
ที ADC 036/2564 

10 สิงหาคม 2564 

เรอืง ชีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 2/2564 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษัิท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานของบรษัิทและบรษัิทย่อย สาํหรบั

ไตรมาส 2/2564 โดยมีรายละเอียดดงันี 

 
 

กาํไรสุทธ ิ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 2/2564 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีกาํไรสาํหรบัปีจากการดาํเนินงานในธุรกิจหลกัหรอื
การดาํเนินงานตอ่เนือง เป็นจาํนวน 34.6 ลา้นบาท ลดลงเป็นจาํนวน 42.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 54.8 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อนหนา้ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากสว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ลดลง ซงึเป็นผลกระทบ
จากการโอนกรรมสิทธิหอ้งชดุในกิจการรว่มคา้ทีลดลงภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-  ทงันีภายใต้
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-  บรษัิทสามารถบรหิารทีมีประสิทธิภาพมากขนึพรอ้มทงัควบคมุคา่ใชจ้่าย
ในการขายและบรหิารลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 2/2563 เพ่ิมขึน้ (ลดลง)
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

  รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 680.8          57.2    590.5          54.0    90.3           15.3             
รายไดจ้ากการบริหารโครงการและคา่นายหน้า 257.0          21.6    341.0          31.2    (84.0) (24.6)
รายไดค้า่เช่าและบริการ 52.1           4.4      36.4           3.3      15.7           43.1             

   รายไดอ้ื่นๆ 199.4          16.8    125.6          11.5    73.8           58.8             
รวมรายได้ 1,189.3       100.0  1,093.5       100.0  95.8           8.8              
  ตน้ทุน
ตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 537.7          45.2    466.7          42.7    71.0           15.2             
ตน้ทุนการบริหารโครงการและคา่นายหน้า 101.1          8.5      118.7          10.9    (17.6) (14.8)
ตน้ทุนคา่เช่าและบริการ 36.2           3.0      26.0           2.4      10.2           39.2             
รวมตน้ทุน 675.0         56.7    611.4         56.0    63.6           10.4             
กําไร (ขาดทุน) ข ัน้ตน้ 514.3         43.2    482.1         44.0    32.2           6.7              
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 359.0         30.2    456.0         41.7    (97.0) (21.3)
คา่ใชจ้่ายในการขาย 67.8           5.7      95.1           8.7      (27.3) (28.7)
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 291.2          24.5    360.9          33.0    (69.7) (19.3)
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 155.3         13.0    26.1           2.4     129.2         495.0           
คา่ใชจ้่ายทางการเงิน (165.6) (13.9) (149.3) (13.7) (16.3) -
รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ 11.4           1.0      (27.8) (2.5) 39.2           -
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 1.1             0.1     (151.0) (13.8) 152.1         100.7           
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกจิการร่วมคา้ 33.5           2.8      227.6          20.8    (194.1) (85.3)
กําไรสําหรบัปีจากการดําเนินงานต่อเน่ือง 34.6           2.9     76.6           7.0     (42.0) (54.8)
กาํไร (ขาดทุน) สําหรบัปีจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก 2.2             (621.3) 623.5          -
กําไร (ขาดทุน) สําหรบังวด 36.7           3.1     (544.7) (49.8) 581.4         -
ส่วนที่เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอํานาจควบคมุของบริษัทย่อย 27.7           2.3      30.0           2.7      (2.3) (7.7)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 9.0             0.8     (574.7) 52.5    583.7         -

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



ในไตรมาส 2/2564 บรษัิทมีกาํไรทีเป็นสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทเป็นจาํนวน 9.0 ลา้นบาท ขณะทีในสว่นของธุรกิจหลกั
นนัในไตรมาส 2/2564 บรษัิทและบรษัิทย่อยมี EBITDA เป็นจาํนวน 223 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 23 จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน 
 
ส่วนแบ่งกาํไร  (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกิจการร ่วมค้า 

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ในไตรมาส 2/2564 มีจาํนวน 33.5 ลา้นบาท ลดลงจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้เป็นจาํนวน 194.1 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 85.3 ทงันีปี 2563 ไดมี้การเรมิโอนโครงการ
คอนโดมิเนียมสรา้งเสรจ็ใหม่ 7 โครงการ คือ โครงการเอลลิโอ เดล เนสท ์โครงการไอดีโอ คิว วิคตอร ีโครงการแอชตนั 
อโศก-พระราม  โครงการไอดีโอ คิว สขุมุวทิ 36 โครงการไอดีโอ โมบิ สขุมุวิท อีสตพ์อยท ์โครงการไอดีโอ รชัดา-สทุธิ
สาร และโครงการเอลลิโอ สาทร-วฒุากาศ 
 
รายได  ้

รายไดร้วมในไตรมาส 2/2564 มีจาํนวน 1,189.3 ลา้นบาท เพมิขนึจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นจาํนวน 95.8 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8.8 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์โครงการแนวราบ ทีเพิมขนึ 
 

ต้นท ุนขายและค่าใช ้จ่ายในการดาํเนินงาน  

ตน้ทนุขายรวมในไตรมาส 2/2564 มีจาํนวน 675.0 ลา้นบาท เพิมขนึจากชว่งเดียวกนัของปีก่อน เป็นจาํนวน 63.6 ลา้น
บาท หรอืรอ้ยละ 10.4 ซงึเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยที์เพิมขนึ 
 
สาํหรบัคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารในไตรมาส 2/2564 เป็นจาํนวน 359.0 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน เป็นจาํนวน 97.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 21.3 จากการบรหิารตน้ทนุคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานและบรหิารทีมี
ประสิทธิภาพมากขนึและสอดคลอ้งกบัเปา้หมายในการควบคมุและลดคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเนืองจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ซงึสง่ผลกระทบตอ่การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจทงัในประเทศและตา่งประเทศ 
ตลอดจนผลกระทบตอ่กาํลงัซอืของประชาชนในวงกวา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าใช ้จ่ายทางการเงนิ 

สาํหรบัไตรมาส 2/2564 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีคา่ใชจ้่ายทางการเงินเป็นจาํนวน 165.6 ลา้นบาท เพิมขนึจากชว่ง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้ จาํนวน 16.3 ลา้นบาท  
 
ณ วนัที 30 มิถนุายน 2564 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีอตัราสว่นหนีสินทีมีภาระดอกเบียตอ่สว่นของผูถื้อหุน้สทุธิ (Net 
Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 1.14 เท่า  ซงึยงัอยู่ในระดบัตาํ 
 

 จงึเรยีนมาเพือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

         (นายชานนท ์เรืองกฤตยา) 

          ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 


