ข่าวประชาสัมพันธ์
(12 พฤษภาคม 2564)

อนันดาฯ เผยยอดขายไตรมาสแรกปี 64 กว่า 3,979 ล้านบาท สูงกว่าเป้ าหมาย 17%
ยอดโอน 3,059 ล้านบาท และ EBITDA 225 ล้านบาท
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) หรือ ANAN ผูน้ าแห่งวงการพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยสาหรับคนเมือง ครอง
ตาแหน่งผูน้ าตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า เผยยอดขายไตรมาสแรก ปี 2564 สูงกว่าเป้าหมาย 17% อยู่ที่ 3,979
ล้านบาท โดยมาจากยอดขายของโครงการพร้อมอยู่ทไี่ ด้รบั การตอบรับทีด่ ีอย่างต่อเนือ่ งจากลูกค้า โดยบริษัทฯ มี
แบ็คล็อค ณ สิน้ ไตรมาสแรก ปี 2564 กว่า 14,265 ล้านบาท เพือ่ รองรับการเติบโตของยอดโอนของบริษัทฯ ในระยะ
3 ปี ขณะทีใ่ นปี 2564 บริษัทฯ ยังคงตัง้ เป้ายอดโอนกว่า 16,008 ล้านบาท ยอดขาย 18,570 ล้านบาท
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน) กล่าวว่า “แม้ว่ามีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ช่วงเดือนมกราคม และมีนาคมที่ผ่านมา
ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยทัง้ ประเทศในวงกว้าง แต่โดยในไตรมาสแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานใน
ส่วนยอดขาย และยอดโอนเป็ นที่น่าพึงพอใจ พร้อมปิ ดการขาย 100% ในโครงการไอดีโอ โมบิ อโศก มูลค่าโครงการ
กว่า 3,200 ล้านบาท แม้ว่ามีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ช่วงเดือนมกราคม และมีนาคมที่ผ่านมา
กระทบกับเศรษฐกิจไทยทัง้ ประเทศในวงกว้าง นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังมุ่งเน้นดาเนินธุรกิจหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน พร้อมทัง้ ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จานวน
381 ล้านบาท ลดลงถึง 17% จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ทัง้ นีใ้ นไตรมาสแรกนี ้ บริษัทฯ มีกาไรจากการดาเนินงาน
ก่อนดอกเบีย้ และค่าเสื่อมราคา หรือ EBITDA จากการดาเนินงานของธุรกิจหลัก กว่า 225 ล้านบาท
ในไตรมาสแรก ปี 2564 บริษัทฯ มียอดโอนทัง้ หมด 3,059 ล้านบาท และมีสดั ส่วนยอดโอนจากลูกค้าชาวต่างประเทศ
ใกล้เคียงจากปี ก่อนที่ระดับ 21% ขณะที่มียอดขายรวม 3,979 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากเป้าหมาย 17% ที่ระดับ 3,393
ล้านบาท จากโครงการพร้อมอยู่ท่ีความต้องการซือ้ อสังหาริ มทรัพย์มีอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงที่มีสถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม
ในปี 2564 นีถ้ ือเป็ นอีกปี ท่ีตอ้ งปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับสถานการณ์ท่มี ีการเปลี่ยนแปลงรับมือกับความเสี่ยง
และความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ โดยที่วคั ซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จะเป็ นความหวังของชาวไทย และ
ต่างประเทศ ทาให้การท่องเที่ยวกลับมาฟื ้ นตัวและกาลังซือ้ จากลูกค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะลูกค้าชาวจีนที่มีความ
ต้องการซือ้ สูง จะเป็ นตัวช่วยให้แนวโน้มและความมั่นใจกลับมาดีขนึ ้ และเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงทุก
อย่างก็จะกลับสูภ่ าวะปกติ สาหรับแผนธุรกิจในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงตัง้ เป้าหมายยอดโอน 16,008 ล้านบาท และ
ยอดขาย 18,570 ล้านบาท พร้อมเตรียมเปิ ด 5 โครงการใหม่ มูลค่าโครงการรวมกว่า 24,422 ล้านบาท บนทาเล
ศักยภาพ ใกล้รถไฟฟ้า ได้แก่ ทาเลทองหล่อ สุรวงศ์ สะพานควาย สุขมุ วิท 38 และลาสาลี พร้อมแนวคิดใหม่ ดีไซน์

การออกแบบใหม่ เพื่อตอบโจทย์วิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ และในเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ประกาศความร่วมมือ
กับ Bitkub เพื่อการนาคริปโทเคอร์เรนซี่ มาใช้สาหรับการซือ้ บ้านและคอนโดจากอนันดาฯ ซึ่งอนันดาเป็ นบริษัทใน
กลุม่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทย ที่อานวยความสะดวกแก่ลกู ค้าในการซือ้ เพิ่มมากขึน้ ในการนาค
ริปโทเคอร์เรนซี่ มาใช้ดา้ นการชาระเงิน
ณ สิน้ ไตรมาส 1 บริษัทฯ ยังคงรักษาเงินสดรวมโครงการร่วมทุนเกินกว่า 10,000 ล้านบาท ทัง้ ยังได้รบั การสนับสนุนที่
แข็งแกร่งและต่อเนื่องจากสถาบันการเงินชัน้ นา
และมีทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่หลากหลายสามารถ
เลือกใช้ได้ตามสถานการณ์
และมีเป้าหมายในการรักษาอัตราส่วนหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ สุทธิต่อทุนไว้ภายใต้
เป้าหมายระยะยาวที่ 1:1 สาหรับในพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสาเร็จในการออกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ
ลักษณะคล้ายทุน มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท เพื่อชาระคืนตามสิทธิหนุ้ กูด้ อ้ ยสิทธิลกั ษณะคล้ายทุน ครัง้ ที่ 1/2559
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