
 

 

 

 

เลขที ่ AC 22/09 

 

วนัที ่ 10 พฤษภาคม 2565 

เรื่อง ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) และรวมของบรษิทัย่อย มผีลการด าเนินงานของกจิการงวดสามเดอืน
สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2565 ดงันี้ 

 
รายได้และก าไรขัน้ต้น 

บรษิัทมรีายได้รวมส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565 จ านวน 802.88 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
รายไดร้วมในงวดเดยีวกนัของปี 2564 จ านวน 183.18 ล้านบาท รายไดร้วมของบรษิทัเพิม่ขึน้จ านวน 619.70 ล้านบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 338.30 โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 

หน่วย: ล้านบาท 

งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 

2564 

งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 

2565 

เปล่ียนแปลง 
เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 62.69 53.09 (9.60) (15.31) 

รายไดจ้ากการบรกิารสาธารณูปโภค 54.72 95.35 40.63 74.25 
ก าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - 627.90 627.90 NA 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 56.38 16.94 (39.44) (69.95) 

รายไดอ้ื่น 9.39 9.60 0.21 2.24 

รายได้รวม 183.18 802.88 619.70 338.30 

 
รายไดข้องบรษิทัในไตรมาสที ่1 ปี 2565 เพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัจากไตรมาสเดยีวกนัของปี 2564 จากการขายโรงงาน

ส าเร็จรูปให้เช่า (Ready Built Factory: RBF) จ านวน 10 หลงั ซึ่งแสดงอยู่ในรายการก าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัย์เพื่อ 
การลงทุน จ านวน 627.90 ล้านบาท โดยจากการขาย RBF ดงักล่าว ประกอบกับการขาย RBF ไป ณ สิ้นปี 2564 จ านวน  
8 หลงั ส่งผลใหบ้รษิทัมรีายไดจ้ากการใหเ้ช่าทีล่ดลงจ านวน 9.60 ลา้นบาท 

ทัง้นี้บรษิทัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารสาธารณูปโภคเพิม่ขึน้ 40.63 ลา้นบาท เป็นผลมาจากปรมิาณการใชส้าธารณูปโภค
ที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามการขายที่ดินที่เพิ่มขึ้นในปี  2564 โดยหากพิจารณาก าไรขัน้ต้นในแต่ละส่วนงาน สามารถแสดงตาม
รายละเอยีดในตาราง: 
  



 

 

 

 

หน่วย: ล้านบาท 

งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 

2564 

งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 

2565 

เปล่ียนแปลง 
เปล่ียนแปลง

ร้อยละ 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าทรพัยส์นิ 62.69 53.09 (9.60) (15.31) 
ตน้ทุนการใหเ้ช่า 16.31 11.20 (5.11) (31.33) 
ก าไรขัน้ตน้ 46.38 41.89 (4.49) (9.68) 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 73.98 78.90   
      

รายไดจ้ากการบรกิารสาธารณูปโภค 54.72 95.35 40.63 74.25 
ตน้ทุนการบรกิาร 36.31 73.96 37.65 103.69 
ก าไรขัน้ตน้ 18.41 21.39 2.98 16.19 
อตัราก าไรขัน้ตน้ 33.64 22.43     

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 

บรษิัทมคี่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565 จ านวน 55.30 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 25.36 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 84.70 ทัง้นี้สาเหตุหลกัเน่ืองจากระหว่างงวดมคี่าใชจ้่าย
ในการบรหิารเพิม่ขึน้ ท าใหโ้ดยรวมบรษิทัมคี่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากปี 2564 
 

หน่วย: ล้านบาท 

งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 

2564 

งวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 

2565 

เปล่ียนแปลง 
เปล่ียนแปลง 

ร้อยละ 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 4.09 3.27 (0.82) (20.03) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 25.85 52.03 26.18 101.26 

รวม 29.94 55.30 25.36 84.70 

 
  



 

 

 

 
ก าไรสุทธิ 
 

บรษิทัมกี าไรสุทธติามงบการเงนิรวมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 2565 จ านวน 537.01 ล้านบาท เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัผลประกอบการงวดเดยีวกนัของปี 2564 ซึ่งมยีอดก าไรสุทธ ิ55.93 ลา้นบาท บรษิทัมกี าไรสุทธเิพิม่ขึน้จ านวน 
481.08 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 860.18 ก าไรสุทธทิี่เพิ่มขึ้นเนื่องจากก าไรจากการขายอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุน 
แมว้่าค่าใชจ้่ายในการบรหิารและค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดจ้ะเพิม่สงูขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 

 
 
จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทั อมตะ วเีอน็ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 

(นาย วศนิ จติพพิฒัน์พงศ์) 
ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 


