
ที  ADC 040/2565 

12 พฤษภาคม 2565 

เรือง ชีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ขอชีแจงผลการดาํเนินงานของบรษัิทและบรษัิทย่อย สาํหรบั

ไตรมาส 1 ปี 2565 โดยมีรายละเอยีดดงัน ี

 
 

 

กาํไรสุทธิ 

ผลการดาํเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทและบรษัิทย่อยมีผลขาดทนุจาํนวน 244.4 ลา้นบาท ขาดทุนเพิมขึนเป็น

จาํนวน  314.6 ลา้นบาท หรอืมากกว่ารอ้ยละ 100 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยมีสาเหตุหลกัมาจากสว่นแบ่ง

กาํไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ลดลง เนืองจากการโอนกรรมสิทธิหอ้งชดุในกิจการรว่มคา้ทีลดลงจาก

ผลกระทบของการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-  และโครงการเซอรวิ์สอพารท์เมนทภ์ายใตก้ิจการรว่มคา้ยงัอยู่ในช่วงพรี

โอเพนนิง นอกจากนีกาํไรของบริษัทก็ถกูกระทบจากรายไดจ้ากการบรหิารโครงการและค่านายหนา้ทีลดลงจากการโอน

2565 2564 เพิมขนึ (ลดลง)
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

  รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 479.9          61.7    674.7         64.5    (194.9) (28.9)
รายไดจ้ากการบริหารโครงการและคา่นายหน้า 142.3          18.3    200.5         19.2    (58.2) (29.0)
รายไดค้า่เช่าและบริการ 53.5            6.9      48.5           4.6      5.0             10.3         

   รายไดอ้ืนๆ 102.6          13.2    122.7         11.7    (20.2) (16.4)
รวมรายได้ 778.3          100.0  1,046.6      100.0  (268.3) (25.6)
  ตน้ทุน

ตน้ทุนการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 370.2          47.6    499.7         47.8    (129.6) (25.9)
ตน้ทุนการบริหารโครงการและคา่นายหน้า 87.9            11.3    100.0         9.6      (12.1) (12.1)
ตน้ทุนคา่เช่าและบริการ 38.7            5.0      33.8           3.2      4.9             14.5         

รวมตน้ทุน 496.8          63.8    633.6         60.5    (136.8) (21.6)
กําไร (ขาดทุน) ขนัตน้ 281.5          36.2    413.0         39.5    (131.5) (31.8)

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 322.2          41.4    381.0         36.4    (58.8) (15.4)
คา่ใชจ้่ายในการขาย 55.8            7.2      71.1           6.8      (15.3) (21.5)
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 266.4          34.2    309.9         29.6    (43.5) (14.0)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (40.7) (5.2) 32.0           3.1     (72.6)
คา่ใชจ้่ายทางการเงิน (181.4) (23.3) (180.1) (17.2) (1.3) 0.7          
รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ 39.1            5.0      31.6           3.0      7.4             23.5         
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (183.0) (23.5) (116.5) (11.1) (66.5) 57.1        
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกจิการร่วมคา้ (58.8) (7.6) 155.3         14.8    (214.1)

กําไรสําหรบัปีจากการดําเนินงานต่อเนือง (241.8) (31.1) 38.8           3.7     (280.6)
กําไร (ขาดทุน) สําหรบัปีจากการดําเนินงานทียกเลิก (2.6) (0.3) 31.4           3.0      (34.0)
กําไร (ขาดทุน) สําหรบังวด (244.4) (31.4) 70.2           6.7     (314.6)

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคมุของบริษัทย่อย 36.8            4.7      64.7           6.2      (27.8) (43.1)
ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (281.3) (36.1) 5.5            0.5     (286.8)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



กรรมสิทธิในกิจการรว่มคา้ทีลดลง อย่างไรก็ตามบรษิัทยงัสามารถควบคมุค่าใชจ้่ายใหม้ีประสิทธิภาพต่อเนือง สง่ผลให้

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนถึงรอ้ยละ 15.4  

 

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บรษัิทมกีาํไร (ขาดทนุ) ทีเป็นสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท เป็นผลขาดทนุจาํนวน 281.3 ลา้นบาท  

 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในกิจการร่วมคา้ 

สว่นแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุในกิจการรว่มคา้ในไตรมาส 1 ปี 2565  มีผลขาดทนุจาํนวน 58.8 ลา้นบาท ลดลง

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้เป็นจาํนวน 214.1 ลา้นบาท หรือมากกว่ารอ้ยละ 100 ทงันี เนืองจากในไตรมาส 1 ปี 

2565 การโอนกรรมสิทธิหอ้งชดุในกิจการรว่มคา้ลดไม่สงูพอทีจะครอบคลมุค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน และโครงการ

เซอรว์ิส อพารท์เมนท ์4 โครงการยงัอยู่ในช่วงพรีโอเพนนิง สง่ผลใหเ้กิดสว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้  

 

รายได้ 

รายไดร้วมในไตรมาส 1 ปี 2565 มีจาํนวน 778.3 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เป็นจาํนวน 268.3 

ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 25.6 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยแ์ละรายไดจ้ากการบรหิาร

โครงการและค่านายหนา้ลดลง  

 

ต้นทนุขายและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

ตน้ทนุขายรวมในไตรมาส 1 ปี 2565 มีจาํนวน 496.8 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นจาํนวน 136.8 ลา้น

บาท หรือรอ้ยละ 21.6  

 

สาํหรบัค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิารในไตรมาส 1 ปี 2565 จาํนวน 322.2 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

เป็นจาํนวน 58.8 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15.4 จากการบรหิารตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและบรหิารทีมี

ประสิทธิภาพมากขึน สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการควบคมุและลดค่าใชจ่้ายในการบรหิารเนืองจากสถานการณก์าร

แพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ทีกระทบต่อการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจทงัในประเทศและต่างประเทศ และเกิดผล

กระทบต่อกาํลงัซือของประชาชนในวงกวา้ง 

 

 

 

 

 

 

 



ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

สาํหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 บรษิัทและบรษัิทย่อยมีค่าใชจ่้ายทางการเงินเป็นจาํนวน 181.4 ลา้นบาท เพิมขึนจากช่วง

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ จาํนวน 1.3 ลา้นบาท โดยในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีการออกหุน้กูท้ไีม่มปีระกนั จาํนวน 

5,000 ลา้นบาท และไดมี้การชาํระคืนหุน้กูท้ีไม่มปีระกนั จาํนวน 3,050 ลา้นบาท และหุน้กูด้อ้ยสิทธิทีมีลกัษณะคลา้ย

ทนุจาํนวน 1,000 ลา้นบาท   

 

ณ วนัท ี 31 มีนาคม 2565 บรษิัทและบรษัิทย่อยมีอตัราส่วนหนีสนิทีมีภาระดอกเบียตอ่สว่นของผูถื้อหุน้สทุธิ (Net 

Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 1.13 เท่า  ซงึยงัอยู่ในระดบัตาํ 

 

 จึงเรียนมาเพอืทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

         (นายชานนท ์เรืองกฤตยา) 

          ประธานเจา้หนา้ทบีริหาร 


