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อนันดาฯ เผยยอดขายไตรมาสแรกปี 64 กว่า 3,979 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 17%  
ยอดโอน 3,059 ล้านบาท และ EBITDA 225 ล้านบาท  

 
 

บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) หรือ ANAN ผูน้ าแห่งวงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัส าหรบัคนเมือง ครอง
ต าแหนง่ผูน้  าตลาดคอนโดมิเนยีมติดรถไฟฟา้ เผยยอดขายไตรมาสแรก ปี 2564 สูงกว่าเป้าหมาย 17% อยู่ที ่3,979 
ลา้นบาท โดยมาจากยอดขายของโครงการพรอ้มอยู่ทีไ่ดร้บัการตอบรบัทีด่ีอย่างต่อเนือ่งจากลูกคา้  โดยบริษัทฯ มี
แบ็คล็อค ณ สิน้ไตรมาสแรก ปี 2564 กว่า 14,265 ลา้นบาท เพือ่รองรบัการเติบโตของยอดโอนของบริษัทฯ ในระยะ 
3 ปี ขณะทีใ่นปี 2564 บริษัทฯ ยงัคงตัง้เป้ายอดโอนกว่า 16,008 ลา้นบาท ยอดขาย 18,570 ลา้นบาท 
 

นายเสริมศักดิ ์ ขวัญพ่วง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงนิ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์ จ ากัด 
(มหาชน)  กลา่วว่า “แมว้่ามีการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ระลอกใหม่ช่วงเดือนมกราคม และมีนาคมที่ผ่านมา 
สง่ผลกระทบกบัเศรษฐกิจไทยทัง้ประเทศในวงกวา้ง แต่โดยในไตรมาสแรก ปี 2564 บริษัทฯ มผีลการด าเนินงานใน
สว่นยอดขาย และยอดโอนเป็นที่น่าพงึพอใจ พรอ้มปิดการขาย 100% ในโครงการไอดีโอ โมบิ อโศก มลูค่าโครงการ
กว่า 3,200 ลา้นบาท แมว้่ามีการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ระลอกใหม่ช่วงเดือนมกราคม และมีนาคมที่ผ่านมา 
กระทบกบัเศรษฐกิจไทยทัง้ประเทศในวงกวา้ง นอกจากนีบ้รษิัทฯ ยงัมุ่งเนน้ด าเนินธุรกิจหลกั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน พรอ้มทัง้ลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 
381 ลา้นบาท ลดลงถึง 17% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นีใ้นไตรมาสแรกนี ้บริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงาน
ก่อนดอกเบีย้และค่าเสื่อมราคา หรือ EBITDA จากการด าเนินงานของธุรกิจหลกั กว่า 225 ลา้นบาท  
 

ในไตรมาสแรก ปี 2564 บริษัทฯ มียอดโอนทัง้หมด 3,059 ลา้นบาท และมีสดัส่วนยอดโอนจากลกูคา้ชาวต่างประเทศ
ใกลเ้คียงจากปีก่อนที่ระดับ 21% ขณะที่มียอดขายรวม 3,979 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากเป้าหมาย 17% ที่ระดับ 3,393 
ลา้นบาท จากโครงการพรอ้มอยู่ที่ความตอ้งการซือ้อสังหาริมทรพัยม์ีอย่างต่อเนื่อง แมใ้นช่วงที่มีสถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรสัโควิด-19 ก็ตาม 
 

ในปี 2564 นีถื้อเป็นอีกปีที่ตอ้งปรบัตวัอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรบัสถานการณท์ี่มีการเปลี่ยนแปลงรบัมือกบัความเสี่ยง 
และความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึน้ได ้ โดยที่วคัซีนป้องกนัไวรสัโควิด-19 จะเป็นความหวงัของชาวไทย และ
ต่างประเทศ ท าใหก้ารท่องเที่ยวกลบัมาฟ้ืนตวัและก าลงัซือ้จากลกูคา้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะลกูคา้ชาวจีนที่มีความ
ตอ้งการซือ้สงู จะเป็นตวัช่วยใหแ้นวโนม้และความมั่นใจกลบัมาดีขึน้ และเชื่อว่าเมื่อสถานการณเ์ริ่มคลี่คลายลงทกุ
อย่างก็จะกลบัสูภ่าวะปกติ ส าหรบัแผนธุรกิจในปี 2564 บรษิัทฯ ยงัคงตัง้เปา้หมายยอดโอน 16,008 ลา้นบาท และ
ยอดขาย 18,570 ลา้นบาท พรอ้มเตรียมเปิด 5 โครงการใหม่ มลูค่าโครงการรวมกว่า 24,422 ลา้นบาท บนท าเล
ศกัยภาพ ใกลร้ถไฟฟ้า ไดแ้ก่ ท าเลทองหล่อ สรุวงศ ์สะพานควาย สขุมุวิท 38 และล าสาลี พรอ้มแนวคิดใหม่ ดีไซน์



 

การออกแบบใหม่ เพื่อตอบโจทยว์ิถีการใชช้ีวิตแบบใหม่ และในเดือนเมษายนที่ผ่านมา บรษิัทฯ ประกาศความร่วมมือ
กบั Bitkub เพื่อการน าคริปโทเคอรเ์รนซี่ มาใชส้  าหรบัการซือ้บา้นและคอนโดจากอนนัดาฯ ซึ่งอนนัดาเป็นบรษิัทใน
กลุม่พฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายแรกในประเทศไทย ที่อ  านวยความสะดวกแก่ลกูคา้ในการซือ้เพิ่มมากขึน้ในการน าค
รปิโทเคอรเ์รนซี่ มาใชด้า้นการช าระเงิน  
 

ณ สิน้ไตรมาส 1 บรษิัทฯ ยงัคงรกัษาเงินสดรวมโครงการรว่มทนุเกินกว่า 10,000 ลา้นบาท ทัง้ยงัไดร้บัการสนบัสนนุที่
แข็งแกรง่และต่อเนื่องจากสถาบนัการเงินชัน้น า และมีทางเลือกในการจดัหาแหลง่เงินทนุที่หลากหลายสามารถ
เลือกใชไ้ดต้ามสถานการณ ์ และมีเปา้หมายในการรกัษาอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อทนุไวภ้ายใต้
เปา้หมายระยะยาวที่ 1:1 ส  าหรบัในพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ประสบความส าเรจ็ในการออกหุน้กูด้อ้ยสิทธิ
ลกัษณะคลา้ยทนุ มลูค่ารวม 1,000 ลา้นบาท เพื่อช าระคืนตามสิทธิหุน้กูด้อ้ยสิทธิลกัษณะคลา้ยทนุ ครัง้ที่ 1/2559  
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