
 

ขา่วประชาสมัพนัธ์  
(23 กมุภาพนัธ์ 2561)  

อนันดาฯ โชว์ตัวเลขผลประกอบการปี 60 รายได้เพิ่มขึน้ 6% กว่า 13,000 ล้านบาท  
เปิดโครงการใหม่ เพิ่มขึน้ 105% กว่า 42,500 ล้านบาท และยอดขายโต 39% กว่า 34,900 ล้านบาท 

เผยแผนธุรกิจปี 61 ตัง้เป้ายอดโอนเพิ่มขึน้ 152% ถงึ 38,000 ล้านบาท 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) หรือ ANAN ผูน้ าแห่งวงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัส าหรับคนเมือง ครอง
ต าแหน่งผูน้ าตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟา้ โชว์ศกัยภาพประกาศความส าเร็จจากการด าเนินธุรกิจสูงสดุ มีรายได้
เพ่ิมสูงข้ึน 6% จากปีก่อน ส่งผลใหร้ายไดเ้ป็นสถิติสูงสดุกว่า 13,000 ลา้นบาท พร้อมยอดขายเติบโตกว่า 34,900 ลา้น
บาท หรือเพ่ิมข้ึนถึง 39% จากปีก่อน จากการเปิดโครงการใหม่ ซ่ึงท าให้มูลค่าโครงการใหม่สูงสดุเป็นสถิติกว่า 42,500 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 105% จากปีก่อน นอกจากนีใ้นปี 2560 บริษัทฯ เป็นผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรัพย์ทีเ่ปิดตวัคอนโดมิเนียม
สูงทีส่ดุในประเทศ ดว้ยการเปิดตวัคอนโดมิเนียมใหม่ 11 โครงการ มูลค่าโครงการกว่า 36,600 ลา้นบาท พร้อม
ประกาศแผนธุรกิจปี 2561 ตัง้เปา้มียอดโอนเพ่ิมข้ึน 152% เป็น 38,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ "4 in 4 
Roadmap ระยะเวลาแห่งการเติบโตมากกว่า 4 เท่าใน 4 ปี" โดยบริษัทฯ คาดหวงัว่ายอดโอนจะเติบโตเกินกว่า 400% 
จาก 15,100 ลา้นบาท ในปี 2560 เป็น 70,000 ล้านบาท ในปี 2564 
 

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด (มหาชน) กลา่ววา่ “ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประสบความส าเร็จสงูเกินคาดจากแผนการ
ด าเนินงานท่ีตัง้ไว้ และสามารถสร้างสถิตสิงูสดุทัง้การเปิดโครงการใหม่ ยอดขาย และรายได้ โดยมลูคา่โครงการใหม่
เป็นสถิตสิงูสดุกว่า 42,500 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 105% จากปีก่อน พร้อมมียอดขายท่ีเป็นสถิตสิงูสดุในระดบั 34,920 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ถึง 39% จากปีก่อน และรายได้เป็นสถิตสิงูสดุในระดบั 12,950 ล้านบาท เพิ่มสงูขึน้ 6% จากปีก่อน พร้อม
ทัง้บริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (แบค็ล็อค) กวา่ 53,700 ล้านบาท รองรับการโอนใน 3 ปีข้างหน้า และเพิ่มขึน้ 30% 
จากสิน้ปีก่อน 
 

บริษัทฯ มีรายได้รวม 12,950 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 
อสังหาริมทรัพย์ 8,932 ล้านบาท รายได้อ่ืน 4,018 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากรายได้จากโครงการร่วมทุน และ
รายได้จากงานก่อสร้างโครงการภายนอกบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 1,328 ล้านบาท ลดลง 12% จากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน โดยสว่นใหญ่มาจากการเปิดโครงการใหมท่ี่เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัยะส าคญัจากปีก่อน 
 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียม 11 โครงการ และโครงการแนวราบ 5 โครงการ มลูคา่โครงการรวม
กวา่ 42,500 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 105% จากปีก่อน และจากการเปิดตวัโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 11 โครงการ ด้วย
มลูคา่โครงการกวา่ 36,600 ล้านบาท สง่ผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ เป็นผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเปิดตวัคอนโดมิเนียม
สงูท่ีสดุในประเทศ 
 
 



 

ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ได้เปิดตวัคอนโดมิเนียมใหม่ 2 โครงการ มลูคา่โครงการกวา่ 8,400 ล้านบาท ประกอบด้วย ไอดี
โอ โมบ ิพระราม 4 มลูคา่โครงการกวา่ 5,000 ล้านบาท เป็นคอนโดมิเนียมตดิรถไฟฟ้าสถานีคลองเตย และเอลลิโอ เดล 
มอสส์ มลูคา่โครงการกว่า 3,400 ล้านบาท ตดิรถไฟฟ้าสถานีเสนานิคม บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายได้ถึง 9,800  
ล้านบาท ในไตรมาส 4 สงูกวา่เปา้ท่ีวางไว้ท่ีระดบักวา่ 7,500 ล้านบาท ถึง 31% โดยยอดขายดงักลา่วมาจากความ
ไว้วางใจในแบรนด์และความต้องการซือ้จากลกูค้าท่ีดีกวา่คาด  
 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขยายการขายในตา่งประเทศอยา่งตอ่เน่ืองจากการขายครัง้แรกในเดือนกนัยายน 2556 บริษัทฯ 
ประสบความส าเร็จในการขายไปยงัตา่งประเทศจากโครงการใหม่ และโครงการท่ีเปิดขายไปก่อนหน้า ด้วยมลูคา่การ
ขายถึง 9,775 ล้านบาท ในปี 2560 เพิ่มสงูขึน้ถึง 164% จากปีก่อน พร้อมการขายไปยงัลกูค้าใน 38 ประเทศ ส่งผลให้
บริษัทฯ ก้าวสูก่ารเป็นบริษัทฯ ท่ีมียอดขายต่างประเทศสงูท่ีสดุในประเทศในปี 2560 ทัง้นีบ้ริษัทฯ สามารถสร้าง
ยอดขายรวมในประเทศ และตา่งประเทศกว่า 34,900 ล้านบาท สงูกว่าเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 7% และยอดขายสงูท่ีสดุตัง้แต่
ก่อตัง้บริษัทฯ ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) กวา่ 53,700 ล้านบาท รองรับการโอนใน 3 ปี
ข้างหน้า และเพิ่มขึน้ 30% จากสิน้ปีก่อน 
 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัคงรักษาวินยัทางการเงิน และประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจให้เติบโต พร้อมด ารง
อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิซึง่หกัด้วยเงินสดตอ่สว่นทนุอยูท่ี่ 0.77 :1 เทา่นัน้ ซึง่ต ่ากวา่เปา้หมายระยะยาว
ของบริษัทในระดบั 1:1" นายชานนท์ กล่าว 
 

ในปี 2560 บริษัทฯได้ร่วมทนุเพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพฒันาโครงการ
คอนโดมิเนียมร่วมทนุร่วมกบัมิตซุย ฟโูดซงั เพิ่มเตมิอีก 6 โครงการมลูคา่รวมกว่า 25,000 ล้านบาท ประกอบด้วย
โครงการไอดีโอ ควิ สขุมุวิท 36 โครงการไอดีโอ พระราม 9 ตดัใหม ่โครงการเอลลิโอ เดล เนสต์ โครงการไอดีโอ โมบ ิราง
น า้ โครงการเอลลิโอ เดล มอสส์ และโครงการคอนโดมิเนียมใกล้พระราม 9 ซึง่มีมลูคา่โครงการร่วมทนุรวม 21 โครงการ
กวา่ 95,000 ล้านบาท และเป็นผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีโครงการร่วมทนุมากท่ีสดุในประเทศ 
 

บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้น เพิ่มขึน้จากปีก่อน แสดงให้เห็นการมีวินยัทางการเงินในการรักษาผลก าไรของบริษัทฯ แม้วา่
อยูใ่นชว่งของการเตบิโต นอกจากนีก้ระแสเงินสดของบริษัทฯ ยงัคงมีความแข็งแกร่ง โดย ณ สิน้สดุไตรมาสยงัคงรักษา
เงินสดขนาดใหญ่ท่ีมีมากกว่า 2,000 ล้านบาท บริษัทฯ ยงัได้รับการสนบัสนนุท่ีแข็งแกร่งและตอ่เน่ืองจากสถาบนั
การเงินชัน้น า และมีทางเลือกในการจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการเงินสดของบริษัทฯ
ตลอดทัง้ปี ซึง่สามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์     
 

ส าหรับแผนด าเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ ตัง้เปา้มียอดโอนเติบโตสงูถึง 152%  เป็น 38,000 ล้านบาท โดยในปี 2561 
บริษัทฯ คาดวา่มีคอนโดมิเนียมท่ีจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมโอน 9 โครงการ เพิ่มเตมิจากในปี 2560 ซึง่มี
คอนโดมิเนียมใหมท่ี่สร้างแล้วเสร็จ และเร่ิมโอน 8 โครงการ 
 
 
 



 

บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหมใ่นปี 2561 จ านวน 16 โครงการ มลูคา่กว่า 35,100 ล้านบาท โดยเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม 8 โครงการ ซึง่เป็นโครงการร่วมทนุกบัมิตซุย ฟโูดซงั 7 โครงการ และโครงการแนวราบ 8 โครงการ โดย
ตัง้เปา้ยอดขายใกล้เคียงกบัปีก่อน 35,100 ล้านบาท จาก 34,900 ล้านบาท ในปี 2560  พร้อมเปา้หมายในการรักษา
อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่ส่วนทนุในระดบัประมาณ 1:1 สอดคล้องกบัเปา้หมายระยะยาวในการ
บริหารงานของบริษัทอีกด้วย 
 

บริษัทฯ ตัง้เปา้หมายในการพฒันาโครงการร่วมทนุเพิ่มขึน้ ด้วยมลูคา่โครงการร่วมทนุเกินกวา่ 114,000 ล้านบาท ในปี 
2561 จาก 95,000 ล้านบาท ในปี 2560 สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาต าแหน่งผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีมลูคา่
โครงการร่วมทนุสงูท่ีสดุในประเทศ 
 

จากการรักษาการเตบิโตของธุรกิจ และผลการด าเนินงานท่ีดี รวมถึงยงัรักษาความมีวินยัด้านต้นทนุการด าเนินงาน ท า
ให้ อนนัดาฯ ยงัคงครองความเป็นผู้น าคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และผู้น าในการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ทัง้
ด้านการออกแบบอาคาร และการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านอ่ืนๆ ท าให้ยงัคงตัง้เปา้เป็นผู้น าตลาดคอนโดมิเนียมตอ่ไป 
ปี 2561 เป็นส่วนหนึง่ของ "4 in 4 Roadmap ระยะเวลาแหง่การเติบโตมากกวา่ 4 เท่าใน 4 ปี" โดยบริษัทฯ คาดหวงัวา่
ยอดโอนจะเตบิโตเกินกว่า 400% จากระดบักวา่ 15,100 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 70,000 ล้านบาท ในปี 2564 ด้วย
ผลส าเร็จจากเงินลงทนุภายหลงัจากการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในปี 2561 บริษัทฯ คาดวา่มี
คอนโดมิเนียมท่ีจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเร่ิมโอน 9 โครงการ เพิ่มเตมิจากในปี 2560 ซึง่มีคอนโดมิเนียมใหมท่ี่สร้างแล้ว
เสร็จ และเร่ิมโอน 8 โครงการ 
 

บริษัทฯ มีความภมูิใจเป็นอยา่งยิ่งจากการได้รับผลส ารวจจากดชันีความไว้วางใจในแบรนด์สงูท่ีสดุส าหรับกลุม่ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในปี 2560 จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (CU-Brand Trust Index in the real 
estate industry) สะท้อนให้เห็นถึงความมุง่มัน่ของบริษัทฯ ในการสง่มอบสินค้า และบริการท่ีมีคณุภาพให้กบัลกูค้า 
พร้อมรับรู้ได้มายงัแบรนด์ของบริษัทฯ อีกด้วย 
 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทเตรียมขออนมุตันิ าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาการเพิ่มเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
เป็น 12.75 สตางค์ เพิ่มขึน้ 2% จากปีก่อนหน้านี ้โดยเป็นการเพิ่มเงินปันผลขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทกุปีตัง้แตมี่การเสนอขาย
หุ้น IPO ของบริษัท  
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ภาคผนวก – เอกสารข้อมูล 
 
ผลประกอบการทัง้ปี 

• รายได้รวม :   12,950 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6% จาก 12,230 ล้านบาท ในปี 2559 

• ก าไรขัน้ต้น:    35%    เพิ่มขึน้จาก 34% ในปี 2559 

• คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้:   285 ล้านบาท  ลดลงจาก 335 ล้านบาท ในปี 2559 

• ก าไรสทุธิ:    1,328 ล้านบาท  ลดลง 12% จาก 1,501 ล้านบาท ในปี 2559 

• อตัราก าไรสทุธิ:    10%    ลดลงจากอตัราก าไรสทุธิ 12% ในปี 2559 
 
งบดุล 

• เงินสดและรายการเทียบเทา่: 2,063 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จาก 2,683 ล้านบาท ในไตรมาส 4/59 

• สินทรัพย์:    29,870  ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 25,366 ล้านบาท ในไตรมาส 4/59 

• หนีส้ิน     16,410 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 14,612 ล้านบาท ในไตรมาส 4/59 

• สว่นของผู้ ถือหุ้น    13,460 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 10,754 ล้านบาท ในไตรมาส 4/59 

• อตัราหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1.22 เทา่  ลดลงจาก 1.36 เทา่ ในไตรมาส 4/59 

• อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ 0.77 เท่า   ทรงตวัจาก 0.77 เท่า ในไตรมาส 4/59 
 


