
 

 

 

 

เลขท่ี AC 22/16 

 

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 

เร่ือง ค าอธิบ ายและการวิ เค ราะห์ของฝ่ายจัดการส าหรับผลการด าเนิ น งาน ส าหรับ งวดหกเดือนสิ้ น สุดวัน ท่ี  

30 มิถุนายน 2565  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย มีผลการด าเนินงานของกิจการงวดหกเดือนสิ้ นสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 ดังน้ี 

 

รายไดแ้ละก าไรข้ันตน้ 

บริษัทฯ มีรายได้รวมส าหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวัน ท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 1,731.05 ล้านบาท เมื่อ

เปรียบเทียบกับรายได้รวมในงวดเดียวกันของปี 2564 จ านวน 345.23 ล้านบาท รายได้รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้ นจ านวน  

1,385.82 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 401.42 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 

หน่วย: ลา้นบาท 

งวดหกเดือน

สิ้ นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 

2564 

งวดหกเดือน

สิ้ นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 

2565 

เปล่ียนแปลง 
เปล่ียนแปลง

รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย์ - 200.19     200.19        NA 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 128.11 79.55     (48.56)  (37.90) 

รายไดจ้ากสาธารณูปโภค 112.19 289.89    177.70 158.39 

ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน - 1,083.08   1,083.08        NA 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 95.66 62.71     (32.95)   (34.44) 

รายไดอ้ื่น 9.27 15.63       6.36     68.61 

รายไดร้วม 345.23 1,731.05  1,385.82  401.42 

 

รายไดข้องบริษัทฯ ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 เพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญจากไตรมาสเดียวกันของปี 2564 จากการขาย

โรงงานส าเร็จรูปใหเ้ช่า (Ready Built Factory: RBF) จ านวน 18 หลัง ซึ่งแสดงอยู่ในรายการก าไรจากการขายอสังหาริมทรพัย์

เพ่ือการลงทุน จ านวน 1,083.08 ลา้นบาท โดยจากการขาย RBF ตั้งแต่สิ้ นปี 2564 จนถึง ณ ไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 ส่งผลให้

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าลดลงจ านวน 48.56 ลา้นบาท   



 

 

 

 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากสาธารณูปโภคเพ่ิมขึ้ น 177.70 ลา้นบาท เป็นผลมาจากปริมาณการใชส้าธารณูปโภคท่ีเพ่ิมขึ้ น

เป็นไปตามการขายท่ีดินท่ีเพ่ิมขึ้ นของโครงการในภาคเหนือในปี 2564 โดยหากพิจารณาก าไรขั้นต้นในแต่ละส่วนงาน  

สามารถแสดงตามรายละเอียดในตาราง: 

 

หน่วย: ลา้นบาท 

งวดหกเดือน

สิ้ นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 

2564 

งวดหกเดือน

สิ้ นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 

2565 

เปล่ียนแปลง 
เปล่ียนแปลง

รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย์ - 200.19 200.19 NA 

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์ - 117.15 117.15 NA 

ก าไรขั้นตน้ - 83.04 83.04 NA 

อตัราก าไรขั้นตน้ (รอ้ยละ) - 41.48   

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 128.11 79.55 (48.56) (37.90) 

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 33.22 16.59 (16.63) (50.06) 

ก าไรขั้นตน้ 94.89 62.96 (31.93) (33.65) 

อตัราก าไรขั้นตน้ (รอ้ยละ) 74.07 79.5   

รายไดจ้ากสาธารณูปโภค 112.19 289.89 177.70 158.39 

ตน้ทุนจากสาธารณูปโภค 75.12 236.91 161.79 215.38 

ก าไรขั้นตน้ 37.07 52.98 15.91 42.92 

อตัราก าไรขั้นตน้ (รอ้ยละ) 33.04 18.28   

 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 

 

บริษัทฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ส าหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 95.61 ลา้น

บาท เพ่ิมขึ้ นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ านวน 34.45 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 56.33 โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใชจ่้ายในการ

บริหารท่ีเพ่ิมขึ้ นจากสวสัดิการของพนักงานท่ีเพ่ิมขึ้ น รวมถึงการเพ่ิมขึ้ นของพนักงานตามการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 

 

หน่วย: ลา้นบาท 

งวดหกเดือน

สิ้ นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 

2564 

งวดหกเดือน

สิ้ นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 

2565 

เปล่ียนแปลง 
เปล่ียนแปลง

รอ้ยละ 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 6.28 6.71 0.43 6.85 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 54.88 88.90 34.02 61.99 

รวม 61.16 95.61 34.45 56.33 

  



 

 

 

 

ก าไรสุทธิ 

 

บริษัทฯ มกี าไรสุทธิตามงบการเงินรวมส าหรบังวดหกเดือนสิ้ นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565 จ านวน 1,046.00 ลา้น

บาท เพ่ิมขึ้ นจากผลประกอบการงวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน 941.31 ล้านบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 899.14  

จากผลประกอบการท่ีดีขึ้ นตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

(นาย วศิน จิตพิพฒัน์พงศ์) 

ประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน 
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