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อารียาทายอดขายไตรมาสแรก 2,218 ลบ. โต 11%
อารี ยา พรอพเพอร์ ต้ ี โกยยอดขายบ้านไตรมาสแรก 2,218 ล้านบาท โต 11% ยอดโอนทะลุ 1,152 ล้าน
บาท มองดีมานด์ที่อยูอ่ าศัยยังมี เร่ งเปิ ดตัว 4 โครงการไตรมาส 2 – อัดแคมเปญกระตุน้ ยอดต่อเนื่อง
เพิ่มช่องทางขายหวังยอดโอนในไตรมาส 2 ที่ 1,600 ล้านบาท ดันรายได้ท้ งั ปี โตตามเป้า 38 %
นายวิวฒั น์ เลาหพูนรังษี กรรมการบริ หาร บริ ษทั อารี ยา พรอพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน) เปิ ดเผยว่า
ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 มียอดขาย 2,218 ล้านบาท เติบโต 11% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปี ก่อน
มียอดรับรู ้รายหรื อยอดโอนจานวน 1,152 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากระยะเดียวกันปี ก่อน โดยมาจาก
30 โครงการ แบ่งเป็ นโครงการบ้านแนวราบ 25 โครงการ และแนวสู ง 5โครงการ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
บริ ษทั วางไว้ เนื่องจากตลาดอสังหาริ มทรัพย์อยูใ่ นสภาวะทรงตัว เพราะขาดปั จจัยสนับสนุ นจากมาตรการของ
ภาครัฐเช่นเดียวกับปี 2559 แม้วา่ กาลังซื้ อในช่วงไตรมาสแรกปี นี้ ปรับเพิ่มขึ้นก็ตาม ประกอบกับสถาบันการเงิน
มีความกังวลเกี่ ยวกับภาระหนี้ ครั วเรื อนที่ ยงั คงอยู่ในระดับสู ง และสิ นเชื่ อที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ (NPL)ที่ปรับ
เพิ่มขึ้น ทาให้ผลการขอสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยได้รับอนุมตั ินอ้ ยกว่าที่คาดไว้
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงมัน่ ใจว่าตลอดปี 2560 จะมียอดรับรู ้รายได้ 6,400 ล้านบาท และมีเป้ าหมายการ
เติบโตรายได้ไม่น้อยกว่า 35 – 38 % เมื่ อเที ยบกับผลประกอบการปี 2559 ภายใต้กลยุทธ์ การใช้ฟังก์ชั่นและ
ดีไซน์บา้ นที่ตอบโจทย์ผอู ้ ยู่อาศัย ด้วยการใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ และสุ ดท้ายนโยบายหลักที่เน้น
เรื่ องการบริ การ คือการดูแลลูกบ้านทั้งก่อนและหลังการขายไม่วา่ โซนไหนลู กค้าต้องการสิ นค้าคุณภาพ ดู แลดี
เชื่อถือได้
“ ยอดขายในไตรมาสแรกปี นี้ แม้จะเพิ่มขึ้น แต่เรายอมรับว่าทาได้ไม่ถึงเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ เนื่องจากการ
ชะลอตัวของภาคอสังหาฯ ที่มีมาตั้งแต่ปีก่ อน และผลกระทบจากการปล่ อยสิ นเชื่ อรายย่อยของธนาคาร ซึ่ งมี
อัตราการปฏิเสธสิ นเชื่อสู งถึง 40 % ของยอดขอสิ นเชื่อ แต่บริ ษทั มีการเพิ่มช่องทางเพื่อโฆษณามากขึ้นไม่วา่ จะ
เป็ นโฆษณาออนไลน์ การจัดงานส่ งเสริ มการตลาด และขยายฐานลูกค้าชาวต่างชาติมากขึ้นทาให้โดยรวมแล้ว
สามารถทากาไรสุ ทธิ ไตรมาสแรกปี นี้จานวน 29.07 ล้านบาท” นายวิวฒั น์ กล่าว

นายวิวฒั น์ กล่าว อารี ยา พรอพเพอร์ ต้ ี ยังคงมองเห็นความต้องการที่อยูอ่ าศัยในปี นี้ เพิ่มขึ้น แม้จะทรงตัว
หรื อเติบโตเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2559 ส่ งผลให้บริ ษทั มีแผนเปิ ดตัวโครงการใหม่ในช่วงไตรมาส 2 จานวน 4
โครงการมูลค่า 3,000 ล้าน ได้แก่ โครงการเดอะ เพลส กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ 2 โครงการเดอะ วิลเลจ รังสิ ตวงแหวน โครงการเดอะ คัลเลอร์ ส มิกซ์ รังสิ ต-วงแหวน และโครงการ เดอะ คัลเลอร์ ส วงแหวน-รามอินทรา 2
พร้ อมการทาแคมเปญการตลาดเพื่อกระตุน้ ยอดขายอย่างต่อเนื่ อง ทาให้คาดว่าจะมียอดโอนในไตรมาส 2 ที่
1,600 ล้านบาท โดยเป็ นโครงการแนวราบ 1,200 ล้านบาท และโครงการแนวสู ง 400 ล้านบาท
สาหรับการเปิ ดโครงการใหม่ในช่ วงครึ่ งปี หลัง มีแผนเปิ ดโครงการไฮไลท์ ประเภทคอนโดมิเนี ยม 2
โครงการในโซนบางนามูลค่าประมาณ 2,500 ล้านบาท และโซนสุ ขุมวิท ทองหล่อ 1 โครงการ มูลค่าโครงการ
1,350 ล้านบาท

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อ บริ ษทั คิดไท จากัด
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