ล้ำนบำท 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวด 
3 เดือนแรก  
ปี 2563 

3 เดือนแรก  
ปี 2564 

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ 
รำยได้จำกงำนโครงกำรและกำรให้บริกำร 287.63 95.29 260.16 77.05 
รำยได้จำกงำนใหบ้ริกำรวำงระบบ 253.75 84.06 231.59 68.59 

• ระบบคมนำคมขนสง่ (TS) 162.80 53.93 178.27 52.80 

• ระบบไอซีทีและซสิเต็มสโ์ซลชูั่น (ISS) 90.95 30.13 53.32 15.79 
รำยได้จำกกำรใหบ้ริกำรดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุง  33.88 11.22 28.57 8.46 

รำยได้จำกกำรขำย 13.75 4.56 77.00 22.80 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์ 13.75 4.56 77.00 22.80 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 301.38 99.84 337.15 99.85 
รำยไดอ่ื้น1 0.47 0.15 0.51 0.15 
รำยได้รวม 301.85 100.00 337.66 100.00 

หมำยเหต:ุ 1 รำยไดอ่ื้น ไดแ้ก่ รำยไดด้อกเบีย้ และเงินปันผลรบั เป็นตน้ 
 

2.2 ต้นทุนขำยและต้นทุนงำนโครงกำร 

ส ำหรบังวด 3 เดือนแรกปี 2563 และ งวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนขำยและตน้ทนุงำนโครงกำรและ

ใหบ้รกิำรจ ำนวน 227.05 ลำ้นบำท และ 243.46 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 75.33 และรอ้ยละ 72.21 ของรำยไดจ้ำกกำร

ขำยและบรกิำร ตำมล ำดบั บรษัิทฯ มีตน้ทนุขำยจ ำนวน 10.62 ลำ้นบำท และ 66.51 ลำ้นบำท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 77.19 

และรอ้ยละ 86.37 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย ตำมล ำดบั ตน้ทนุจำกกำรขำยเพิ่มขึน้ตำมกำรเพิ่มขึน้ของรำยได้ 
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2.3 ก ำไรขั้นต้น 

ส ำหรบังวด 3 เดือนแรกปี 2563 และ งวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ตน้รวม จ ำนวน 74.34 ลำ้นบำท 

และ 93.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และอตัรำก ำไรขัน้ตน้รวม รอ้ยละ 24.67 และรอ้ยละ 27.79 ตำมล ำดบั โดยบริษัทฯ มี

อตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน มีสำเหตหุลกัมำจำกงำนโครงกำรตำมสญัญำสว่นใหญ่ที่มี

อตัรำกำรท ำก ำไรขัน้ตน้ที่ดีขึน้ บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยส ำหรบังวด 3 เดือนแรกปี 2563 และ งวด 3 เดือนแรกปี 

2564 จ ำนวน 3.14 ลำ้นบำท และ 10.49 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั หรอืคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยรอ้ยละ 22.81 และ 

13.63 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย ทัง้นี ้อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ลดลง เนื่องจำกกำรขำยอุปกรณแ์ละ

สำยไฟฟำ้ส ำหรบังำนโครงกำรมีอตัรำก ำไรขัน้ตน้ต ่ำ สำมำรถสรุปไดใ้นตำรำงดงันี ้

หน่วย: ล้ำนบำท 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวด 
3 เดือนแรก  
ปี 2563 

3 เดือนแรก  
ปี 2564 

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ 
รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 301.38 100.00 337.15 100.00  
ตน้ทนุรวม 227.05 75.33 243.46 72.21 
ก ำไรขัน้ตน้รวม 74.34 24.67 93.70 27.79 

 
2.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ส ำหรบังวด 3 เดือนแรกปี 2563 และงวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรจ ำนวน 

66.36 ลำ้นบำท และ 56.89 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 21.98 และรอ้ยละ 16.85 ของรำยได้รวม 

ตำมล ำดบั สำมำรถสรุปไดใ้นตำรำงดงันี ้

หน่วย: ล้ำนบำท 

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวด 
3 เดือนแรก  
ปี 2563 

3 เดือนแรก  
ปี 2564 

มูลค่ำ ร้อยละ มูลค่ำ ร้อยละ 
รำยได้รวม 301.85  100.00  337.66  100.00  

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำย 19.40  6.43  18.27  5.41  
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 46.96  15.56  38.62  11.44  
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 66.36  21.98  56.89  16.85  

 
2.5 ก ำไรสุทธิ 

ส ำหรบังวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิเท่ำกบั 29.47 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้จำกงวด 3 เดือนแรกปีก่อน

จ ำนวน 21.67 ลำ้นบำท มีสำเหตหุลกัมำจำก บริษัทฯ มีกำรปรบัลดประมำณกำรตน้ทนุงบประมำณของงำนโครงกำรวำง

ระบบรถไฟฟำ้ที่แลว้เสรจ็ก่อนระยะเวลำที่ก ำหนดตำมสญัญำ สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีก ำไรขัน้ตน้เพิ่มขึน้ 
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3. ฐำนะทำงกำรเงนิ 

3.1 สินทรัพย ์

ณ สิน้งวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพยร์วมจ ำนวน 1,628.71 ลำ้นบำท โดยสินทรัพยห์ลักจะเป็น
สินทรพัยห์มนุเวียน ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ้ื่น สินทรพัยท์ี่เกิดจำกสญัญำ งำน
ระหว่ำงท ำ และเงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกัน โดยสดัส่วนรำยกำรสินทรพัยห์มุนเวียนคิดเป็นรอ้ยละ 81.02 ของ
สนิทรพัย ์ 

3.2 หนี้สิน 

ณ สิน้งวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ ำนวน 1,186.02 ลำ้นบำท ซึ่งหนีส้ินหลกัเป็นหนีส้ินหมนุเวียน

ประกอบดว้ย เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ้ื่น และหนีส้ินที่เกิดจำกสญัญำงำนโครงกำร เป็นตน้  โดยสดัสว่นรำยกำรหนีส้ิน

หมนุเวียนคิดเป็นรอ้ยละ 68.55 ของสนิทรพัยร์วม 

3.3 ส่วนของเจ้ำของ 

ณ สิน้งวด 3 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีสว่นของเจำ้ของรวมจ ำนวน 442.69 ลำ้นบำท โดย ณ สิน้ไตรมำสที่ 1 ปี 
2564 บริษัทฯ มีส่วนของเจำ้ของลดลงจำก ณ สิน้ปีก่อนรอ้ยละ 13.74 มีสำเหตุหลกัมำจำกกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 
100.00 ลำ้นบำท 

3.4 งบกระแสเงนิสด 

ส ำหรบังวด 3 เดือนแรกปี 2564 บรษัิทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดตน้งวดจ ำนวน 307.90 ลำ้นบำท และ
มีกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 149.82 ลำ้นบำท โดยหลกัมำจำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่
ปรบัเพิ่มขึน้ดว้ยค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย ประกอบกับกำรเพิ่มขึน้ของกระแสเงินสดจำกกำรเปลี่ยนแปลงใน
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินจำกกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 78.83 ลำ้นบำท ซึ่งสำเหตหุลกัมำจำกกำรลดลงจำกสินทรพัยท์ี่เกิดจำก
สญัญำเนื่องจำกบริษัทฯ ไดร้บักำรช ำระเงินจำกงำนโครงกำรที่บริษัทฯ รบัรูร้ำยไดไ้ปแลว้ในปี  2563 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดร้บั
กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนและเงินสดตน้งวดในกิจกรรมกำรลงทนุ จ ำนวน 48.91 ลำ้นบำท โดยหลกัไดร้บัจำกกำร
เพิ่มขึน้ของเงินฝำกที่มีภำระผกูพนั ท ำใหก้ระแสเงินสดในปีเพิ่มขึน้ 196.35 ลำ้นบำท จึงสง่ผลใหเ้งินสดปลำยงวดเพิ่มขึน้
เป็น 504.25 ลำ้นบำท 

 
 


