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ที ่AMR.MD2021061 
 16 สงิหาคม 2564 
 
เรือ่ง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 
 ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังบการเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ ฉบบัละ 1 ชดุ 
 
บรษัิท เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ขอน าสง่งบการเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2564 ซึง่ผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
โดยผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ส าหรบังบการเงินงวด 6 เดือน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 มกี าไรสทุธิ

เทา่กบั 79.44 ลา้นบาท โดยบรษัิทฯ ขออธิบายถึงสาเหตขุองผลการด าเนินงานของบรษัิทส าหรบังบการเงินงวด 6 เดือน 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 

 
 
 
 
จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
 (นายมารุต ศิรโิก) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 

            บรษัิท เอเอ็มอาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) 
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1. ภาพรวมธุรกจิ 

บริษัท เอเอม็อาร ์เอเซีย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AMR”) จดัตัง้เมื่อวนัท่ี 13 กนัยายน 2542 ด  าเนิน
ธุรกิจดา้นวิศวกรรมออกแบบและเช่ือมต่อระบบไอทีโซลชูั่น (System Integrator: SI) รวมถงึใหบ้ริการงานดแูลรกัษา
และซ่อมบ ารุงระบบเทคโนโลยีต่างๆ แบบครบวงจร ถือหุ้นโดยกลุ่มวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมากกวา่ 20 ปี  

ภายใตวิ้สยัทศันข์องบริษัทฯ ท่ีเช่ือว่าเทคโนโลยีท่ีถือก าเนิดขึน้คือสิ่งท่ีจะก าหนดชีวิตในอนาคต ส่งผลให้
บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเน่ืองจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี และไดร้บัความไวว้างใจจากหน่วยงานภาครฐัและ
ภาคเอกชนจากหลายกลุม่อตุสาหกรรมท่ีตอ้งการเปลี่ยนผ่านโมเดลธุรกิจการบริหารจดัการขอ้มลู หรือรูปแบบการ
ใหบ้ริการเขา้สูย่คุดิจิตอล  

ผลติภณัฑห์รือบริการของบริษัทฯ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทตามโครงสรา้งรายได ้ไดแ้ก่ (1) งาน
ใหบ้ริการวางระบบ (2) งานใหบ้ริการดแูลรกัษาและซอ่มบ ารุง และ (3) การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์มีรายละเอียดดงันี ้

(1) ใหบ้ริการดา้น SI แบบครบวงจร ครอบคลุมงานวางระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solution) ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information Communication Technology: ICT) ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และความปลอดภัย (Computer Network and Security) และระบบโซลูชั่ นเพ่ือการพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานเมืองอจัฉริยะ (Smart City) โดยบริษัทฯ ใหบ้ริการทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นผูร้บัเหมาหลกั (Main 

Contractor) ซึ่งรับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการ และผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) ท่ีรับงานจาก

ผูร้บัเหมาหลกัรายอื่น ซึ่งสญัญาว่าจา้งส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของสญัญาจา้งเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey 

Contract) บริษัทฯ มีทีมวิศวกรและผูเ้ช่ียวชาญพรอ้มใหค้  าปรกึษา ออกแบบ จดัหา และติดตัง้เช่ือมต่อระบบ

ไฟฟ้า ระบบเครื่องกล และระบบเทคโนโลยีตา่งๆ แบบเบ็ดเสรจ็ หรือ One-Stop Service  

(2) ใหบ้ริการงานดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีต่างๆ ใหก้ับหน่วยงานต่างๆ โดยมี

ความสามารถในการใหบ้ริการแบบครบวงจร ไดแ้ก่ งานซ่อมบ ารุงเชิงแกไ้ข (Corrective Maintenance: CM) 

และงานซอ่มบ ารุงเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance: PM) เป็นตน้  

จดัหาและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑไ์อทีโซลชูั่น ทัง้ในรูปแบบฮารด์แวร ์(Hardware) และซอฟตแ์วร ์(Software) 
ส  าหรบัลกูคา้ท่ีตอ้งการแพลตฟอรม์พืน้ท่ีท างานดิจิตอลในการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า Workspace 
และการรกัษาความปลอดภัยในการเขา้ถึงแอปพลิเคชั่นท่ีจะช่วยใหพ้นกังานในองคก์รท างานผ่านอุปกรณต์่างๆ 
โดยพนกังานสามารถเขา้ถงึเครือข่ายองคก์รไดจ้ากทกุท่ีผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต และแพลตฟอรม์ Workplace 
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2. สรุปผลการด าเนินงาน 

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 6 เดือน ปี 2564 จ านวน 79.44 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 46.35 เปรยีบเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการควบคมุตน้ทนุงานโครงการใหบ้รกิารวางระบบรถไฟฟา้ที่ลดลง รวมถึงมีการควบคมุ
คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารที่ดีขึน้  

 2.1 การวิเคราะหร์ายได้จ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

ส าหรบังวด 6 เดือน ปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดร้วมจ านวน 726.98 ลา้นบาท จ าแนกเป็นรายไดจ้ากงาน
โครงการและใหบ้ริการ 602.41 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 82.87 ของรายไดร้วม และรายไดจ้ากการขาย 124.57 
ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.13 ของรายไดร้วม 

รายไดจ้ากงานโครงการและใหบ้รกิารลดลงรอ้ยละ 33.67 เปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
เนื่องจากสญัญางานโครงการบรกิารวางระบบคมนาคมขนสง่จากโครงการรถไฟฟา้สายสเีขียวสว่นตอ่ขยาย และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองอยู่ในระยะทา้ยของโครงการที่จะสง่มอบงานภายในปี 2564 ซึ่งเป็นการด าเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ในขณะที่โครงการใหม่อื่นๆ ทัง้งานวางระบบคมนาคมขนสง่และงานไอซีทีและซิสเต็มสโ์ซลชูั่น
อยูใ่นช่วงระหวา่งการด าเนินโครงการอยา่งตอ่เนื่องตามปกติธุรกิจ  

สว่นรายไดจ้ากการขายมีอตัราการเติบโตรอ้ยละ 432.58 เปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากการสง่มอบโครงการจดัหาอปุกรณแ์ละปรบัเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใตด้ิน จ านวน 
2 โครงการ 

 งวด 6 เดือน เปลี่ยนแปลง 
(หนว่ย: ลา้นบาท) ปี 2564 ปี 2563 จ านวนเงนิ ร้อยละ 
รายไดห้ลกัรวม 726.98 931.63 -204.65 -21.97 
- รายไดจ้ากงานโครงการและใหบ้รกิาร 602.41 908.24 -305.83 -33.67 
- รายไดจ้ากการขาย 124.57 23.39 101.18 432.58 

2.2 ต้นทุนทางตรงและอัตราก าไรขั้นต้น 

ส าหรบังวด 6 เดือนปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ทนุทางตรง 522.29 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 29.63 เทียบจาก
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการลดลงของรายได ้อยา่งไรก็ดี เนื่องจากการควบคมุ
ตน้ทนุงานโครงการใหบ้รกิารวางระบบรถไฟฟา้ที่ลดลง รวมถึงมีการควบคมุคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารที่ดี
ขึน้ สง่ผลใหก้ าไรขัน้ตน้ของบรษัิทฯ เพิ่มขึน้ 15.26 ลา้นบาท เปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และ
สะทอ้นถึงอตัราก าไรขัน้ตน้ที่ปรบัสงูขึน้จากรอ้ยละ 20.33 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นรอ้ยละ 28.16 
ส าหรบังวด 6 เดือนปี 2564 
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 งวด 6 เดือน เปลี่ยนแปลง 
(หนว่ย: ลา้นบาท) ปี 2564 ปี 2563 จ านวนเงนิ ร้อยละ 
ตน้ทนุ 522.29 742.20 -219.91 -29.63 
- ตน้ทนุจากงานโครงการและใหบ้รกิาร 417.18 722.43 -305.25 -42.25 
- ตน้ทนุจากการขาย 105.11 19.77 85.34 431.66 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงนิ 

ส าหรบังวด 6 เดือนปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารรวม 103.50 ลา้นบาท ลดลง 
16.00 ลา้นบาท เทียบจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน จากการลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารให้
สอดคลอ้งกบัการรองรบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19  

ตน้ทนุทางการเงินของกิจการมลูคา่ 0.56 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 0.08 ของรายได ้สะทอ้นถึงการ
บรหิารเงินสดและสภาพคลอ่งอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2.4 ก าไรสุทธิ 

 ส าหรบังวด 6 เดือนปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 79.44 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 25.16 ลา้นบาท และมีอตัรา
ก าไรสทุธิปรบัเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 5.83 เป็นรอ้ยละ 10.93 เทียบจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจากการควบคมุตน้ทนุงานโครงการใหบ้ริการวางระบบรถไฟฟ้าที่ลดลง รวมถึงมีการควบคมุคา่ใชจ้่าย
ในการขายและบรหิารที่ดีขึน้ ท าใหม้ีก าไรสทุธิตอ่หุน้มีมลูคา่ 0.18 บาท 

2.5 ตารางสรุปงบก าไรขาดทุน 

 งวด 6 เดือน เปลี่ยนแปลง 
(หนว่ย: ลา้นบาท) ปี 2564 ปี 2563 จ านวนเงนิ ร้อยละ 
รายไดห้ลกั 726.98 931.63 -204.65 -21.97 
ตน้ทนุ 522.29 742.20 -219.91 -29.63 
ก าไรขั้นต้น 204.69 189.43 15.26 8.06 
รายไดอ้ื่น 1.92 1.79 0.13 7.26 
ก าไรหรอืขาดทนุอื่น – สทุธิ -3.15 -3.05 -0.10 -3.28 
คา่ใชจ้่ายในการขาย 24.83 40.11 -15.28 -38.10 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 78.67 79.39 -0.72 -0.91 
ก าไรจากการด าเนินงาน 99.96 68.67 31.29 45.56 
ตน้ทนุทางการเงิน 0.56 0.21 0.35 166.67 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 19.96 14.18 5.78 40.76 
ก าไรสุทธิ 79.44 54.28 25.16 46.35 

หมายเหต:ุ ก าไรหรือขาดทนุอืน่ – สทุธิ สว่นใหญ่มาจากอตัราแลกเปลีย่น และการจ าหนา่ยสนิทรพัย ์
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3. ฐานะทางการเงนิ 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 1,359.99 ลา้นบาท ลดลง 233.57 ลา้นบาท เนื่องจาก
สินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญามีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรพัยห์มุนเวียนซึ่งเกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจมีจ านวน 1,054.18 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 77.51 ของสินทรพัยร์วม ซึ่งนับรวมเงินสดและ
รายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 จ านวน 232.47 ลา้นบาท 

ส่วนหนีส้ินรวม 988.83 ลา้นบาท ลดลง 91.52 ลา้นบาท เทียบกับวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากหนีส้ิน
หมุนเวียนจากการด าเนินธุรกิจที่ลดลง อาทิ เจ้าหนีก้ารคา้และหนีส้ินที่เกิดจากงานโครงการ ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สนิทรพัยห์มนุเวียนที่ลดลงเช่นกนั  

สว่นของผูถื้อหุน้รวม 371.16 ลา้นบาท ลดลง 142.05 ลา้นบาท เทียบกบัวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจาก
การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรรระหวา่งงวด 

(หนว่ย: ลา้นบาท) 
ณ วันที ่

30 มิถุนายน 2564 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 
เปลี่ยนแปลง 

จ านวนเงนิ ร้อยละ 
สนิทรพัย ์  1,359.99   1,593.56  -233.57  -14.66 
หนีส้นิ  988.83   1,080.35  -91.52  -8.47 
สว่นของผูถื้อหุน้  371.16   513.21  -142.05  -27.68 

 

4. อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
ณ วันที่  

30 มิถุนายน 2564 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.15 1.23 
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์(%) 18.47 16.30 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (%) 61.67 60.37 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 2.66 2.11 
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่) 

0.05 0.01 
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