
APสวนตลาดก�าไรปี63โต37%
• โชว์ตัวเลข 4,226 ล้าน จ่ายปันผล 45 สตางค์ “ARROW “ ควกั 89.21 ล้านบาท จ่าย 

ปันผลครึ่งหลงัปี 63 อกีหุ้นละ 0.35 บาท 
ขึ้น XD 10 พ.ค.นี้ แม้ปี 63 มกี�าไรสทุธ ิ
168.98 ล้านบาท ลดลง 17.75% พร้อม
ปรบัปรงุกระบวนการผลติรองรบังานโครงสร้าง
พื้นฐาน ล่าสดุตนุแบก็ลอ็ก 1,200 ล้านบาท 

นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการ 
ผู้จดัการ บรษิทั แอร์โรว์ ซนิดเิคท จ�ากดั 
(มหาชน) หรือ ARROW เปิดเผยว่า ที่
ประชมุคณะกรรมการบรษิทั (บอร์ด) เมื่อวนั
ที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2564 มมีตจ่ิายเงนิปันผล
ประจ�าปี 2563 (1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563) ใน
อตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิปันผล
จ่ายทั้งสิ้นจ�านวน 127,455,196.00 บาท  
ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (1 ม.ค.- 
30 ม.ิย. 2563) ไปแล้วหุ้นละ 0.15 บาท 
เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2563 ดงันั้น คง
เหลอืจ่ายในงวดครึ่งปีหลงั (1 ก.ค.-31 ธ.ค. 
2563) อกีหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงนิ 
89,218,637.20 บาท โดยก�าหนดวนัที่ไม่ได้
รบัสทิธปัินผล (XD) ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 
2564 ก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล 
(Record date) ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 
2564 และก�าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที่ 25 
พฤษภาคม 2564 

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2563 
บรษิทัมกี�าไรสทุธ ิ168.98 ล้านบาท ลดลง 
17.75% จากปีก่อนที่มกี�าไรสทุธ ิ205.47 ล้าน
บาท และมรีายได้รวม 1,294.07 ล้านบาท 
ลดลง 10.79% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 
1,450.73 ล้านบาท โดยมอีตัราก�าไรขั้นต้น 
(Gross Profit Margin) ที่ 28.4% เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 25.6% และมอีตัราก�าไร
สทุธ ิ(Net Profit Margin) อยู่ที่ 12.1% 
ลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ 12.8% ซึ่งส่วนใหญ่
เกดิจากภาษเีงนิได้นติบิคุคล

ทั้งนี้ ผลประกอบการในปี 2563 ที่ลด
ลง เนื่องจากรายได้ลดลงจากผลกระทบของ 
COVID-19 และท่ามกลางการชะลอตวัของ
เศรษฐกจิ ท�าให้ภาพรวมของธรุกจิก่อสร้าง
หดตวัอย่างรนุแรง อย่างไรกต็าม บรษิทัได้
ปรบัตวัได้อย่างทนัท่วงทใีนการควบคมุต้นทนุ
การผลติ และแย่งชงิส่วนแบ่งทางการตลาด
ของสนิค้า ในกลุม่งานระบบประกอบอาคาร 
รวมทั้งงานโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลเชงิบวก
ต่อธรุกจิของบรษิทั 

นอกจากนี้ การเร่งรัดงานโครงสร้าง 
พื้นฐานจากภาครฐั และการกระตุน้เศรษฐกจิ
ในหลากหลายวธิกีาร ท�าให้บรษิทัยงัสามารถ
รบัมอืกบัผลกระทบต่าง ๆ  ได้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งยงัรกัษาค�าสั่งซื้อ (Backlog) ในมอื
ได้มลูค่ากว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งท�าให้ภาพ
รวมของธรุกจิหลกัมคีวามมั่นคง 

“ผลประกอบการของบริษัทท่ามกลาง
สภาพอ่อนตวัของธรุกจิก่อสร้าง ยงัคงมจีดุ
เด่นด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ บวกกับ
การกระตุน้เศรษฐกจิ และการเร่งรดัโครงการ
ภาครฐั รวมทั้งการฟ้ืนตวัของธรุกจิที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังของปี 2564” นาย
ธานนิทร์ กล่าว  n

ARROWควักเงนิ89ล้าน
จ่ายปันผลอกี0.35บาท
งบปี63มกี�าไร168ล้าน

นายพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการ 
ผู้อ�านวยการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ AP เปิดเผยว่า 
บรษิทัมกี�าไรสทุธ ิ4,226.53 ล้านบาท เตบิโต 
37.78% จากปีก่อนที่มกี�าไรสทุธ ิ3,067.51 
ล้านบาท มาจากยอดโอนกรรมสทิธิ์ที่เพิ่ม
ขึ้นสงูสดุ (รวมการโอนกรรมสทิธิ์โครงการ
ร่วมทนุ) คดิเป็นมลูค่า 45,188 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 44% จากปีก่อน โดยรายได้จาก
โครงการร่วมทนุในปี 2563 ท�ารายได้สงูสดุ
อยู่ที่ 16,239 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.7% 
จากปีก่อน ในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
เพิ่มขึ้นสงูสดุอยู่ที่ 1,948 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 93.1% จากปีก่อน

ขณะที่รายได้รวมในปี 2563 อยู่ที่ 
29,888 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อน
ที่มรีายได้รวม 23,802 ล้านบาท แบ่งเป็น
รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์ จ�านวน 
28,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากปีก่อน 

และมีรายได้ค่าบริการและค่าบริหารจัดการ 
จ�านวน 939 ล้านบาท 

ส�าหรับรายได้รวมในปี 2563 มาจาก
โครงการแนวราบ ในปี 2563 ท�าสถิติสูงสุด
เป็นประวตักิารณ์อยู่ที่ 24,035 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 32% จากปีก่อน ซึ่งผลงานที่โดดเด่นของ
สนิค้าแนวราบ เป็นผลจากการเปิดตวัโครงการ
ใหม่จ�านวนมาก และจากยอดขายที่ดขีองสนิค้า
บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ ขณะที่รายได้จาก
โครงการคอนโดมเินยีมอยู่ที่ 4,974 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 16% หลงัปิดการโอนกรรมสทิธิ์ (ไม่
รวมโครงการร่วมทนุ) ได้ถงึ 6 โครงการ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราก�าไรขั้นต้น 
(Gross Profit Margin) จะหดตวัลงระหว่าง
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในไตรมาส 
2/2563 อยูท่ี่ 29.6% แต่มแีนวโน้มปรบัตวัดี
ขึ้นในไตรมาส 3/2563 มาอยูท่ี่ 31.4% และใน
ไตรมาส 4/2563 อยู่ที่ 31.7% ดงันั้น อตัรา
ก�าไรขั้นต้นรวมของปี 2563 จงึอยู่ในระดบั 
31.6% ลดลง 2.7% จากปีก่อน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
ตลอดทั้งปี 2563 บรษิทัจงึควบคมุค่าใช้
จ่ายในการขาย และการบริหารอย่างใกล้
ชิด โดยยอดรวมทั้งปีอยู่ที่ 20.6% ของ
รายได้ปี 2563 ลดลง 2.3% จากปีก่อน 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ครอบคลมุการด�าเนนิงานของโครงการร่วม
ทนุ เมื่อคดิรวมรายได้ 51% จากโครงการ
ร่วมทนุ ดงันั้น อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ขาย และบรหิารต่อรายได้ของปี 2563 อยู่
ที่ 17.9% ลดลง 2.9% จากปีก่อน 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั (บอร์ด) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 
23 กมุภาพนัธ์ 2564 มมีตจิ่ายเงนิปันผล
ประจ�าปี 2563 (1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563) ใน
อตัราหุน้ละ 0.40 บาท และจ่ายเงนิปันผล
พเิศษครบรอบ 30 ปี ในอตัราหุน้ละ 0.05 
บาท รวมเป็น 0.45 บาทต่อหุน้ โดยก�าหนด
วนัที่ไม่ได้รบัสทิธปัินผล (XD) ในวนัที่ 11 
พฤษภาคม 2564 ก�าหนดรายชื่อผู้มสีทิธิ
ได้รับปันผล (Record date) ในวันที่  
12 พฤษภาคม 2564 และก�าหนดจ่าย
เงนิปันผลในวนัที่ 27 พฤษภาคม 2564  n

“เอพ”ี โตสวนตลาด! โชว์ผลงานปี 63 โดดเด่น ฟันก�าไรสทุธ ิ 4,226.53 ล้านบาท 
เตบิโต 37.78% อานสิงส์กวาดยอดโอนกรรมสทิธิ์ท�านวิไฮ 45,188 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
44% พร้อมจ่ายปันผลหุ้นละ 0.45 บาท เตรยีมขึ้น XD วนัที่ 11 พ.ค.นี้ 

บอร์ด ACG ไฟเขยีวจ่ายปันผล 0.04 บาท  
ขึ้น XD วนัที่ 26 เม.ย.นี้ และจ่าย 18 พ.ค. 
64 ส่วนงบปี 63 มกี�าไรสทุธ ิ35 ล้านบาท 
ลดลง 34% เหตุมีรายได้จากการขายและ
บรกิาร 1,997 ล้านบาท ลดลง 34% หลงั
เศรษฐกจิชะลอตวั-ลกูค้าชะลอการใช้จ่าย 

นายภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร บรษิทั ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื ACG กล่าวว่า ที่ 
ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวนัที่ 22 ก.พ. 2564 มมีตจิดัสรรก�าไร
และจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2563 ในอตัรา 
0.04 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายก�าไรสทุธขิองปี 2563 
รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 24 ล้านบาท คดิเป็นอตัรา 
68.24% ของก�าไรสทุธ ิมกี�าหนดวนัที่ไม่ได้
รบัสทิธปิันผล (XD) วนัที่ 26 เม.ย. 2564 
ก�าหนดรายชื่อผูม้สีทิธไิด้รบัปันผล (Record 
date) วนัที่ 27 เม.ย. 2564 และจ่ายปันผล
วนัที่ 18 พ.ค. 2564 อย่างไรกต็าม การให้
สทิธเิงนิปันผลดงักล่าวของบรษิทั ยงัมคีวาม
ไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนมุตัจิากที่
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2564 ที่จะจดั
ขึ้นในวนัที่ 19 เม.ย. 2564 

ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานปี 2563 สิ้นสดุ 
วนัที่ 31 ธ.ค. 2563 บรษิทัมกี�าไรสทุธ ิ35.17 
ล้านบาท ลดลง 34.29% จาก ปี 2562 อยู่
ที่ 53.52 ล้านบาท โดยรวมเกดิจากสภาพ
เศรษฐกจิที่ชะลอตวั เป็นผลมาจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท�าให้ลูกค้าชะลอการใช้จ่ายซื้อสินค้าที่ยังไม่

ในส่วนบริการซ่อมบ�ารุงและจ�าหน่ายอะไหล่ 
(GR) เพิ่มขึ้นประมาณ 3% และปริมาณ
รถเข้าซ่อมในบริการซ่อมตัวถังและสี (BP) 
เพิ่มขึ้นประมาณ 8% จากปี 2562

นอกจากนี้ มีรายได้จากการขายและ 
บรกิารปี 2563 จ�านวน 1,997.47 ล้านบาท 
ลดลง 34.03% จากปี 2562 อยู่ที่ 3,027.87 
ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากส่วนงานจ�าหน่าย
รถยนต์และอปุกรณ์ตกแต่ง 1,604.26 ล้าน
บาท ลดลง 39.46% จากปี 2562 อยู่ที่ 
2,650.10 ล้านบาท ภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั 
และส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ของกลุม่บรษิทั
ลดลง 38% จากปี 2562

ส่วนรายได้ส่วนงานบรกิารซ่อมบ�ารงุและ
จ�าหน่ายอะไหล่ 393.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
4.09% จากปี 2562 ที่ 377.77 ล้านบาท 
เนื่องจากการเปิดสาขานาคาในเดือนมี.ค. 
2562 และสาขาเมืองกระบี่ ในเดือนต.ค. 
2562 จึงท�าให้มีจ�านวนรถเข้าบริการในส่วน
ของงานบริการซ่อมตัวถังและสีเพิ่มขึ้น 8% 
จากปี 2562 และรายได้ค่านายหน้า 60.92 
ล้านบาท ลดลง 21.39% จากปี 2562 ที่ 
77.50 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายรถยนต์
ลดลง อย่างไรกต็าม รายได้ค่านายหน้าลด
ลงในสดัส่วนที่น้อยกว่ายอดขายที่ลดลง ซึ่ง
บรษิทัได้รบัเงนิค่านายหน้าไฟแนนซ์ต่อสญัญา
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

ส�าหรับค่าใช้จ่าย แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการขายและจดัจ�าหน่าย 56.52 ล้านบาท 
ลดลง 16.55% จากปี 2562 อยู่ที่ 67.73 
ล้านบาท เกิดจากปริมาณการขายรถยนต์ 
ที่ลดลงและค่านายหน้าในการขาย และ 
ค่าจัดกิจกรรมทางการตลาดลดลง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายการบรหิารลดลง  n

ACGไฟเขยีวจ่ายปันผล4สตางค์
ปี63ก�าไรลด34%เหลอื35ล้าน

จ�าเป็นเร่งด่วน ซึ่งผลการด�าเนนิงานส่วนของ
งานจ�าหน่ายรถยนต์ และอปุกรณ์ตกแต่งเป็น
ส่วนงานที่ได้รบัผลกระทบมากที่สดุ ส่งผลให้
ปรมิาณการขายรถยนต์ของกลุม่บรษิทัลดลง
เป็น 38% จากปี 2562 

ขณะที่ผลการด�าเนินงานของส่วนงาน
บรกิารซ่อม เป็นส่วนงานที่ไม่ได้รบัผลกระทบ
มากนกั เนื่องจากลกูค้าส่วนใหญ่ ใช้วธิกีาร
ซ่อมบ�ารงุรถยนต์มากกว่าการซื้อรถยนต์ใหม่ 
รวมถงึการเปิดบรกิารสาขานาคา ในจงัหวดั
ภเูกต็ในเดอืนม.ีค. 2562 และสาขาเมอืงกระบี่
ในเดอืนต.ค. 2562 ท�าให้ปรมิาณรถเข้าซ่อม 

ภานมุาศ รงัคกลูนวุฒัน์

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น 7


