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เลขท่ี AC 23/01 

 

วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2566 

เรื่อง ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย มีผลการด าเนินงานของกิจการส าหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2565 ดงัน้ี 

 

รายไดแ้ละก าไรขั้นตน้ 

 

บริษัทฯ มีรายไดร้วมส าหรบัปีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 จ านวน 2,680.59 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้

รวมในงวดเดียวกันของปี 2564 รายไดร้วมของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนจ านวน 490.80 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 22.41) โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

 

หน่วย: ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 

ส้ินสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 

2564 

ส าหรบัปี 

ส้ินสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 

2565 

เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง

รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 1,068.73 203.82 (864.91) (80.93) 

รายไดจ้ากสาธารณูปโภค 223.09 994.49 771.40 345.78 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 266.16 100.00 (166.16) (62.43) 

ก าไรจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน 449.89 1,331.67 881.78 196.00 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 168.54 28.03 (140.51) (83.37) 

รายไดอ้ื่น 13.38 22.58 9.20 68.76 

รายไดร้วม 2,189.79 2,680.59 490.80 22.41 

 

รายไดข้องบริษัทฯ ส าหรบัปี 2565 เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญจากงวดเดียวกันของปี 2564 สืบเน่ืองมาจากการขาย

โรงงานส าเร็จรูปใหเ้ช่า (Ready Built Factory: RBF) จ านวน 24 หลงั ซ่ึงก าไรจากการขาย RBF น้ันไดแ้สดงอยูใ่นรายการก าไร

จากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน จ านวน 1,331.67 ลา้นบาท ทั้งน้ีการขาย RBF ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มีรายไดจ้ากการ

ใหเ้ช่าลดลงจ านวน 166.16 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2564 โดยมียอดเหลืออยูท่ี่ 100.00 ลา้นบาท 

 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากสาธารณูปโภคเพิ่มข้ึน 771.40 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการใหบ้ริการดา้นสาธารณูปโภคท่ี

เพิ่มข้ึนอยา่งมีนัยส าคญั จากการท่ีบริษัทฯ เริ่มขายท่ีดินของโครงการในภาคเหนือในปี 2564 โดยก าไรขั้นตน้ในแต่ละส่วนงาน

สามารถแสดงตามรายละเอียดในตาราง: 
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หน่วย: ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 

ส้ินสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 

2564 

ส าหรบัปี 

ส้ินสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 

2565 

เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง

รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 1,068.73 203.82 (864.91) (80.93) 

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์ 801.41 119.28 (682.13) (85.12) 

ก าไรขั้นตน้ 267.32 84.54 (182.78) (68.37) 

อตัราก าไรขั้นตน้ (รอ้ยละ) 25.01 41.48   

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 266.16 100.00 (166.16) (62.43) 

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่า 66.23 21.56 (44.67) (67.45) 

ก าไรขั้นตน้ 199.93 78.44 (121.49) (60.77) 

อตัราก าไรขั้นตน้ (รอ้ยละ) 75.12 78.44   

รายไดจ้ากสาธารณูปโภค 223.09 994.49 771.40 345.78 

ตน้ทุนจากสาธารณูปโภค 151.02 869.10 718.08 475.49 

ก าไรขั้นตน้ 72.07 125.39 53.32 73.98 

อตัราก าไรขั้นตน้ (รอ้ยละ) 32.31 12.61   

 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร ส าหรบัปี 2565 จ านวน 201.83 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปี

ก่อนจ านวน 46.05 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 29.56 อย่างไรก็ตาม ค่าใชจ้่ายในการขายน้ันลดลง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับ

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ ส าหรับค่าใชจ้่ายในการบริหารท่ีเพิ่มสูงข้ึน สาเหตุหลักมาจากค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

พนักงาน สืบเน่ืองมาจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขยายโครงสรา้งบริษัทเพื่อใหร้องรบักับขนาดของโครงการท่ีอยู่ในช่วงการ

ขยายตวั 

 

หน่วย: ลา้นบาท 

ส าหรบัปี 

ส้ินสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 

2564 

ส าหรบัปี 

ส้ินสุดวนัที่ 

31 ธนัวาคม 

2565 

เปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนแปลง

รอ้ยละ 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 30.79 24.45 (6.34) (20.59) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 124.99 177.38 52.39 41.92 

รวม 155.78 201.83 46.05 29.56 
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ก าไรสุทธ ิ

บริษั ทฯ  มีก า ไร สุท ธิตามงบการ เ งินรวมส าหรับ ปีสิ้ น สุดวัน ท่ี  31 ธันวาคม  2565 จ านวน  1,169.96  

ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากผลประกอบการงวดเดียวกันของปีก่อน จ านวน 425.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.09  

จากผลประกอบการท่ีดีข้ึนตามท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท อมตะ วีเอ็น จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

(นาย วศิน จิตพพิฒัน์พงศ)์ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 

 


