
 

ขา่วประชาสมัพนัธ์  
(15 พฤศจิกายน 2560)  
 

อนันดาฯ  โชว์ผลงานโดดเด่นยอดขาย Q3 ดีกว่าเป้า ถงึ 52%  
ยอดแบ็คล็อคพุ่งนิวไฮ  ลุยปรับเพิ่มเป้ายอดขายทัง้ปีอีก 5% เป็น 32,588 ล้านบาท  

ตัง้เป้ายอดโอน Q4 เกือบ 15,000 ล้านบาท 
 
บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) หรือ ANAN ผูน้ าแห่งวงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัส าหรับคนเมือง ครอง
ต าแหน่งผูน้ าตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟา้ โชว์ศกัยภาพการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จเกินความคาดหมาย
จากทีต่ัง้เป้าไว ้ เผยไตรมาส 3/2560 บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายเกินกว่าเปา้หมายทีต่ัง้ไวที้่ 6,350 ลา้นบาท ถึง 
52% จากยอดขายโครงการใหม่ และโครงการทีเ่ปิดตวัก่อนหนา้ นอกจากนี้ประกาศปรับเพ่ิมเปา้ยอดขายทัง้ปีอีก 5% 
เป็น 32,588 ล้านบาท ท าใหบ้ริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (แบ็คล็อค) ณ ส้ินไตรมาส 3 ปี 2560 ก าหนดโอนภาย
ในช่วง 4 ปีข้างหนา้ จ านวนกว่า 54,400 ลา้นบาท ซ่ึงสูงสดุเป็นสถิติอีกคร้ัง โดยเพ่ิมข้ึน 9% จากไตรมาสก่อน และ
เพ่ิมข้ึน 32% จากช่วงเวลาเดียวกนัปีก่อน ทัง้นีใ้นไตรมาส 4/2560 บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายยอดโอนส่วนใหญ่คิดเป็น
สดัส่วนถึง 64% ของเป้าหมายยอดโอนทัง้ปีกว่า 23,000 ลา้นบาท บริษัทฯ จะสามารถสร้างยอดโอนทัง้ปีทีจ่ะเติบโต
เพ่ิมข้ึน 45% จากปีก่อน  
 
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ ากัด (มหาชน) กลา่ววา่ ท่ีผา่นมานบัวา่ บริษัทมีภาพรวมการด าเนินธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จมีผล
ประกอบการท่ีโดดเดน่เป็นท่ีนา่พอใจ  โดยมีตวัเลขยอดขายในไตรมาส 3 เกินกวา่เปา้หมายท่ีตัง้ไว้ท่ี 6,350 ล้านบาท 
ถึง 52% จากยอดขายโครงการใหม่ และโครงการท่ีเปิดตวัก่อนหน้า พร้อมประกาศปรับเพิ่มเปา้ยอดขายทัง้ปีอีก 5% 
เป็น 32,588 ล้านบาท ท าให้มียอดขายรอรับรู้รายได้ (แบ็คล็อค) ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2560 ก าหนดโอนภายในชว่ง 4 ปี
ข้างหน้า จ านวนกว่า 54,400 ล้านบาท ซึง่สงูสดุเป็นสถิตอีิกครัง้ โดยเพิ่มขึน้ 9% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึน้ 32% 
จากชว่งเวลาเดียวกนัปีก่อน ทัง้นีใ้นไตรมาส 4/2560 บริษัทฯ ตัง้เปา้หมายยอดโอนสว่นใหญ่คดิเป็นสดัส่วนถึง 64% 
ของเปา้หมายยอดโอนทัง้ปีกวา่ 23,000 ล้านบาท 
 
ในไตรมาส 3 นี ้บริษัทฯ เปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมใหมต่ดิรถไฟฟ้าบน 2 ท าเล และโครงการแนบราบใหม่ 3 ท าเล 
ด้วยมลูคา่โครงการกวา่ 7,687 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการคอนโดมิเนียม มลูคา่รวมกวา่ 4,435 ล้านบาท ได้แก่ ไอ
ดีโอ โมบิ สขุมุวิท 40 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเอกมยั มลูคา่โครงการกวา่ 2,057 ล้านบาท โครงการไอดีโอ โมบ ิรางน า้ 
ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอนเุสาวรีย์ชยัสมรภมูิ มลูคา่โครงการกวา่ 2,377 ล้านบาท โครงการแนวราบ ซึง่มีมลูคา่รวม
กวา่ 3,252 ล้านบาท ได้แก่ โครงการแอริ พระราม 5 – ราชพฤกษ์ มลูคา่โครงการ 792 ล้านบาท ซึง่เป็นโครงการบ้าน
เดี่ยวแบรนด์ใหม่ บนถนนพระราม 5 จงัหวดันนทบรีุ โครงการอาร์เทล เกษตร-นวมินทร์ มลูคา่โครงการ 1,658 ล้านบาท 
และโครงการเอโทล วงแหวน-ล าลกูกา ใกล้กบัรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว มลูคา่โครงการ 802 ล้านบาท  



 

 
ในไตรมาสท่ี 3 นี ้บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายได้ถึง 9,645 ล้านบาท สูงกว่าเปา้ท่ีวางไว้ท่ี 6,350 ล้านบาท ถึง 52% 
โดยยอดขายท่ีแข็งแกร่งส่วนหนึ่งมาจากความต้องการซือ้จากลกูค้าท่ีดีกวา่คาด และจากการเล่ือนเปิดโครงการใหม่ เร็ว
กว่าเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ในช่วงต้นปี มูลค่ากว่า 4,435 ล้านบาท ทัง้นีใ้นคร่ึงปีแรก บริษัทฯ สร้างยอดขายได้ 77% ของเป้า
ยอดขายทัง้ปี และมีแผนเปิดโครงการใหม่อีก 2 โครงการ โดยผลจากความส าเร็จดงักลา่วมาจากตวัโครงการอยู่ในท าเล
ติดรถไฟฟ้า สะดวกสบายในการอยู่อาศยั มีการน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในโครงการ และราคาท่ีเหมาะสมสามารถ
จบัต้องได้อยา่งแท้จริง  
 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,692 ล้านบาท ลดลง 28% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
ขณะท่ีบริษัทฯ มีรายได้อ่ืนจ านวนกวา่ 1,066 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากโครงการร่วมทนุ ท าให้บริษัทฯ สร้าง
รายได้รวมจ านวน 2,759 ล้านบาท ลดลง 7% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 141 ล้านบาท 
ลดลง 44% จากชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยสว่นใหญ่มาจากรายได้ท่ีลดลง และการเปิดโครงการใหมท่ี่เพิ่มขึน้ 
 
โดยในไตรมาส 4/2560 บริษัทฯตัง้เปา้หมายยอดโอนส่วนใหญ่คิดเป็นสดัส่วนถึง 64% ของเป้าหมายยอดโอนทัง้ปีกว่า 
23,000 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในช่วงท่ีเรียกว่า "ระยะเวลาแห่งการเก็บเก่ียวผลตอบแทน" ซึ่งในปี 2559 สร้างยอดโอน
เติบโต 65% จากปีก่อน ตลอดจนแผนงานในการเติบโต 45% จากปี 2559 ส าหรับการโอนในปี 2560 อยู่ท่ีกว่า 23,000 
ล้านบาท ซึ่งมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ท่ีจะโอนในปี 2560 มลูคา่กว่า 13,700 ล้านบาท คดิเป็น 93% ของเปา้
ยอดโอนในชว่ง 3 เดือนข้างหน้า ซึง่รวมสว่นแบง่ยอดโอนของอนนัดา และมิตซุย ฟโูดซงั 

 
บริษัทฯ ยงัคงรักษาวินยัทางการเงิน และประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจให้เติบโต พร้อมยงัคงอตัราส่วนหนีส้ินท่ี
มีภาระดอกเบีย้สทุธิซึง่หกัด้วยเงินสดตอ่สว่นทนุอยูท่ี่ 0.84 :1 เทา่นัน้ นอกจากนีก้ระแสเงินสดของบริษัทฯ ยงัคงมีความ
แข็งแกร่ง โดย ณ สิน้สดุไตรมาสยงัคงรักษาเงินสดขนาดใหญ่ท่ีมีมากกว่า 1,400 ล้านบาท  ซึง่บริษัทฯ ยงัคงได้รับการ
สนบัสนนุท่ีแข็งแกร่งอย่างตอ่เน่ืองจากสถาบนัการเงินชัน้น า และมีทางเลือกในการจดัหาแหลง่เงินทนุท่ีหลากหลายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการเงินสดของบริษัทฯตลอดทัง้ปี สามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ ทัง้นีใ้นเดือนตลุาคมปี 2560 
บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้มลูคา่รวม 2,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี ด้วยต้นทนุหุ้นกู้ เพียง 3.50% ซึง่เป็นต้นทนุต ่าสดุเป็น
สถิตอีิกครัง้ ลดลงจากท่ีบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ ต้นทนุ 3.95% และลดลงอยา่งมีนยัส าคญัจาก 5.40% ท่ีออกหุ้นกู้ เม่ือ 3 ปี
ก่อน” นายชานนท์ กลา่ว  
 
ในปี 2561 บริษัทฯ ตัง้เปา้ยอดโอนเตบิโต 76% อยูใ่นระดบักวา่ 40,500 ล้านบาท จากเปา้หมายยอดโอนในปี 2560 ท่ี
ระดบั 23,000 ล้านบาท โดยในปี 2561 บริษัทฯ คาดวา่จะมีโครงการคอนโดมิเนียมใหมท่ี่สร้างแล้วเสร็จและเร่ิมโอน สงู
ถึง 11 โครงการ เพิ่มขึน้จากในปี 2560 ท่ีมี 10 โครงการใหมท่ี่สร้างแล้วเสร็จ และเร่ิมโอน 
 



 

จากวงจรเงินทนุ ท าให้บริษัทฯ เปิดขายโครงการใหมใ่นปี 2561 ด้วยมลูคา่โครงการ เพิ่มขึน้ 15% อยูใ่นระดบักวา่ 
48,000 ล้านบาท จากเปา้กวา่ 41,800 ล้านบาทในปี 2560 โดยในปี 2561 บริษัทจะเปิดขายโครงการใหม ่22 โครงการ 
โดยเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 13 โครงการ ซึง่เป็นโครงการร่วมทนุกบัมิตซุย ฟูโดซงั 7 โครงการ และโครงการแนวราบ 
9 โครงการ จากมลูคา่เปิดขายโครงการใหมท่ี่เพิ่มขึน้ ท าให้ในปี 2561 บริษัทฯ ตัง้เปา้ยอดขายเพิ่มขึน้อีก 24% เป็นกวา่ 
40,500 ล้านบาท จากเปา้ยอดขายในระดบักวา่ 32,600 ล้านบาท ในปี 2560 พร้อมเปา้หมายในการรักษาอตัราสว่น
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิตอ่สว่นทนุในระดบัประมาณ 1:1 สอดคล้องกบัเปา้หมายระยะยาวในการบริหารงานของ
บริษัทอีกด้วย 
 
“บริษัทฯ รักษาการเตบิโตของธุรกิจ และผลการด าเนินงานท่ีดี รวมถึงยงัรักษาความมีวินยัด้านต้นทนุการด าเนินงาน 
และการกู้ ยืมอีกด้วย โดย อนนัดาฯ ยงัคงครองความเป็นผู้น าคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และผู้น าในการ
พฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ทัง้ด้านการออกแบบอาคาร และการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ด้านอ่ืนๆ ท าให้ยงัคงตัง้เปา้เป็นผู้น า
ตลาดคอนโดมิเนียมตอ่ไป พร้อมมุง่มัน่ต่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีสดุและโปร่งใส โดยได้รับคะแนนทางด้านการ
ก ากบัดแูลกิจการในระดบัสงูสดุ 5 ดาว เพิ่มขึน้จากระดบั 4 ดาวในปีก่อน รวมทัง้การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และโปร่งใส 
ให้แก่นกัลงทนุทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ โดยตลาดหลกัทรัพย์ได้เสนอช่ือให้บริษัทฯ เข้าชิงรางวลันกัลงทนุสมัพนัธ์
ยอดเย่ียมให้แก่บริษัทประจ าปี 2560 อีกทัง้นิตยสาร IR Magazine ได้เสนอช่ือให้บริษัทฯ เข้าชิงรางวลันกัลงทนุยอด
เย่ียมในกลุม่อสงัหาริมทรัพย์ของภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ประจ าปี 2560” นายชานนท์ กล่าวตอนท้าย  
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