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11 พฤษภาคม 2564 

เรอืง ชีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาสแรก ปี 2564 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษัิท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานของบรษัิทและบรษัิทย่อย สาํหรบั

ไตรมาสแรก ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี 

(งบการเงนิรวม) 

 
 

กาํไรสุทธ ิ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาสแรก ปี 2564 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีกาํไรสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานในธุรกิจหลกั

หรือการดาํเนินงานตอ่เนือง เป็นจาํนวน 38.8 ลา้นบาท ลดลงเป็นจาํนวน 336.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 89.7 จากชว่ง

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากในไตรมาส 1/2563 มีการบนัทกึกาํไรจากการขายเงินลงทนุในบรษัิท

ย่อย ไดแ้ก่ บรษัิท พีระ เซอรกิ์ต วนั จาํกดั และบรษัิท พีระ คารท์ จาํกดั จาํนวน 356.5 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัเปา้หมาย

ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 1/2563 เพมิขนึ (ลดลง)

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ
  รายได้
รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 674.7               64.5         600.5                39.5         74.2                 12.4               
รายไดจ้ากการบริหารโครงการและค่านายหนา้ 200.5               19.2         411.1                27.0         (210.6) (51.2)
รายไดค้่าเช่าและบริการ 48.5                 4.6           44.6                  2.9           3.9                   8.7                 

   รายไดอ้นืๆ 122.8               11.7         465.5                30.6         (342.7) (73.6)
รวมรายได้ 1,046.5            100.0       1,521.7             100.0       (475.2) (31.2)

  ตน้ทนุ
ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 499.7               47.7         463.6                30.5         36.1                 7.8                 
ตน้ทุนการบริหารโครงการและค่านายหนา้ 100.0               9.6           162.0                10.6         (62.0) (38.3)
ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 33.8                 3.2           26.1                  1.7           7.7                   29.5               
รวมตน้ทนุ 633.5               60.5         651.7                42.8         (18.2) (2.8)
กาํไร (ขาดทนุ) ขนัตน้ 413.0               39.5         870.0                57.2         (457.0) (52.5)

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 381.0               36.4         457.0                30.0         (76.0) (16.6)

ค่าใชจ่้ายในการขาย 71.1                 6.8           127.0                8.3           (55.9) (44.0)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 309.9               29.6         330.0                21.7         (20.1) (6.1)
กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนนิงาน 32.0                 3.1           413.0                27.1         (381.0) (92.3)
ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ (180.1) (17.2) (172.4) (11.3) (7.7) -
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงนิได ้ 31.6                 3.0           (25.1) (1.6) 56.7                 -
กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุในกจิการร่วมคา้ (116.5) (11.1) 215.5                14.2         (332.0) (154.1)
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ 155.3               14.8         159.5                10.5         (4.2) (2.6)

กาํไรสําหรบัปีจากการดาํเนนิงานต่อเนอืง 38.8                 3.7           375.0                24.6         (336.2) (89.7)

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดําเนนิงานทยีกเลกิ 31.4                 (205.3) 236.7               -

กาํไร (ขาดทนุ) สําหรบังวด 70.2                 6.7           169.7                11.1         (99.5) (58.6)

ส่วนทเีป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทไีม่มอีํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 64.7                 6.2           19.5                  1.3           45.2                 231.8             

ส่วนทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 5.5                  0.5           150.2              9.9           (144.7) (96.3)

งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ



ในการลดสดัสว่นธุรกิจทีไม่ใชธุ่รกิจหลกั (Non-core business) และเนน้การเพิมประสิทธิภาพธุรกิจหลกัของบรษัิท ทงันี

ไตรมาส 1/2564 บรษัิทมีกาํไรทีเป็นสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทเป็นจาํนวน 5.5 ลา้นบาท  

ขณะทีในสว่นของธุรกิจหลกันนัในไตรมาส 1/2564 บรษัิทและบรษัิทย่อยมี Core EBITDA เป็นจาํนวน 225 ลา้นบาท 

ลดลงรอ้ยละ 9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ส่วนแบ่งกาํไร  (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกิจการร ่วมค้า 

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ในไตรมาส 1/2564 มีจาํนวน 155.3 ลา้นบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้เป็นจาํนวน 4.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.6 ทงันีปี 2563 ไดมี้การเรมิโอนโครงการคอนโดมิเนียม
สรา้งเสรจ็ใหม่ 7 โครงการ คือ โครงการเอลลิโอ เดล เนสท ์โครงการไอดีโอ คิว วิคตอร ีโครงการแอชตนั อโศก-พระราม 
 โครงการไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 โครงการไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อีสตพ์อยท ์โครงการไอดโีอ รชัดา-สทุธิสาร และโครงการ
เอลลิโอ สาทร-วฒุากาศ 
 

รายได  ้

รายไดร้วมในไตรมาส 1/2564 มีจาํนวน 1,046.5 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นจาํนวน 475.2 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 31.2 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากในไตรมาส 1/2563 มีการบนัทกึกาํไรจากการขายเงินลงทนุในบรษัิท
ย่อย ไดแ้ก่ บรษัิท พีระ เซอรกิ์ต วนั จาํกดั และบรษัิท พีระ คารท์ จาํกดั จาํนวน 356.5 ลา้นบาท สอดคลอ้งกบัเปา้หมาย
ในการลดสดัสว่นธุรกิจทีไม่ใชธุ่รกิจหลกั (Non-core business) และเนน้การเพิมประสิทธิภาพธุรกิจหลกัของบรษัิท 
นอกจากนีในปัจจบุนับรษัิทมีการพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมสว่นใหญ่ผ่านการรว่มทนุในกิจการรว่มคา้ ซงึมีการรบัรู ้
เป็นสว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ซงึแสดงในงบกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็ 
 

ต้นท ุนขายและค่าใช ้จ่ายในการดาํเนินงาน  

ตน้ทนุขายรวมในไตรมาส 1/2564 มีจาํนวน 633.5 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นจาํนวน 18.2 ลา้น
บาท หรอืรอ้ยละ 2.8 สาํหรบัคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารในไตรมาส 1/2564 เป็นจาํนวน 381.0 ลา้นบาท ลดลงจาก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นจาํนวน 76.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 16.6 จากการบรหิารตน้ทนุคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงาน
และบรหิารทีมีประสิทธิภาพมากขนึและสอดคลอ้งกบัเปา้หมายในการควบคมุและลดคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเนืองจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ซงึสง่ผลกระทบตอ่การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจทงัในประเทศและ
ตา่งประเทศ ตลอดจนผลกระทบตอ่กาํลงัซือของประชาชนในวงกวา้ง 
 
 
 
 



ค่าใช ้จ่ายทางการเงนิ 

สาํหรบัไตรมาส 1/2564 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีคา่ใชจ้่ายทางการเงินเป็นจาํนวน 180.1 ลา้นบาท เพิมขนึจากชว่ง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้ จาํนวน 7.7 ลา้นบาท  
 
ณ วนัที 31 มีนาคม 2564 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีอตัราสว่นหนีสินทีมีภาระดอกเบียตอ่สว่นของผูถื้อหุน้สทุธิ (Net 
Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 1.18 เท่า  ซงึยงัอยู่ในระดบัตาํ 

 จงึเรยีนมาเพือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

         (นายชานนท ์เรืองกฤตยา) 

          ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 


