
ที ADC 012/2564 

23 กมุภาพนัธ ์2564 

เรอืง ชีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2563 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษัิท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานของบรษัิทและบรษัิทย่อย สาํหรบั

ปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี 

(งบการเงนิรวม) 

 
 

กาํไรสุทธ ิ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัปี 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีกาํไรสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานในธุรกิจหลกัหรอืการ

ดาํเนินงานตอ่เนือง เป็นจาํนวน 975.4 ลา้นบาท ลดลงเป็นจาํนวน 233.9 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 19.3 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้ ขณะทีมขีาดทนุสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานทียกเลิก ซงึสว่นใหญ่เป็นธุรกิจใหบ้รกิารก่อสรา้ง เป็น

จาํนวน 1,022.1 ลา้นบาท โดยบรษัิทมีนโยบายในการลดสดัสว่นธุรกิจทีไม่ใชธุ่รกิจหลกั (Non-core) และมุ่งเนน้ในการ

ปี 2563 ปี 2562 เพมิขนึ (ลดลง)

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ
  รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,695.3            51.4         4,847.4            62.9         (2,152.1) (44.4)
รายไดจ้ากการบริหารโครงการและค่านายหนา้ 1,237.7            23.6         1,879.8            24.4         (642.1) (34.2)
รายไดค่้าเช่าและบริการ 171.3               3.3           261.2               3.4           (89.9) (34.4)

   รายไดอ้นืๆ 1,138.9            21.7         722.9               9.4           416.0               57.5               
รวมรายได้ 5,243.2            100.0       7,711.3            100.1       (2,468.1) (32.0)

  ตน้ทนุ
ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 2,198.2            41.9         3,607.5            46.8         (1,409.3) (39.1)
ตน้ทุนการบริหารโครงการและค่านายหนา้ 556.7               10.6         804.8               10.4         (248.1) (30.8)
ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 111.2               2.1           225.1               2.9           (113.9) (50.6)
รวมตน้ทนุ 2,866.1            54.7         4,637.4            60.1         (1,771.3) (38.2)
กาํ ไร (ขาดทนุ) ขนัตน้ 2,377.1            45.3         3,073.9            39.9         (696.8) (22.7)

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 1,781.8            34.0         2,434.9            31.6         (653.1) (26.8)

ค่าใชจ่้ายในการขาย 399.9               7.6           824.0               10.7         (424.1) (51.5)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,381.9            26.4         1,610.9            20.9         (229.0) (14.2)

กาํ ไร (ขาดทนุ) จากการดาํ เนนิงาน 595.3               11.4         639.0               8.3           (43.7) (6.8)
ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ (623.9) (11.9) (588.5) (7.6) (35.4) -
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงนิได ้ (72.4) (1.4) 42.0                 0.5           (114.4) -
กาํ ไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบ่งกาํ ไรจากเงนิลงทนุในกจิการร่วมคา้ (101.0) (1.9) 92.5                 1.2           (193.5) (209.2)
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ 1,076.4            20.5         1,116.8            14.5         (40.4) (3.6)

กาํ ไรสําหรบัปีจากการดาํ เนนิงานต่อเนอืง 975.4               18.6         1,209.3            15.7         (233.9) (19.3)

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีจากการดําเนนิงานทยีกเลกิ (1,022.1) (356.5) (665.6) -

กาํ ไร (ขาดทนุ) สําหรบังวด (46.7) (0.9) 852.8               11.1         (899.5) (105.5)

ส่วนทเีป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทไีม่มอีาํนาจควบคุมของบริษัทย่อย 159.9               3.0           148.1               1.9           11.8                 8.0                 

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (206.6) (3.9) 704.7             9.1           (911.3) (129.3)

งบกาํ ไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ



เพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของธุรกิจหลกั สง่ผลใหมี้ขาดทนุทีเป็นสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทเป็นจาํนวน 206.6 

ลา้นบาท  

ขณะทีในสว่นของธุรกิจหลกันนั บรษัิทและบรษัิทย่อยมี EBITDA เป็นจาํนวน 1,814 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยรอ้ยละ 3 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ส่วนแบ่งกาํไร  (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกิจการร ่วมค้า 

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ในปี 2563 มีจาํนวน 1,076.4 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนหนา้เป็นจาํนวน 40.4 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.6 ทงันีปี 2563 ไดมี้การเรมิโอนโครงการคอนโดมิเนียมสรา้ง
เสรจ็ใหม่ 7 โครงการ คือ โครงการเอลลิโอ เดล เนสท ์ โครงการไอดีโอ คิว วิคตอร ี โครงการแอชตนั อโศก-พระราม  
โครงการไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 โครงการไอดีโอ โมบ ิสขุมุวทิ อีสตพ์อยท ์โครงการไอดีโอ รชัดา-สทุธิสาร และโครงการ
เอลลิโอ สาทร-วฒุากาศ 
 

รายได  ้

รายไดร้วมในปี 2563 มีจาํนวน 5,243.2 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นจาํนวน 2,468.1 ลา้นบาท 
หรือรอ้ยละ 32.0 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยที์บรษัิทเป็นผูพ้ฒันา
อสงัหารมิทรพัยท์งัโครงการ โดยในปัจจบุนับรษัิทมีการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมสว่นใหญ่ผ่านการรว่มทนุในกิจการ
รว่มคา้ ซงึมีการรบัรูเ้ป็นสว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ซงึแสดงในงบกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็ 
 

ต้นท ุนขายและค่าใช ้จ่ายในการดาํเนินงาน  

ตน้ทนุขายรวมในปี 2563 มีจาํนวน 2,866.1 ลา้นบาท ลดลงจากชว่งเดียวกนัของปีก่อน เป็นจาํนวน 1,771.3 ลา้นบาท 
หรือรอ้ยละ 38.2 สาํหรบัคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารในปี 2563 เป็นจาํนวน 1,781.8 ลา้นบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน เป็นจาํนวน 653.1 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 26.8 จากการบรหิารตน้ทนุค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานและ
บรหิารทีมีประสิทธิภาพมากขนึ และสอดคลอ้งกบัเปา้หมายในการควบคมุและลดคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร เนืองมาจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ซงึสง่ผลกระทบตอ่การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจทงัในประเทศและ
ตา่งประเทศ  
 
ค่าใช ้จ่ายทางการเงนิ 

สาํหรบัปี 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีคา่ใชจ้่ายทางการเงินเป็นจาํนวน 623.9 ลา้นบาท เพิมขึนจากชว่งเดียวกนัของปี
ก่อนหนา้ จาํนวน 35.4 ลา้นบาท  
 



ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีอตัราสว่นหนีสินทีมีภาระดอกเบียตอ่สว่นของผูถื้อหุน้สทุธิ (Net 
Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 1.08 เท่า  ซงึยงัอยู่ในระดบัตาํ 

 จงึเรยีนมาเพือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

         (นายชานนท ์เรืองกฤตยา) 

      กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 


