
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์  
(10 พฤษภาคม 2561)  
 

อนันดาฯ โชว์ผลงานเด่นยอดโอนเพิ่มขึน้ 72% ยอดขายเตบิโต 51%  
คงเป้าหมายยอดโอนทัง้ปีอยู่ท่ี 38,000 ล้านบาท 

ประกาศจับมือพันธมิตรระดับโลก “แอสคอทท์”  เตรียมเปิด 4 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท  
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) หรือ ANAN ผูน้ าแห่งวงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัส าหรับคนเมือง ครอง
ต าแหน่งผูน้ าตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟา้ เผยผลด าเนินงานทีเ่ติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมประกาศยอดโอน 
3,840 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนถึง 72% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน  และมียอดขาย 6,685 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 51% จากไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี้บริษัทฯ คงเปา้หมายยอดโอนทัง้ปีอยู่ที ่ 38,000 ลา้นบาท เติบโต 152% จากปีก่อน ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของ "4 in 4 Roadmap ระยะเวลาแห่งการเติบโตมากกว่า 4 เท่าใน 4 ปี" โดยบริษัทฯ คาดว่ายอดโอนจะ
เติบโตเกินกว่า 400% จาก 15,100 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 70,000 ลา้นบาท ในปี 2564 
 
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด (มหาชน) กลา่ววา่ “บริษัทฯ เปิดเผยยอดโอนในไตรมาสแรก 3,840 ล้านบาท ซึง่รวมยอดโอนจาก
โครงการร่วมทนุ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 2,821 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 22% จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน โดย
สว่นใหญ่มาจากรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ี 1,853 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 17% จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน ทัง้ยงั
สามารถสร้างผลก าไรสทุธิท่ี 145 ล้านบาท โดยมีอตัราก าไรสทุธิของบริษัทท่ี 5% 
 
ในไตรมาสแรก บริษัทฯ ได้เปิดตวัโครงการตามเปา้หมายท่ีวางไว้ ประกอบด้วยคอนโดมิเนียมใหม่ 2 โครงการ มลูคา่
โครงการรวมกว่า 4,325 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ สาทร วงเวียนใหญ่ มลูคา่โครงการ 
2,564 ล้านบาท ใกล้รถไฟฟ้าสถานี BTS วงเวียนใหญ่ และโครงการคอนโดมิเนียมยนูิโอ สขุมุวิท 72 เฟส 2 มลูคา่
โครงการ 1,761 ล้านบาท ใกล้รถไฟฟ้าสถานี BTS แบร่ิง 
 
โดยไตรมาสแรกของปีนี ้แม้ว่าบริษัทสามารถสร้างยอดขายจากโครงการใหม ่และโครงการท่ีเปิดตวัไปก่อนหน้า จ านวน 
6,685 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 51% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน บริษัทฯ ยงัคงเปา้หมายยอดขายทัง้ปีท่ีระดบั 35,100 
ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิน้ไตรมาสแรกปี 2561 จ านวนกวา่ 53,600 ล้านบาท 
รองรับการโอนใน 3 ปีข้างหน้า เพิ่มขึน้ 26% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้านี ้

 
บริษัทฯ มียอดโอนสงูกวา่เปา้หมายท่ีวางไว้ ตลอดจนโครงการคอนโดมิเนียมเวนิโอ สขุมุวิท 10 สามารถสร้างเสร็จและ
โอนเร็วกวา่คาดในไตรมาสแรกนี ้ ท าให้มียอดโอนเติบโต 152% จากปี 2560 เป็น 38,000 ล้านบาท ในปี 2561 ทัง้นี ้
บริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ท่ีจะโอนในปี 2561 มลูคา่กวา่ 27,600 ล้านบาท คิดเป็น 81% ของเปา้ยอด



 

โอนในช่วงเก้าเดือนข้างหน้า ซึง่รวมสว่นแบง่ยอดโอนของ อนนัดา และมิตซุย ฟโูดซงั มาจากคอนโดมิเนียม 9 โครงการ
ท่ีจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมโอนในปี 2561 เพิ่มเตมิจากคอนโดมิเนียมใหม ่ 8 โครงการท่ีแล้วเสร็จในปี 2560 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มียอดขายสงูกว่าเปา้ท่ีวางไว้ และมีแผนเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่อีก 6 โครงการ โดยผลจาก
ความส าเร็จดงักล่าวมาจากตวัโครงการตัง้อยู่บนท าเลติดรถไฟฟ้า สะดวกสบายในการเดินทาง มีการน าเอาเทคโนโลยี
และนวตักรรมตา่งๆมาปรับใช้ในโครงการเพ่ือชว่ยเพิ่มสะดวกสบายในการอยูอ่าศยั พร้อมราคาท่ีเหมาะสมสามารถจบั
ต้องได้อยา่งแท้จริง 

 
ลา่สดุ บริษัทฯ ได้ประกาศจบัมือกบั ด ิแอสคอทท์ (Ascott) ซึง่เป็นผู้บริหารธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ชัน้น าระดบัโลก 
เตรียมเปิดตวัโครงการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 4 โครงการ ตัง้อยู่บนท าเลศกัยภาพสงูใจกลางกรุงเทพฯ มลูคา่โครงการ
รวมกวา่ 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการบนถนนพระราม 9  สาทร  ทองหลอ่ และสขุมุวิท ซอย 8 โดยจะเร่ิม
รับรู้รายได้จากธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ในไตรมาสแรกของปี 2563 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ในการกระจายแหลง่
รายได้ของบริษัทฯ และเพิ่มสดัสว่นรายได้ของบริษัทฯ ท่ีมาจากแหลง่รายได้ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า 

 
ในสว่นของกระแสเงินสดของบริษัทฯ ยงัคงมีความแข็งแกร่ง โดย ณ สิน้สดุไตรมาสยงัคงรักษาเงินสดท่ีมีมากกวา่ 
5,200 ล้านบาท  ซึง่บริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุท่ีแข็งแกร่งอยา่งตอ่เน่ืองจากสถาบนัการเงินชัน้น า และมีทางเลือกใน
การจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการเงินสดของบริษัทฯตลอดทัง้ปี สามารถเลือกใช้ได้ตาม
สถานการณ์ โดยในไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้  2 ประเภท มลูคา่รวม 3,500 ล้านบาท เพ่ือไถ่ถอนหุ้น
กู้ เดมิ ตลอดจนรองรับการขยายธุรกิจและเป็นเงินทนุหมนุเวียน ทัง้นีใ้นเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2561 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้
ระยะเวลา 1.6 ปี ด้วยต้นทนุหุ้นกู้  เพียง 2.95% ซึง่เป็นต้นทนุท่ีมีสถิตติ ่าสดุอีกครัง้ ลดลงจากก่อนหน้าท่ีบริษัทฯ ได้ออก
หุ้นกู้ ระยะเวลา 1 ปี ด้วยต้นทนุ 3.05%” นายชานนท์ กล่าว  

 
ทัง้นี ้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตักิารจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เป็น 12.75 สตางค์ เพิ่มขึน้ 2% จากปีก่อนหน้า 
โดยมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทกุปีตัง้แตมี่การเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัท  
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