ข่าวประชาสัมพันธ์
(14 พฤศจิกายน 2561)
อนันดาฯ เผยไตรมาส 3 ยังโตแบบก้ าวกระโดด กาไรสุทธิเพิ่มขึน้ 593% จากปี ก่ อน และ 67% จากไตรมาสก่ อน
พร้ อมสร้ างยอดโอนไตรมาส 3 นิวไฮ กว่ า 11,837 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 267%
บริ ษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) หรื อ ANAN ผูน้ าแห่งวงการพัฒนาที อ่ ยู่อาศัยสาหรับคนเมื อง ครองตาแหน่ง
ผูน้ าตลาดคอนโดมิ เนียมติ ดรถไฟฟ้า โชว์ความสาเร็ จผลดาเนิ นงานโดดเด่น เติ บโตแบบก้าวกระโดด โดยมี กาไรสุทธิ 976 ล้าน
บาท เพิ่ มขึ้นถึง 593% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และ 67% จากไตรมาสก่อน พร้อมมี ยอดโอนนิ วไฮ 11,837 ล้านบาท
เพิ่ มขึ้นถึง 267% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และสูงกว่าเป้าที ว่ างไว้ถึง 33%
นายชานนท์ เรื องกฤตยา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้ นท์
จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในไตรมาส 3 บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จในการสร้ างผลกาไรสุทธิ 976 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นถึง 593%
จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน และ 67% จากไตรมาสก่อน โดยการเพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากบริ ษัทฯ ได้ รับรู้ ผลกาไรจากโครงการ
ร่ วมทุนสูงถึง 982 ล้ านบาท จากที่มีผลขาดทุน 113 ล้ านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีอตั รากาไร
สุทธินิวไฮ สูงถึง 36% จาก 5% ในไตรมาสเดียวกันปี ก่อน พร้ อมมียอดโอนนิวไฮ 11,837 ล้ านบาท ซึง่ รวมยอดโอนจากโครงการ
ร่ วมทุน เพิ่มขึ ้น 267% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน สูงกว่าเป้าที่วางไว้ 33%
ไตรมาส 3 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดตัวโครงการใหม่มลู ค่า 8,807 ล้ านบาท ประกอบด้ วยโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 2 โครงการ และ
โครงการแนวราบ 4 โครงการ ประกอบด้ วยโครงการคอนโดมิเนียมไอดีโอ รัชดา-สุทธิสาร มูลค่าโครงการ 1,721 ล้ านบาท ใกล้
รถไฟฟ้าสถานี MRT สุทธิสาร โครงการคอนโดมิเนียมเอลลิโอ สาทร-วุฒากาศ มูลค่าโครงการ 3,403 ล้ านบาท ใกล้ รถไฟฟ้า
สถานี BTS วุฒากาศ โครงการบ้ านเดี่ยว แอริ พระราม 2 มูลค่าโครงการ 1,023 ล้ านบาท โครงการบ้ านเดี่ยว แอริ แจ้ งวัฒนะ
มูลค่าโครงการ 1,145 ล้ านบาท โครงการทาวน์โฮม ยูนิโอ ทาวน์ สวนหลวง-พัฒนาการ มูลค่าโครงการ 628 ล้ านบาท และ
โครงการทาวน์โฮม ยูนิโอ ทาวน์ ศรี นคริ นทร์ -บางนา มูลค่าโครงการ 889 ล้ านบาท
บริ ษัทฯ สามารถสร้ างยอดขายจากโครงการใหม่ และโครงการที่เปิ ดตัวไปก่อนหน้ า จานวน 8,182 ล้ านบาท สูงกว่าเป้าที่วางไว้
5% ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ตังเป้
้ ายอดขายทังปี
้ 35,120 ล้ านบาท บริ ษัทฯ มียอดขายรอรับรู้ รายได้ (Backlog) ณ สิ ้นไตรมาสที่สามปี
2561 สูงกว่า 49,400 ล้ านบาท รองรับการโอนใน 3 ปี ข้างหน้ า
ในเดือนตุลาคม 2561 นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เช่าที่ดินเพิ่มเติม 1 แปลงในโซนพัทยา สาหรับพัฒนาโครงการเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ 5 โครงการ ตังอยู
้ ่บนทาเลศักยภาพสูง มูลค่าโครงการรวมกว่า
12,000 ล้ านบาท ประกอบด้ วย โครงการบนถนนพระราม 9 สาทร ทองหล่อ สุขมุ วิท ซอย 8 และพัทยา โดยจะเริ่ มรับรู้ รายได้
จากธุรกิจเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้ นท์ ในปี 2563 สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ในการกระจายแหล่งรายได้ ของบริ ษัทฯ และเพิ่มสัดส่วน
รายได้ ของบริ ษัทฯ ที่มาจากแหล่งรายได้ ที่เกิดขึ ้นเป็ นประจา

บริ ษัทฯ มีผลกาไรที่แข็งแกร่ ง และมียอดโอนสูงกว่าเป้าที่วางไว้ ตลอดจนโครงการคอนโดมิเนียม ไอดีโอ สุขมุ วิท 93 ที่สามารถ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และโอนได้ เร็ วกว่าคาดในไตรมาส 3 นี ้ จากเดิมที่คาดว่าจะโอนในไตรมาส 4 บริ ษัทฯ ตังเป้
้ ายอดโอนเติบโต
152% จากปี 2560 เป็ น 38,000 ล้ านบาท ในปี 2561 ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ มียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่จะโอนในปี 2561
มูลค่ากว่า 13,746 ล้ านบาท คิดเป็ น 88% ของเป้ายอดโอนในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี ซึง่ รวมส่วนแบ่งยอดโอนของ อนันดา
และมิตซุย ฟูโดซัง มาจากคอนโดมิเนียม 10 โครงการที่จะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและเริ่ มโอนในปี 2561 เพิ่มเติมจากคอนโดมิเนียม
ใหม่ 8 โครงการที่แล้ วเสร็ จในปี 2560
บริ ษัทฯ ยังคงรักษาวินยั ทางการเงิน และประสบความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจให้ เติบโต พร้ อมดารงอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระ
ดอกเบี ้ยสุทธิซงึ่ หักด้ วยเงินสดต่อส่วนทุนอยู่ที่ 0.91 :1 ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมายระยะยาวของบริ ษัทฯ ในระดับ 1:1
"นอกจากนี ้กระแสเงินสดของบริ ษัทฯ ยังคงมีความแข็งแกร่ ง โดย ณ สิ ้นสุดไตรมาสยังคงรักษาเงินสดขนาดใหญ่ที่มีมากกว่า
2,400 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ยังได้ รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่ งและต่อเนื่องจากสถาบันการเงินชันน
้ า และมีทางเลือกในการจัดหา
แหล่งเงินทุนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้ องการเงินสดของบริ ษัทฯตลอดทังปี
้
ซึง่ สามารถเลือกใช้ ได้ ตามสถานการณ์ "
นายชานนท์ กล่าว
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