
ที่  ADC 060/2565 

11สิงหาคม 2565 

เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2565 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส าหรบั

ไตรมาส 2/2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ก ำไรสุทธิ 

ผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2565 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีผลขาดทนุจ านวน 7.4 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 44.1 ลา้นบาท 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เนื่องรายไดจ้ากบรหิารโครงการและค่านายหนา้ที่หดตวัและรายไดอ้ื่นๆ ที่ลดลง อย่างไรก็
ตามสว่นแบ่งก าไรจากกิจการรว่มคา้เติบโตโดดเด่น เนื่องจากมีคอนโดใหม่สรา้งเสรจ็พรอ้มโอนใหม่ในไตรมาสนี ้ และ
บรษิัทยงัสามารถควบคมุค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารไดต้อ่เนื่องในไตรมาสนี ้
 
ในไตรมาส 2/2565 บรษิัทมีก าไร (ขาดทนุ) ที่เป็นสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท เป็นผลขาดทนุจ านวน 43.4 ลา้นบาท 
 

ไตรมาส 2/2565 ไตรมาส 2/2564 เพิม่ขึน้ (ลดลง)
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

  รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 697.3           67.7     680.8           57.2     16.5             2.4         
รายไดจ้ากการบรหิารโครงการและค่านายหนา้ 169.1           16.4     257.0           21.6     (87.9) (34.2)
รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 54.1             5.3       52.1             4.4       2.1               3.9         

   รายไดอ้ืน่ๆ 109.1           10.6     199.4           16.8     (90.3) (45.3)
รวมรายได้ 1,029.7       100.0  1,189.3       100.0  (159.6) (13.4)
  ตน้ทุน
ตน้ทนุการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 542.3           52.7     537.7           45.2     4.6               0.9         
ตน้ทนุการบรหิารโครงการและค่านายหนา้ 99.3             9.6       101.1           8.5       (1.8) (1.8)
ตน้ทนุค่าเชา่และบรกิาร 38.8             3.8       36.2             3.0       2.6               7.2         

รวมตน้ทุน 680.4          66.1    675.0          56.8    5.4              0.8        
ก าไร (ขาดทุน) ขัน้ตน้ 349.3          33.9    514.3          43.2    (165.0) (32.1)
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 352.2          34.2    359.0          30.2    (6.8) (1.9)
ค่าใชจ้่ายในการขาย 90.0             8.7       67.8             5.7       22.1             32.6       
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 262.2           25.5     291.2           24.5     (28.9) (9.9)

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (2.9) (0.3) 155.3          13.1    (158.2)
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (163.1) (15.8) (165.6) (13.9) 2.5               (1.5)
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงินได ้ 26.7             2.6       11.4             1.0       15.4             135.3     
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกจิการรว่มคา้ (139.3) (13.5) 1.0              0.1       (140.3)
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกจิการรว่มคา้ 133.9           13.0     33.5             2.8       100.4           299.4     

ก าไรส าหรบัปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (5.4) (0.5) 34.6            2.9      (40.0)
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปีจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (1.9) (0.2) 2.2               0.2       (4.1)
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด (7.4) (0.7) 36.7            3.1      (44.1)
สว่นทีเ่ป็นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคุมของบรษิทัยอ่ย 36.1             3.5       27.7             2.3       8.4               30.3       
ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (43.4) (4.2) 9.1              0.8      (52.5)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็



 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ 

สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ในไตรมาส 2/2565  มีผลก าไรจ านวน 133.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้เป็นจ านวน 100.4 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 299.4 โดยไดแ้รงหนนุจากการโอน
คอนโดมิเนียมใหม่สรา้งเสรจ็ในช่วงปลายไตรมาส 2/2565 จ านวน 1 โครงการไดแ้ก่ ไอดีโอ จรญั 70  
 
รำยได้ 

รายไดร้วมในไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 1,029.7 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 159.6  ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ย
ละ 13.4 แมว่้ารายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยจ์ะปรบัเพิม่ขึน้ 16.5 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.4 แต่รายไดจ้าก
การบรหิารโครงการและค่านายหนา้ปรบัลดลง 87.9 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 34.2 และรายไดอ้ื่นปรบัลดลง 90.3 
ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 45.3 สง่ผลใหร้ายไดร้วมปรบัตวัลดลง เนื่องจากไม่มีการขายสินทรพัยอ์ื่น 

 

ต้นทุนขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

ตน้ทนุขายรวมไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 680.4 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 5.4 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 0.8 
 
ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในไตรมาส 2/2565 ที่ 352.2 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 
6.8 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 1.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยในไตรมาสนีม้ีกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
กระตุน้ยอดขายมากขึน้ สง่ผลใหค้่าใชจ้่ายในการขายปรบัเพิ่มขึน้ 22.1 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 32.6 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่างไรก็ตามมาตรการควบคมุค่าใชจ้่ายยงัท าไดด้ีต่อเนื่อง สง่ผลใหค้่าใชจ้่ายในการบรกิาร
ลดลง 28.9 ลา้นบาทหรือลดลงรอ้ยละ 9.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
 
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ 

ส าหรบัไตรมาส 2/2565 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีค่าใชจ้่ายทางการเงินจ านวน 163.1 ลา้นบาท ลดลง 2.5 ลา้นบาท หรือ
รอ้ยละ 1.5 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยในไตรมาส 2/2565 บรษิัทมีการออกหุน้กูท้ี่ไม่มีประกนัจ านวน 3,000 
ลา้นบาท และไดม้ีการช าระคืนหุน้กูท้ี่ไม่มีประกนัจ านวน 500 ลา้นบาท  
 
 
 
 
 



 
ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2565 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีอตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้สทุธิ (Net 
Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 1.15 เท่า  ซึ่งยงัอยู่ในระดบัต ่า 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

         (นายชานนท ์เรืองกฤตยา) 

          ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


