
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์  
(14 พฤศจิกายน 2561)  
 

อนันดาฯ เผยไตรมาส 3 ยังโตแบบก้าวกระโดด ก าไรสุทธิเพิ่มขึน้ 593% จากปีก่อน และ 67% จากไตรมาสก่อน 
พร้อมสร้างยอดโอนไตรมาส 3 นิวไฮ กว่า 11,837 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 267%  

 
บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) หรือ ANAN ผูน้ าแห่งวงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัส าหรับคนเมือง ครองต าแหน่ง
ผูน้ าตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟา้ โชว์ความส าเร็จผลด าเนินงานโดดเด่น เติบโตแบบกา้วกระโดด โดยมีก าไรสทุธิ 976 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนถึง 593% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และ 67% จากไตรมาสก่อน พร้อมมียอดโอนนิวไฮ 11,837 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนถึง 267% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และสูงกว่าเปา้ทีว่างไวถึ้ง 33%  
 
นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด (มหาชน) กลา่วว่า “ในไตรมาส 3 บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการสร้างผลก าไรสทุธิ 976 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ถงึ 593% 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และ 67% จากไตรมาสก่อน โดยการเพ่ิมขึน้สว่นใหญ่มาจากบริษัทฯ ได้รับรู้ผลก าไรจากโครงการ
ร่วมทนุสงูถงึ 982 ล้านบาท จากท่ีมีผลขาดทนุ 113 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีอตัราก าไร
สทุธินิวไฮ สงูถงึ 36% จาก 5% ในไตรมาสเดียวกนัปีก่อน พร้อมมียอดโอนนิวไฮ 11,837 ล้านบาท ซึง่รวมยอดโอนจากโครงการ
ร่วมทนุ เพ่ิมขึน้ 267% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน สงูกวา่เป้าท่ีวางไว้ 33%  
 
ไตรมาส 3 บริษัทฯ ได้เปิดตวัโครงการใหมม่ลูคา่ 8,807 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการคอนโดมิเนียมใหม ่ 2 โครงการ และ
โครงการแนวราบ 4 โครงการ ประกอบด้วยโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ รัชดา-สทุธิสาร มลูคา่โครงการ 1,721 ล้านบาท ใกล้
รถไฟฟ้าสถานี MRT สทุธิสาร โครงการคอนโดมิเนียมเอลลิโอ สาทร-วฒุากาศ มลูคา่โครงการ 3,403 ล้านบาท ใกล้รถไฟฟ้า
สถานี BTS วฒุากาศ โครงการบ้านเด่ียว แอริ พระราม 2 มลูคา่โครงการ 1,023 ล้านบาท โครงการบ้านเด่ียว แอริ แจ้งวฒันะ 
มลูคา่โครงการ 1,145 ล้านบาท โครงการทาวน์โฮม ยนิูโอ ทาวน์ สวนหลวง-พฒันาการ มลูคา่โครงการ 628 ล้านบาท และ
โครงการทาวน์โฮม ยนิูโอ ทาวน์ ศรีนครินทร์-บางนา มลูคา่โครงการ 889 ล้านบาท  
 
บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายจากโครงการใหม ่และโครงการท่ีเปิดตวัไปก่อนหน้า จ านวน 8,182 ล้านบาท สงูกวา่เป้าท่ีวางไว้ 
5% ทัง้นีบ้ริษัทฯ ตัง้เป้ายอดขายทัง้ปี 35,120 ล้านบาท บริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิน้ไตรมาสท่ีสามปี 
2561 สงูกวา่ 49,400 ล้านบาท รองรับการโอนใน 3 ปีข้างหน้า  

 
ในเดือนตลุาคม 2561 นี ้ บริษัทฯ ได้เช่าท่ีดินเพ่ิมเติม 1 แปลงในโซนพทัยา ส าหรับพฒันาโครงการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ทัง้นี ้
บริษัทฯ อยู่ระหวา่งการพฒันาโครงการเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 5 โครงการ ตัง้อยู่บนท าเลศกัยภาพสงู มลูคา่โครงการรวมกวา่ 
12,000 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการบนถนนพระราม 9 สาทร ทองหลอ่ สขุมุวิท ซอย 8 และพทัยา โดยจะเร่ิมรับรู้รายได้
จากธุรกิจเซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ในปี 2563 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ในการกระจายแหลง่รายได้ของบริษัทฯ และเพ่ิมสดัสว่น
รายได้ของบริษัทฯ ท่ีมาจากแหลง่รายได้ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ า 

 



 

บริษัทฯ มีผลก าไรที่แข็งแกร่ง และมียอดโอนสงูกวา่เป้าท่ีวางไว้ ตลอดจนโครงการคอนโดมิเนียม ไอดีโอ สขุมุวิท 93 ท่ีสามารถ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และโอนได้เร็วกวา่คาดในไตรมาส 3 นี ้ จากเดิมท่ีคาดว่าจะโอนในไตรมาส 4 บริษัทฯ ตัง้เป้ายอดโอนเติบโต 
152% จากปี 2560 เป็น 38,000 ล้านบาท ในปี 2561 ทัง้นีบ้ริษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ท่ีจะโอนในปี 2561 
มลูคา่กวา่ 13,746 ล้านบาท คิดเป็น 88% ของเป้ายอดโอนในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี ซึง่รวมสว่นแบ่งยอดโอนของ อนนัดา 
และมิตซุย ฟโูดซงั มาจากคอนโดมิเนียม 10 โครงการท่ีจะกอ่สร้างแล้วเสร็จและเร่ิมโอนในปี 2561 เพ่ิมเติมจากคอนโดมิเนียม
ใหม ่8 โครงการท่ีแล้วเสร็จในปี 2560 

 
บริษัทฯ ยงัคงรักษาวินยัทางการเงิน และประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจให้เติบโต พร้อมด ารงอตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระ
ดอกเบีย้สทุธิซึง่หกัด้วยเงินสดตอ่สว่นทนุอยู่ท่ี 0.91 :1 ซึง่ต ่ากวา่เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ในระดบั 1:1  

 
"นอกจากนีก้ระแสเงินสดของบริษัทฯ ยงัคงมีความแข็งแกร่ง โดย ณ สิน้สดุไตรมาสยงัคงรักษาเงินสดขนาดใหญ่ท่ีมีมากกวา่ 
2,400 ล้านบาท บริษัทฯ ยงัได้รับการสนบัสนนุท่ีแข็งแกร่งและตอ่เน่ืองจากสถาบนัการเงินชัน้น า และมีทางเลือกในการจดัหา
แหลง่เงินทนุท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการเงินสดของบริษัทฯตลอดทัง้ปี ซึง่สามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์" 
นายชานนท์ กลา่ว     

 
 

***************************************************** 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิกรุณาตดิต่อ  ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีปรึกษาฝ่ายประชาสมัพนัธ์ - นนัทพร บญุ-หลง  คณุกลุนรี มีแก้ว (มิน้ท์) Corporate PR Manager  Email : kulnaree@ananda.co.th 
บริษัท สยาม พีอาร์ คอนซลัแทนท์ จ ากดั  คณุนวรัตน์ นพวรรณ์ (ตนู) Asst. Corporate PR Manager  Email : navarat@ananda.co.th 
โทร. 0-2693-7835-8 ตอ่ 20      
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