ข่าวประชาสัมพันธ์
(9 สิงหาคม 2561)

อนันดาฯ โชว์ กาไรสุทธิไตรมาส 2 เพิ่มขึน้ 109% จากปี ก่ อน และ 303% จากไตรมาสก่ อน
พร้ อมสร้ างแบ็คล็อคนิวไฮ คงเป้ ายอดโอนทัง้ ปี อยู่ท่ ี 38,000 ล้ านบาท
ประกาศจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลเป็ นสถิติสูงสุด เพิ่มขึน้ 92% จากปี ก่ อน
บริ ษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) หรื อ ANAN ผูน้ าแห่งวงการพัฒนาที อ่ ยู่อาศัยสาหรับคนเมื อง ครอง
ตาแหน่งผูน้ าตลาดคอนโดมิ เนี ยมติ ดรถไฟฟ้า โชว์ความสาเร็ จผลดาเนิ นงานเติ บโตแบบก้าวกระโดด โดยมี ยอดโอน
6,759 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 147% จากช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน และสูงกว่าเป้าที ่วางไว้ถึง 28% มี ยอดขาย 10,618
ล้านบาท สูงกว่าเป้าทีว่ างไว้ 39% ทัง้ นี ้บริ ษัทฯ คงเป้าหมายยอดโอนทัง้ ปี อยู่ที่ 38,000 ล้านบาท เติ บโต 152% จากปี
ก่อน
นายชานนท์ เรื องกฤตยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เม้ นท์ จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ เปิ ดเผยยอดโอนในไตรมาส 2 ที่ระดับ 6,759 ล้ านบาท ซึง่ รวมยอดโอนจาก
โครงการร่วมทุน เพิ่มขึ ้น 147% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน สูงกว่าเป้าที่วางไว้ 28% นอกจากนี ้ยังประสบ
ความสาเร็จในการสร้ างผลกาไรสุทธิที่ 584 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นถึง 109% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และ 303% จากช่วง
เดียวกันของไตรมาสก่อน โดยการเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากบริ ษัทฯได้ รับรู้ผลกาไรจากโครงการร่วมทุน สูงถึง 539 ล้ าน
บาท จากที่มีผลขาดทุน 300 ล้ านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีอตั รากาไรสุทธิสงู ถึง 24%
จาก 7% ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ไตรมาส 2 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 1 โครงการ และโครงการแนวราบ 1 โครงการ มูลค่ารวมกว่า
7,223 ล้ านบาท ประกอบด้ วยโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ พระราม 9-อโศก มูลค่าโครงการ 6,822 ล้ านบาท ใกล้
รถไฟฟ้าสถานี MRT พระราม 9 และโครงการทาวน์โฮม ยูนิโอ ทาวน์ เพชรเกษม 110 มูลค่าโครงการ 401 ล้ านบาท
แม้ วา่ บริ ษัทสามารถสร้ างยอดขายจากโครงการใหม่ และโครงการที่เปิ ดตัวไปก่อนหน้ า จานวน 10,618 ล้ านบาท สูง
กว่าเป้าที่วางไว้ ถึง 39% บริ ษัทฯ ยังคงเป้ายอดขายทังปี
้ ที่ 35,100 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog)
ณ สิ ้นไตรมาสสองปี 2561 จานวนกว่า 54,600 ล้ านบาท รองรับการโอนใน 3 ปี ข้างหน้ า เพิ่มขึ ้น 10% จากไตรมาส
เดียวกันของปี ก่อนหน้ า และเพิ่มขึ ้น 2% จากไตรมาสก่อน

บริษัทฯ มียอดโอนสูงกว่าเป้าที่วางไว้ ตลอดจนโครงการคอนโดมิเนียมแอชตัน จุฬา-สีลม ที่มียอดโอนเกินเป้าหมาย
และโครงการแอชตัน อโศก ที่สามารถโอนได้ เร็วกว่าคาดในไตรมาสที่สองนี ้ จากเดิมที่คาดว่าจะโอนในไตรมาสที่สี่ ซึง่
บริษัทฯ ยังคงตังเป้
้ ายอดโอนเติบโต 152% จากปี 2560 เป็ น 38,000 ล้ านบาท ในปี 2561 ทังนี
้ ้บริษัทฯ มียอดขายรอ
รับรู้รายได้ (Backlog) ที่จะโอนในปี 2561 มูลค่ากว่า 23,300 ล้ านบาท คิดเป็ น 85% ของเป้ายอดโอนในช่วงครึ่งปี หลัง
ของปี ซึง่ รวมส่วนแบ่งยอดโอนของ อนันดา และมิตซุย ฟูโดซัง มาจากคอนโดมิเนียม 9 โครงการที่จะก่อสร้ างแล้ วเสร็จ
และเริ่มโอนในปี 2561 เพิ่มเติมจากคอนโดมิเนียมใหม่ 8 โครงการที่แล้ วเสร็จในปี 2560
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มียอดขายสูงกว่าเป้าที่วางไว้ จากโครงการไอดีโอ พระราม 9-อโศก ที่มีอตั ราการขายสูงกว่า 63.5%
ในช่วงเปิ ด โครงการใหม่ และมี แผนเปิ ด โครงการคอนโดมิ เนี ย มใหม่ ในครึ่ ง หลัง ของปี อี ก 3 โครงการ โดยผลจาก
ความสาเร็จดังกล่าวมาจากตัวโครงการตังอยู
้ ่บนทาเลติดรถไฟฟ้า สะดวกสบายในการเดินทาง มีการนาเอาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่างๆมาปรับใช้ ในโครงการเพื่อช่วยเพิ่มสะดวกสบายในการอยูอ่ าศัย พร้ อมราคาที่เหมาะสมสามารถจับ
ต้ องได้ อย่างแท้ จริ ง
ในส่วนของกระแสเงินสดของบริษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดย ณ สิ ้นสุดไตรมาสยังคงรักษาเงินสดที่มีมากกว่า
1,500 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เป็ น 11.5 สตางค์ เพิ่มขึ ้น 92%
จากปี ก่อนหน้ า โดยมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ตงแต่
ั ้ มีการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัท
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