
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์  
(9 สิงหาคม 2561)  
 

อนันดาฯ โชว์ก าไรสุทธิไตรมาส 2 เพิ่มขึน้ 109% จากปีก่อน และ 303% จากไตรมาสก่อน  
พร้อมสร้างแบ็คล็อคนิวไฮ คงเป้ายอดโอนทัง้ปีอยู่ท่ี 38,000 ล้านบาท 

ประกาศจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเป็นสถติิสูงสุด เพิ่มขึน้ 92% จากปีก่อน 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) หรือ ANAN ผูน้ าแห่งวงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัส าหรับคนเมือง ครอง
ต าแหน่งผูน้ าตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟา้ โชว์ความส าเร็จผลด าเนินงานเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมียอดโอน 
6,759 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนถึง 147% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และสงูกว่าเปา้ที่วางไวถึ้ง 28%  มียอดขาย 10,618 
ลา้นบาท สูงกว่าเป้าทีว่างไว้ 39% ทัง้นี้บริษัทฯ คงเปา้หมายยอดโอนทัง้ปีอยู่ที ่38,000 ล้านบาท เติบโต 152% จากปี
ก่อน  
 
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด (มหาชน) กลา่ววา่ “บริษัทฯ เปิดเผยยอดโอนในไตรมาส 2  ท่ีระดบั 6,759 ล้านบาท ซึง่รวมยอดโอนจาก
โครงการร่วมทนุ เพิ่มขึน้ 147% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สงูกวา่เปา้ท่ีวางไว้ 28% นอกจากนีย้งัประสบ
ความส าเร็จในการสร้างผลก าไรสทุธิท่ี 584 ล้านบาท เพิ่มขึน้ถึง 109% จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน และ 303% จากชว่ง
เดียวกนัของไตรมาสก่อน โดยการเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากบริษัทฯได้รับรู้ผลก าไรจากโครงการร่วมทนุ สงูถึง 539 ล้าน
บาท จากท่ีมีผลขาดทนุ 300 ล้านบาท ในชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีอตัราก าไรสทุธิสงูถึง 24% 
จาก 7% ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  
 
ไตรมาส 2 บริษัทฯ ได้เปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 1 โครงการ และโครงการแนวราบ 1 โครงการ มลูคา่รวมกวา่ 
7,223 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ พระราม 9-อโศก มลูคา่โครงการ 6,822 ล้านบาท ใกล้
รถไฟฟ้าสถานี MRT พระราม 9 และโครงการทาวน์โฮม ยนูิโอ ทาวน์ เพชรเกษม 110 มลูคา่โครงการ 401 ล้านบาท  
 
แม้วา่บริษัทสามารถสร้างยอดขายจากโครงการใหม ่ และโครงการท่ีเปิดตวัไปก่อนหน้า จ านวน 10,618 ล้านบาท สงู
กวา่เปา้ท่ีวางไว้ถึง 39% บริษัทฯ ยงัคงเปา้ยอดขายทัง้ปีท่ี  35,100 ล้านบาท ทัง้นี ้ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) 
ณ สิน้ไตรมาสสองปี 2561 จ านวนกว่า 54,600 ล้านบาท รองรับการโอนใน 3 ปีข้างหน้า เพิ่มขึน้ 10% จากไตรมาส
เดียวกนัของปีก่อนหน้า และเพิ่มขึน้ 2% จากไตรมาสก่อน 

 
 
 
 



 

บริษัทฯ มียอดโอนสงูกวา่เปา้ท่ีวางไว้ ตลอดจนโครงการคอนโดมิเนียมแอชตนั จฬุา-สีลม ท่ีมียอดโอนเกินเปา้หมาย 
และโครงการแอชตนั อโศก ท่ีสามารถโอนได้เร็วกว่าคาดในไตรมาสท่ีสองนี ้ จากเดมิท่ีคาดวา่จะโอนในไตรมาสท่ีส่ี ซึง่
บริษัทฯ ยงัคงตัง้เปา้ยอดโอนเตบิโต 152% จากปี 2560 เป็น 38,000 ล้านบาท ในปี 2561 ทัง้นีบ้ริษัทฯ มียอดขายรอ
รับรู้รายได้ (Backlog) ท่ีจะโอนในปี 2561 มลูคา่กวา่ 23,300 ล้านบาท คิดเป็น 85% ของเปา้ยอดโอนในชว่งคร่ึงปีหลงั
ของปี ซึง่รวมสว่นแบง่ยอดโอนของ อนนัดา และมิตซุย ฟโูดซงั มาจากคอนโดมิเนียม 9 โครงการท่ีจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเร่ิมโอนในปี 2561 เพิ่มเตมิจากคอนโดมิเนียมใหม ่ 8 โครงการท่ีแล้วเสร็จในปี 2560 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มียอดขายสงูกวา่เปา้ท่ีวางไว้ จากโครงการไอดีโอ พระราม 9-อโศก ท่ีมีอตัราการขายสงูกว่า 63.5% 
ในช่วงเปิดโครงการใหม่ และมีแผนเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ในคร่ึงหลังของปีอีก 3 โครงการ โดยผลจาก
ความส าเร็จดงักล่าวมาจากตวัโครงการตัง้อยู่บนท าเลติดรถไฟฟ้า สะดวกสบายในการเดินทาง มีการน าเอาเทคโนโลยี
และนวตักรรมตา่งๆมาปรับใช้ในโครงการเพ่ือชว่ยเพิ่มสะดวกสบายในการอยูอ่าศยั พร้อมราคาท่ีเหมาะสมสามารถจบั
ต้องได้อยา่งแท้จริง 

 
ในสว่นของกระแสเงินสดของบริษัทฯ ยงัคงมีความแข็งแกร่ง โดย ณ สิน้สดุไตรมาสยงัคงรักษาเงินสดท่ีมีมากกวา่ 
1,500 ล้านบาท   

 
ทัง้นี ้ ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตักิารจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เป็น 11.5 สตางค์ เพิ่มขึน้ 92% 
จากปีก่อนหน้า โดยมีการพิจารณาจา่ยเงินปันผลเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทกุปีตัง้แตมี่การเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัท  
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