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ที ่AMR.MD2021065 
 15 พฤศจิกายน 2564 
 
เรื่อง ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
เรียน กรรมการและผู้จัดการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับงบการเงินงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564 ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 1 ชุด 

 
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอน าส่งงบการเงินงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับงบการเงินงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีก าไรสุทธิ

เท่ากับ 149.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ขออธิบายถึงสาเหตุของผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับงบการเงินงวด 9 เดือน 
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
ขอแสดงความนับถือ 
 

  
 
 (นายมารุต ศริิโก) 
 กรรมการผู้จดัการ 

            บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
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1. สรุปผลการด าเนินงาน 

1.1 สรุปผลการด าเนินงานเปรียบเทียบงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
ผลการด าเนินงานประจ างวด 9 เดือน ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 149.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 

เป็นผลจากความสามารถการท าก าไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นจากอัตราร้อยละ 22.4 เป็นร้อยละ 29.6 เปรียบเทียบกับในช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน กิจการสามารถลดต้นทุนคงที่ของธุรกิจลงในอัตราร้อยละ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน  

ส าหรับรายได้ในงวด 9 เดือน ปี 2564 มีจ านวน 1,189.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.8 เปรียบเทียบกับในช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานโครงการวางระบบคมนาคมขนส่งของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อ
ขยายซึ่งอยู่ในช่วงท้ายโครงการ จึงท าให้การรับรู้รายได้ตามความส าเร็จของงานปรับลดลง  

ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเปรียบเทียบงวด 9 เดือน 

 งวด 9 เดือน เปลี่ยนแปลง 
(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2563 จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายได้ 1,189.1 1,541.2 -352.1 -22.8 
ต้นทุน 837.7 1,195.4 -357.7 -29.9 
ก าไรขั้นต้น 351.4 345.8 5.6 1.6 
รายได้อื่น 4.1 2.0 2.1 105.0 
ก าไรหรือขาดทุนอ่ืน – สุทธิ -3.9 1.6 -5.5 -343.8 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 31.0 58.4 -27.4 -46.9 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 133.0 113.2 19.8 17.5 
ก าไรจากการด าเนินงาน 187.6 177.8 9.8 5.5 
ต้นทุนทางการเงิน 1.1 0.5 0.6 120.0 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 37.5 35.9 1.6 4.5 
ก าไรสุทธิ 149.0 141.4 7.6 5.4 

หมายเหตุ: ก าไรหรือขาดทุนอื่น – สุทธิ ส่วนใหญ่มาจากอัตราแลกเปลี่ยน และการจ าหน่ายสินทรัพย์ 
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1.2 สรุปผลการด าเนินงานเปรียบเทียบงวด 3 เดือน ประจ าไตรมาส 3/2564 กับไตรมาสก่อนหน้า 
รายได้ส าหรับไตรมาส 3/2564 จ านวน 462.2 ล้านบาท ปรับเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 18.6 จากไตรมาสก่อนหน้า 

เนื่องจากภาพรวมการบริหารงานโครงการและการรับรู้รายได้มีอัตราความส าเร็จสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ไตรมาสที่
ผ่านมา  

ก าไรสุทธิในไตรมาส 3/2564 จ านวน 69.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.2 จากไตรมาสก่อนหน้า และคิดเป็น
อัตราก าไรสุทธิร้อยละ 15.1 เป็นผลจากก าไรขั้นต้นที่ปรับสูงขึ้นจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 

ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเปรียบเทียบงวด 3 เดือน 

 งวด 3 เดือน เปลี่ยนแปลง 
(หน่วย: ล้านบาท) ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 2/2564 จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายได้  462.2   389.8   72.4   18.6  
ต้นทุน  315.4   278.8   36.6   13.1  
ก าไรขั้นต้น  146.8   111.0   35.8   32.2  
รายได้อื่น  2.1   1.4   0.7   50.0  
ก าไรหรือขาดทุนอ่ืน – สุทธิ  -0.7  -3.0  2.3   76.7 
ค่าใช้จ่ายในการขาย  6.2   6.6   -0.4  -6.1 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  54.3   40.0   14.3   35.8  
ก าไรจากการด าเนินงาน  87.7   62.8   24.9   39.6  
ต้นทุนทางการเงิน  0.5   0.3   0.2   66.7  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  17.6   12.5   5.1   40.8  
ก าไรสุทธิ  69.6   50.0   19.6   39.2  

หมายเหตุ: ก าไรหรือขาดทุนอื่น – สุทธิ ส่วนใหญ่มาจากอัตราแลกเปลี่ยน และการจ าหน่ายสินทรัพย์ 

1.3 การวิเคราะห์รายได้จ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 1,189.1 ล้านบาท จ าแนกเป็นรายได้จากงาน
โครงการและให้บริการ 1,032.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.8 ของรายได้รวม และรายได้จากการขาย 156.4 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 13.2 ของรายได้รวม 

รายได้จากงานโครงการและให้บริการลดลงร้อยละ 29.7 เปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากสัญญางานโครงการบริการวางระบบคมนาคมขนส่งจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีทองอยู่ในระยะท้ายของโครงการที่จะส่งมอบงานภายในปี 2564 ซึ่งเป็นการด าเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ ในขณะที่โครงการใหม่อื่นๆ ทั้งงานวางระบบคมนาคมขนส่งและงานไอซีทีและซิสเต็มส์โซลูช่ันอยู่ในช่วง
ระหว่างการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตามปกติธุรกิจ  

ส่วนรายได้จากการขายมีอัตราการเติบโตร้อยละ 116.0 เปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
เนื่องจากการส่งมอบโครงการจัดหาอุปกรณ์และปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน  
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 งวด 9 เดือน เปลี่ยนแปลง 
(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2563 จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายได้ 1,189.1 1,541.2 -352.1 -22.8 

- รายได้จากงานโครงการและให้บริการ 1,032.7 1,468.8 -436.1 -29.7 

- รายได้จากการขาย 156.4 72.4 84.0 116.0 

1.4 ต้นทุนทางตรงและอัตราก าไรขั้นต้น 

ส าหรับงวด 9 เดือนปี 2564 บริษัทฯ มีต้นทุนทางตรง 837.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.9 เปรียบเทียบ
จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนทางตรงต่อรายได้รวมอยู่ที่ร้อยละ 70.4 ปรับลดลงจากร้อย
ละ 77.6 ในงวดเดียวกันของปีก่อน สะท้อนการบริหารจัดการต้นทุนทางตรงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับ
รายได้ลดลง 

การควบคุมต้นทุนงานโครงการให้บริการวางระบบรถไฟฟ้าและโครงการอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ส่งผล
ท าให้ก าไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 5.6 ล้านบาท เปรียบเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และสะท้อนถึง
อัตราก าไรขั้นต้นที่ปรับสูงขึ้นจากร้อยละ 22.4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นร้อยละ 29.6 ส าหรับงวด 9 
เดือนปี 2564 

 งวด 9 เดือน เปลี่ยนแปลง 
(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2563 จ านวนเงิน ร้อยละ 
ต้นทุน 837.7 1,195.4 -357.7 -29.9 

- ต้นทุนจากงานโครงการและให้บริการ 707.1 1,140.3 -433.2 -38.0 

- ต้นทุนจากการขาย 130.6 55.1 75.5 137.0 

1.5 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงิน 

ส าหรับงวด 9 เดือนปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 164.0 ล้านบาท ลดลง 7.6 
ล้านบาท เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งในงวด 9 เดือนปี 2564 ได้บันทึกส ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ จ านวน 26.4 ล้านบาทแล้ว   

ต้นทุนทางการเงินของกิจการมีจ านวน 1.1 ล้านบาท หรือเพียงร้อยละ 0.1 ของรายได้ ซึ ่งสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพการบริหารเงินสดและสภาพคล่อง 

1.6 ก าไรสุทธิ 

 ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 149.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.6 ล้านบาท และมีอัตราก าไร
สุทธิปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.2 เป็นร้อยละ 12.5 เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ท าให้มีก าไรสุทธิต่อหุ้น 
0.25 บาทต่อหุ้น 
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1.7 ฐานะทางการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,302.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 708.7 ล้านบาท เทียบกับ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 748.4 ล้านบาท จากการ
ออกจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรก โดยอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 
86.1 

หนี้สินรวมจ านวน 900.8 ล้านบาท ลดลง 179.6 ล้านบาท เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนจากการด าเนินธุรกิจท่ีลดลง 
อาทิ เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินท่ีเกิดจากงานโครงการ  

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,401.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 888.3 ล้านบาท เป็นผลจากการออกจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แก่ประชาชนครั้งแรก เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 

(หน่วย: ล้านบาท) 

ณ วันที ่
30 กันยายน 2564 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2563 

เปลี่ยนแปลง 
จ านวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย์ 2,302.3  1,593.6  708.7 44.5 

หนี้สิน 900.8  1,080.4  -179.6 -16.6 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,401.5  513.2  888.3 173.1 

 

2. อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 

อัตราส่วนทางการเงิน 
ณ วันที่  

30 กันยายน 2564 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.38 1.23 
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 13.10 16.30 
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 26.66 60.37 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.64 2.11 
อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.05 0.01 

หมายเหตุ: นอกเหนือจากผลการด าเนินงานที่วิเคราะห์ข้างต้นแล้ว การปรับสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากการจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่
ประชาชนครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มีส่วนให้เกิดผลต่างของอัตราส่วนทางการเงินของ 2 งวดบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 



 บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จ ากัด (มหาชน) 
469 ซอยประวิทย์และเพ่ือน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
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3. ภาพรวมธุรกิจ 

บริษัทฯ จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2542 ด าเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอทีโซลูช่ัน 
(System Integrator: SI) รวมถึงให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบเทคโนโลยีต่างๆ แบบครบวงจร ถือหุ้นโดยกลุ่ม
วิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากกว่า 20 ปี  

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ (“AMR”) สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทตามโครงสร้างรายได้ ได้แก่ (1) งาน
ให้บริการด้าน SI แบบครบวงจร (2) งานให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง และ (3) การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ให้บริการด้าน SI แบบครบวงจร AMR เชี่ยวชาญการน าเทคโนโลยีระบบสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ระบบควบคุมทางไกล ระบบไฟฟ้า เพื่อมาให้บริการออกแบบติดตั้งระบบคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ และระบบ

ราง ระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระบบพลังงานทางเลือก (Renewable Energy) ระบบบริหารจัดการ

อาคารอัจฉริยะและประหยัดพลังงาน (Green Building Solution) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความ

ปลอดภัย (Computer Network and Security) โดยมีประสบการณ์รับงานเป็นผู้รับเหมาหลักแบบบูรณาการ

งานขนาดใหญ่ระดับประเทศที่มีความซับซ้อนมากว่า 20 ปี โดยบริษัทฯ มีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้

ค าปรึกษา ออกแบบ จัดหา และติดตั้งเช่ือมต่อระบบเทคโนโลยีชั้นสูงด้านตา่งๆ แบบเบ็ดเสร็จ หรือ One-Stop 

Service ซึ่งเป็นท่ียอมรับในจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนขนาดใหญ่ในระดับประเทศ    

(2) ให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยมี

ความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจร ได้แก่ งานซ่อมบ ารุงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM) 

และงานซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) เป็นต้น  

(3) จัดหาและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีโซลูชั่น ทั้งในรูปแบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) 

ส าหรับลูกค้าที ่ต้องการแพลตฟอร์มพื้นที ่ท างานดิจิตอลในการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ที ่เรียกว่า 

Workspace และการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงแอปพลิเคชั่นท่ีจะช่วยให้พนักงานในองค์กรท างานผ่าน

อุปกรณ์ต่างๆ โดยพนักงานสามารถเข้าถึงเครือข่ายองค์กรได้จากทุกที ่ผ่านเครือข่ ายอินเทอร์เน็ต และ

แพลตฟอร์ม Workplace 

 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
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