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เรอืง ชีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 3/2563 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษัิท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานของบรษัิทและบรษัิทย่อย สาํหรบั

ไตรมาส 3/2563 โดยมีรายละเอียดดงันี 

(งบการเงนิรวม) 

 
 

กาํไรสุทธ ิ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 3/2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีกาํไรสาํหรบังวดเป็นจาํนวน 314.1 ลา้นบาท เพิมขนึ

เป็นจาํนวน 58.2  ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 22.7 จากชว่งเดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยมีกาํไรสทุธิทีเป็นสว่นของผูถื้อหุน้ของ

บรษัิทเป็นจาํนวน 292.3 ลา้นบาท เพิมขนึเป็นจาํนวน 58.3 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 24.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 

โดยสว่นใหญ่มาจากคา่ใชจ้่ายในการขายและการบรหิารทีลดลงเป็นจาํนวน 329.0 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 43.6 

ไตรมาส 3/2563 ไตรมาส 3/2562 เพมิขนึ (ลดลง)

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ
  รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 474.3               34.6         1,530.7            57.2         (1,056.4) (69.0)
รายไดจ้ากการบริหารโครงการและค่านายหนา้ 295.5               21.6         470.0               17.6         (174.5) (37.1)
รายไดจ้ากการใหบ้ริการงานก่อสรา้ง 132.7               9.7           517.7               19.3         (385.0) (74.4)
รายไดค่้าเช่าและบริการ 42.7                 3.1           50.8                 1.9           (8.1) (15.9)

   รายไดอ้นืๆ 424.5               31.0         107.8               4.0           316.7               293.8             

รวมรายได้ 1,369.7            100.0       2,677.0            100.0       (1,307.3) (48.8)

  ตน้ทนุ
ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 379.1               27.7         1,078.1            40.3         (699.0) (64.8)
ตน้ทุนการบริหารโครงการและค่านายหนา้ 133.6               9.8           193.9               7.2           (60.3) (31.1)
ตน้ทุนการใหบ้ริการงานก่อสรา้ง 151.3               11.0         560.6               20.9         (409.3) (73.0)
ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 28.5                 2.1           45.3                 1.7           (16.8) (37.1)

รวมตน้ทนุ 692.5               50.6         1,877.9            70.1         (1,185.4) (63.1)

กาํไร (ขาดทนุ) ขนัตน้ 677.2               49.4         799.1               29.9         (121.9) (15.3)

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 425.3               31.1         754.3               28.2         (329.0) (43.6)

ค่าใชจ่้ายในการขาย 73.6                 5.4           249.9               9.3           (176.3) (70.5)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 351.7               25.7         504.4               18.8         (152.7) (30.3)
ค่าใชจ่้ายอนื - - - - - -
กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนนิงาน 251.9               18.4         44.8                 1.7           207.1               462.3             
ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ (146.1) (10.7) (172.9) (6.5) 26.8                 (15.5)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้ (78.8) (5.8) 23.5                 0.9           (102.3) (435.3)

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุในกจิการร่วมคา้ 27.0                 2.0           (104.6) (3.9) 131.6               (125.8)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ 287.1               21.0         360.5               13.5         (73.4) (20.4)

กาํไร (ขาดทนุ) สําหรบังวด 314.1               22.9         255.9               9.6           58.2                 22.7               

ส่วนทเีป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย 21.8                 1.6           21.9                 0.8           (0.1) (0.5)

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 292.3               21.3         234.0               8.7           58.3                 24.9               

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ



และสว่นหนงึมาจากรายไดอ้ืนๆซงึบรษัิทมีกาํไรจากการขายพืนทีภายใตค้อนโดมิเนียมใกลร้ถไฟฟ้าสาํหรบัประกอบ

ธุรกิจรา้นคา้ปลีกในไตรมาสที 3/2563 นี  

บรษัิทและบรษัิทย่อยมี Core EBITDA* ในไตรมาสที 3/2563 เป็นจาํนวน 297 ลา้นบาท เพิมขนึรอ้ยละ 18 จากไตรมาส

ก่อนหนา้ เนืองจากผลการดาํเนินงานของธุรกิจหลกัทีดีขนึจากการปรบัปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน อย่างไรก็ตาม 

Core EBITDA* ลดลงรอ้ยละ 38 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของสว่นแบง่กาํไรจากเงินลงทนุใน

กิจการรว่มคา้ โดยในช่วงไตรมาส 3/2562 นนัมียอดโอนของโครงการรว่มทนุขนาดใหญ่ทีโอนตอ่เนือง 

หมายเหตุ: 
*Core EBITDA คือ EBITDA ทีไม่รวมการให้บริการก่อสร้าง (Construction Services) เนืองจากไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non-core business) และ ไม่
รวมกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย/รายได้จากการจัดหาทีดิน/รายได้พิเศษอืน 

 

ส่วนแบ่งกาํไร  (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกิจการร ่วมค้า 

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ในไตรมาส 3/2563 มีจาํนวน 287.1 ลา้นบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้เป็นจาํนวน 73.4 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 20.4 มีสาเหตหุลกัจากการลดลงของสว่นแบง่กาํไรจาก
เงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ โดยในช่วงไตรมาส 3/2562 มียอดโอนของโครงการรว่มทนุขนาดใหญ่ทีโอนตอ่เนือง เช่น 
โครงการแอชตนั จฬุา-สีลม โครงการไอดีโอ สขุมุวิท 93 โครงการไอดีโอ โมบิ อโศก และโครงการไอดีโอ พหลโยธิน-
จตจุกัร ขณะทีไตรมาส 3/2563 อยู่ในชว่งทา้ยของการโอนโครงการรว่มทนุดงักลา่วแลว้ และโครงการไอดีโอ สขุมุวิท 93 
ทีโอนครบทงัโครงการในช่วงปลายปีก่อน 
 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงทา้ยของไตรมาสที 3/2563 ไดมี้การเรมิโอนโครงการคอนโดมิเนียมสรา้งเสรจ็ใหม่ 5 โครงการ คือ 
โครงการแอชตนั อโศก-พระราม  โครงการไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 โครงการไอดีโอ โมบ ิสขุมุวิท อีสตพ์อยท ์ 
โครงการไอดีโอ รชัดา-สทุธิสาร และโครงการเอลลิโอ สาทร-วฒุากาศ ซงึจะมียอดโอนเขา้มากขนึในไตรมาสที 4/2563 
 

รายได  ้

รายไดร้วมในไตรมาส 3/2563 มีจาํนวน 1,369.7 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นจาํนวน 1,307.3 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 48.8 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยที์บรษัิทเป็น
ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัยท์งัโครงการ โดยในปัจจบุนับรษัิทมีการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมสว่นใหญ่ผ่านการรว่มทนุ
ในกิจการรว่มคา้ ซงึมีการรบัรูเ้ป็นสว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ซงึแสดงในงบกาํไร (ขาดทนุ) 
เบ็ดเสรจ็ 
 

 



 

ต้นท ุนขายและค่าใช ้จ่ายในการดาํเนินงาน  

ตน้ทนุขายรวมในไตรมาส 3/2563 มีจาํนวน 692.5 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นจาํนวน 1,185.4 ลา้น
บาท หรอืรอ้ยละ 63.1 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารในไตรมาส 3/2563 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนเป็นจาํนวน 
329.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 43.6 มาอยู่ทีจาํนวน 425.3 ลา้นบาท จากการบรหิารตน้ทนุค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานและ
บรหิารทีมีประสิทธิภาพมากขนึ และสอดคลอ้งกบัเปา้หมายในการควบคมุและลดคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร อนั
เนืองมาจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ทีเกิดขนึทงัในประเทศและตา่งประเทศ ซงึสง่ผลกระทบต่อ
การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและภาคอตุสาหกรรม 
 
ค่าใช ้จ่ายทางการเงนิ 

สาํหรบัไตรมาส 3/2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีคา่ใชจ้่ายทางการเงินเป็นจาํนวน 146.1 ลา้นบาท ลดลงจากชว่ง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้เป็นจาํนวน 26.8 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15.5 
 
ณ วนัที 30 กนัยายน 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีอตัราสว่นหนีสินทีมีภาระดอกเบียตอ่สว่นของผูถื้อหุน้สทุธิ (Net 
Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 1.13 เท่า  ซงึยงัอยู่ในระดบัตาํ 

 จงึเรยีนมาเพือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

         (นายชานนท ์เรืองกฤตยา) 

      กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 


