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11 พฤศจิกายน 2564 

เรอืง ชีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 3/2564 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษัิท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานของบรษัิทและบรษัิทย่อย สาํหรบั

ไตรมาส 3/2564 โดยมีรายละเอียดดงันี 

 
 

กาํไรสุทธ ิ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 3/2564 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีกาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบังวดจากการดาํเนินงานใน
ธุรกิจหลกัหรอืการดาํเนินงานตอ่เนือง เป็นผลขาดทนุจาํนวน 234.0 ลา้นบาท ลดลงเป็นจาํนวน 583.1 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 167.0 จากชว่งเดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากสว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการ
รว่มคา้ลดลง และรายไดจ้ากการบรหิารโครงการและคา่นายหนา้ลดลง ซงึเป็นผลกระทบจากการโอนกรรมสิทธิหอ้งชดุ
ในกิจการรว่มคา้ทีลดลงภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-  ทงันีภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาด

(งบการเงินรวม)
ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 3/2563 เพิม่ขึน้ (ลดลง)

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 526.0          68.0    474.3          38.4    51.7            10.9    

รายไดจ้ากการบรหิารโครงการและค่านายหนา้ 82.2            10.6    295.5          23.9    (213.3) (72.2)

รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 53.9            7.0      42.7            3.5      11.1            26.1    

   รายไดอ้ ืน่ๆ 111.2          14.4    423.4          34.3    (312.1) (73.7)

รวมรายได้ 773.3         100.0 1,235.9      100.0 (462.5) (37.4)

ตน้ทุน

ตน้ทุนการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 413.5          53.5    379.1          30.7    34.5            9.1      

ตน้ทุนการบรหิารโครงการและค่านายหนา้ 94.0            12.2    133.6          10.8    (39.6) (29.6)

ตน้ทุนค่าเชา่และบรกิาร 33.1            4.3      28.5            2.3      4.6              16.2    

รวมตน้ทุน 540.7         69.9   541.2         43.8   (0.5) (0.1)

กาํไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ 232.7         30.1   694.7         56.2   (462.1) (66.5)

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 315.6         40.8   408.6         33.1   (93.0) (22.8)

ค่าใชจ้่ายในการขาย 50.3            6.5      73.6            6.0      (23.2) (31.6)

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 265.3          34.3    335.0          27.1    (69.7) (20.8)

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (82.9) (10.7) 286.2         23.2   (369.1) (129.0)

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (167.9) (21.7) (145.0) (11.7) (22.9) -

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ 45.8            5.9      (79.2) (6.4) 125.0          -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกจิการร่วมคา้ (205.0) (26.5) 62.0           5.0      (267.0) 430.8  

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกจิการรว่มคา้ (29.0) (3.7) 287.1          23.2    (316.1) (110.1)

กาํไรสาํหรบังวดจากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (234.0) (30.3) 349.1         28.2   (583.1) (167.0)

กําไร (ขาดทุน) สําหรบังวดจากการดําเนินงานทีย่กเลกิ (1.8) (35.0) 33.2            -

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรบังวด (235.8) (30.5) 314.1         25.4   (549.9) (175.1)

ส่วนทีเ่ป็นของผูม้ีส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มีอํานาจควบคุมของบรษัิทย่อย 16.1            2.1      21.8            1.8      (5.6) (25.8)

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ (251.9) (32.6) 292.3         23.7   (544.3) (186.2)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



ของไวรสัโควิด-  บรษัิทสามารถบรหิารทีมีประสิทธิภาพมากขึนพรอ้มทงัควบคมุคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารลดลง
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ในไตรมาส 3/2564 บรษัิทมีกาํไร (ขาดทนุ) ทีเป็นสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท เป็นผลขาดทนุจาํนวน 251.9 ลา้นบาท 
ขณะทีในสว่นของธุรกิจหลกันนัในไตรมาส 3/2564 บรษัิทและบรษัิทย่อยมี EBITDA เป็นผลขาดทนุจาํนวน 65 ลา้นบาท  
 
ส่วนแบ่งกาํไร  (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในกิจการร ่วมค้า 

สว่นแบง่กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ในไตรมาส 3/2564 มีผลขาดทนุจาํนวน 29.0 ลา้นบาท ลดลง
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้เป็นจาํนวน 316.1 ลา้นบาท หรอืมากกวา่รอ้ยละ 100 ทงันีปี 2563 ไดมี้การเรมิโอน
โครงการคอนโดมิเนียมสรา้งเสรจ็ใหม ่7 โครงการ คือ โครงการเอลลิโอ เดล เนสท ์โครงการไอดีโอ คิว วคิตอร ีโครงการ
แอชตนั อโศก-พระราม  โครงการไอดีโอ คิว สขุมุวิท 36 โครงการไอดีโอ โมบ ิสขุมุวิท อสีตพ์อยท ์โครงการไอดีโอ รชั
ดา-สทุธิสาร และโครงการเอลลิโอ สาทร-วฒุากาศ ประกอบกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-  ทีรุนแรง
ในช่วงไตรมาส 3/2564 จงึทาํใหย้อดโอนกรรมสิทธิหอ้งชดุในกิจการรว่มคา้ลดลง 
 
รายได  ้

รายไดร้วมในไตรมาส 3/2564 มีจาํนวน 773.3 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นจาํนวน 462.5 ลา้น
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 37.4 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากการบรหิารโครงการและคา่นายหนา้ลดลง ทงันีรายได้
อืนในไตรมาส 3/2563 ไดร้วมกาํไรจากการขายหอ้งชดุสว่นทีเป็นรา้นคา้ (Retail Shop) จาํนวน 296 ลา้นบาท 
 

ต้นท ุนขายและค่าใช ้จ่ายในการดาํเนินงาน  

ตน้ทนุขายรวมในไตรมาส 3/2564 มีจาํนวน 540.7 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นจาํนวน 0.5 ลา้นบาท 
หรือรอ้ยละ 0.1  
 
สาํหรบัคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารในไตรมาส 3/2564 เป็นจาํนวน 315.6 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน เป็นจาํนวน 93.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 22.8 จากการบรหิารตน้ทนุคา่ใชจ้่ายในการดาํเนินงานและบรหิารทีมี
ประสิทธิภาพมากขนึและสอดคลอ้งกบัเปา้หมายในการควบคมุและลดคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเนืองจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ซงึสง่ผลกระทบตอ่การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจทงัในประเทศและตา่งประเทศ 
ตลอดจนผลกระทบตอ่กาํลงัซอืของประชาชนในวงกวา้ง 
 
 
 
 
 



 
 
 
ค่าใช ้จ่ายทางการเงนิ 

สาํหรบัไตรมาส 3/2564 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีคา่ใชจ้่ายทางการเงินเป็นจาํนวน 167.9 ลา้นบาท เพิมขนึจากชว่ง
เดียวกนัของปีก่อนหนา้ จาํนวน 22.9 ลา้นบาท  
 
ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 บรษัิทและบรษัิทย่อยมีอตัราสว่นหนีสินทีมีภาระดอกเบียตอ่สว่นของผูถื้อหุน้สทุธิ (Net 
Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 1.13 เท่า  ซงึยงัอยู่ในระดบัตาํ 
 

 จงึเรยีนมาเพือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

         (นายชานนท ์เรืองกฤตยา) 

          ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 


