
 
 

 

ท ี AC 22/010 

วนัท ี13 พฤษภาคม 2565 

 

เรอืง คาํอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการสําหรบัผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาส 1 ปี 2565 

 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั อมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) และรวมของบรษิทัย่อย มผีลการดําเนินงานของกจิการสาํหรบั

ไตรมาส 1 ปี 2565 ดงันี 

 

สรปุผลการดาํเนินงาน สาํหรบัไตรมาส 1 สินสุดวนัที 31 มนีาคม 2565  

 

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 เปรยีบเทยีบกบัผลการดาํเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 

 รายไดร้วมจาํนวน 1,723.5 ล้านบาท ปรบัตวัเพมิขนึ รอ้ยละ 87.3 

 ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ จํานวน 83.8 ล้านบาท ปรบัตวัลดลง รอ้ยละ 25.9 

 กําไรสุทธส่ิวนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จาํนวน 553.5 ล้านบาท ปรบัตวัเพมิขนึ รอ้ยละ 198.0 

 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 เพิมขนึ/(ลดลง) 

  2565 2564 ล้านบาท ร้อยละ 

 รายไดร้วม 1,723.5 920.3 803.2 87.3 
 ค่าใชจ้่ายรวม 750.2 607.4 142.7 23.5 

 ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

และการร่วมคา้ 

83.8 113.1 (29.3) (25.9) 

 กําไรส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 553.5 185.7 367.7 198.0 

 กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท/หุน้) 0.48 0.16   

 

 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานของธุรกิจหลกั 

 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 เพิมขนึ/(ลดลง) 

  2565 2564 ล้านบาท ร้อยละ 

 รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 272.1 120.8 151.3 125.2 
 อตัรากําไรขนัตน้ 63% 62% 

  

 รายไดค้่าสาธารณูปโภค 542.6 487.6 55.0 11.3 
 อตัรากําไรขนัตน้ 32% 33% 

  

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 229.1 210.8 18.2 8.7 
 อตัรากําไรขนัตน้ 79% 73% 

  



 
 

 

ธุรกิจพฒันาทีดินนิคมอตุสาหกรรม 

ในช่วงไตรมาสท ี1 ของปี 2565 (1Q/2565) บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์จํานวน 272.1 ล้านบาท เพมิขนึ 

120.8 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 125.2 จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน (1Q/2564) โดยบรษิทัมกีารโอนทดีนิ จํานวนทงัสนิ 70 ไร ่

(ไทย: 70 ไร่) ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2565 (1Q/2565) ซงึมากกว่าการโอนทดีนิในชว่งเดยีวกนัของปี 2564 (1Q/2564) 

โดยมกีารโอนทดีนิจํานวน 31.9 ไร่ (ไทย: 31.9 ไร่) ขณะทอีตัรากําไรขนัตน้เพมิขนึจากรอ้ยละ 62 ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 

2564 (1Q/2564) มาอยู่ทรีอ้ยละ 63 ในไตรมาส 1 ปี 2565 (1Q/2565) เนืองจากบรษิทัมรีาคาขายโดยเฉลยีต่อไร่ทสีงูขนึ

ส่งผลใหอ้ตัรากําไรขนัตน้สงูขนึ 

 

ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภค  

รายไดค้่าบรกิารสาธารณูปโภคในช่วงไตรมาสท ี1 ของปี 2565 (1Q/2565) จาํนวน 542.6 ล้านบาท โดยมกีารปรบั

เพมิขนึเมอืเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า (1Q/2564) ทมีรีายได ้ 487.6 ล้านบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 11.3 

เนืองจากการใชบ้รกิารสาธารณูปโภคของลูกคา้ภายในนิคมฯ ทเีพมิขนึ ส่วนอตัรากําไรขนัต้นปรบัลดลงเลก็น้อยจาก

รอ้ยละ 33 มาอยู่ทรีอ้ยละ 32 

ธุรกิจโรงงานให้เช่าสาํเรจ็รปู  

รายได้จากการใหเ้ช่าจํานวน 229.1 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสท ี1 ของปี 2565 (1Q/2565) ปรบัตวัเพมิขนึ 18.2 

ล้านบาท หรอืร้อยละ 8.7 เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2564 (1Q/2564) ทมีรีายได้จากการใหเ้ช่าจํานวน 

210.8 ล้านบาท และอตัรากําไรขนัตน้ปรบัตวัเพมิขนึจากรอ้ยละ 73 มาอยูท่รีอ้ยละ 79  

 

 รายได้อืน 

 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 เพิมขนึ/(ลดลง) 

  2565 2564 ล้านบาท ร้อยละ 

 รายไดท้างการเงนิ 15.2 2.2 13.0 605.1 

 กําไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 627.9 - 627.9 N/A 

 กําไรจากอตัราแลกเปลยีน 9.8 63.1 (53.2) (84.4) 
 รายไดอ้นื 42.0 38.0 4.0 10.5 

 

บรษิัทมรีายไดท้างการเงนิจากสถาบนัการเงนิจํานวน 15.2 ล้านบาทในไตรมาสท ี1 ปี 2565 (1Q/2565) เพมิขนึ 

13.0 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 605.1 จากปีก่อนหน้า (1Q/2564) มกีําไรจากการขายอสงัหารมิทรพัย์เพอืการลงทุน

จํานวน 627.9 ล้านบาท เป็นการขายโรงงานสําเร็จรูปใหเ้ช่าจํานวน 10 หลงั จากนิคมอุตสาหกรรมในประเทศ

เวยีดนาม กําไรจากอตัราแลกเปลยีนจํานวน 9.8 ล้านบาท ในไตรมาสท ี1 ปี 2565 (1Q/2565) ลดลง 53.2 ล้าน

บาท หรอืร้อยละ 84.4 และรายได้อืนปรบัตัวเพมิขนึ 4.0 ล้านบาท หรอืร้อยละ 10.5 จาก 38.0 ล้านบาทในไตร

มาสท ี1 ปี 2564 (1Q/2564) มาอยู่ท ี42.0 ล้านบาท ในไตรมาสท ี1 ปี 2565 (1Q/2565) 

 

 



 
 

 

 ค่าใช้จ่าย 

 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 เพิมขนึ/(ลดลง) 

  2565 2564 ล้านบาท ร้อยละ 

 ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 33.2 16.5 16.7 101.6 
 ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 196.6 160.2 36.4 22.7 
 ตน้ทุนทางการเงนิ 114.9 131.0 (16.2) (12.3) 
 ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ 128.7 25.0 103.6 414.2 

 

บรษิัทมคี่าใชจ้่ายในการขายและจดัจําหน่ายปรบัตวัเพมิขนึ 16.7 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 101.6 เมอืเทยีบกบัช่วง

เดยีวกนัของปี 2564 (1Q/2564) จาก 16.5 ล้านบาท มาอยู่ท ี33.2 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ของปี 2565 (1Q/2565) 

โดยสาเหตุหลกัมาจากการโอนทดีนิใหก้บัลูกคา้มากขนึจากปีก่อน ส่งผลใหม้คี่าใชจ้่ายในการโอนทดีนิมากขนึตาม

ไปด้วย, ค่าใชจ่้ายในการบรหิารของไตรมาส 1 ปี 2565 (1Q/2565) จํานวน 196.6 ล้านบาท ปรบัตวัเพมิขนึ 36.4 

ล้านบาทหรอืรอ้ยละ 22.7 สาเหตุมาจากการคลคีลายของสถานการณ์โควดิ-19 ลง จงึทําใหค้่าใชจ้า่ยในการบรหิาร

ของบรษิทัเพมิสงูขนึ และสาํหรบัตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัมกีารปรบัตวัลดลง 16.2 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 12.3 

 

 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

บรษิัทมกีําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ในไตรมาส 1 ปี 2565 (1Q/2565) จํานวน 83.8 ล้านบาท 

ลดลง 29.3 ล้านบาท หรอืร้อยละ 25.9 เมอืเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้า (1Q/2564) ทงันี ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิ

ลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้าทลีดลงมาจากกลุ่มธุรกจิโรงไฟฟ้าและธุรกจิการจดัจําหน่ายก๊าซธรรมชาตเิป็น

หลกั 

 

 กาํไรสุทธิ 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 (1Q/2565) บรษิทัมกีําไรสุทธจิํานวน 828.8 ลา้นบาท เพมิขนึจาํนวน 556.7 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 204.6 จากไตรมาส 1 ปี 2564 (1Q/2564) เป็นผลมาจากการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละ

กําไรจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน 

 

จงึเรยีนมาเพอืโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั )มหาชน (  

 
 

(นาย จกักช์ยั  พานิชพฒัน์) 

กรรมการ 


