วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

บ ริ ษั ท จ ด ท ะ เ บี ย น

APสวนตลาดก�ำไรปี63โต37%
• โชว์ตัวเลข 4,226 ล้าน จ่ายปันผล 45 สตางค์
“เอพี” โตสวนตลาด! โชว์ผลงานปี 63 โดดเด่น ฟันก�ำไรสุทธิ 4,226.53 ล้านบาท
เติบโต 37.78% อานิสงส์กวาดยอดโอนกรรมสิทธิ์ท�ำนิวไฮ 45,188 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
44% พร้อมจ่ายปันผลหุ้นละ 0.45 บาท เตรียมขึ้น XD วันที่ 11 พ.ค.นี้
นายพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการ และมีรายได้ค่าบริการและค่าบริหารจัดการ
ผู้อ�ำนวยการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ�ำนวน 939 ล้านบาท
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ AP เปิดเผยว่า
ส�ำหรับรายได้รวมในปี 2563 มาจาก
บริษทั มีกำ� ไรสุทธิ 4,226.53 ล้านบาท เติบโต โครงการแนวราบ ในปี 2563 ท�ำสถิติสูงสุด
37.78% จากปีก่อนทีม่ กี ำ� ไรสุทธิ 3,067.51 เป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 24,035 ล้านบาท เพิ่ม
ล้านบาท มาจากยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่เพิ่ม ขึ้น 32% จากปีก่อน ซึ่งผลงานที่โดดเด่นของ
ขึน้ สูงสุด (รวมการโอนกรรมสิทธิโ์ ครงการ สินค้าแนวราบ เป็นผลจากการเปิดตัวโครงการ
ร่วมทุน) คิดเป็นมูลค่า 45,188 ล้านบาท ใหม่จำ� นวนมาก และจากยอดขายทีด่ ขี องสินค้า
เพิ่มขึ้น 44% จากปีก่อน โดยรายได้จาก บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ ขณะที่รายได้จาก
โครงการร่วมทุนในปี 2563 ท�ำรายได้สงู สุด โครงการคอนโดมิเนียมอยู่ที่ 4,974 ล้านบาท
อยู่ที่ 16,239 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87.7% เพิ่มขึ้น 16% หลังปิดการโอนกรรมสิทธิ์ (ไม่
จากปีก่อน ในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ รวมโครงการร่วมทุน) ได้ถึง 6 โครงการ
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราก�ำไรขั้นต้น
เพิ่มขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 1,948 ล้านบาท เพิ่ม (Gross Profit Margin) จะหดตัวลงระหว่าง
ขึ้น 93.1% จากปีก่อน
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในไตรมาส
ขณะที่รายได้รวมในปี 2563 อยู่ที่ 2/2563 อยูท่ ี่ 29.6% แต่มแี นวโน้มปรับตัวดี
29,888 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 25% จากปีกอ่ น ขึน้ ในไตรมาส 3/2563 มาอยูท่ ี่ 31.4% และใน
ที่มีรายได้รวม 23,802 ล้านบาท แบ่งเป็น ไตรมาส 4/2563 อยู่ที่ 31.7% ดังนัน้ อัตรา
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จ�ำนวน ก�ำไรขั้นต้นรวมของปี 2563 จึงอยู่ในระดับ
28,949 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 27% จากปีกอ่ น 31.6% ลดลง 2.7% จากปีก่อน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
ตลอดทั้งปี 2563 บริษัทจึงควบคุมค่าใช้
จ่ายในการขาย และการบริหารอย่างใกล้
ชิด โดยยอดรวมทั้งปีอยู่ที่ 20.6% ของ
รายได้ปี 2563 ลดลง 2.3% จากปีก่อน
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ครอบคลุมการด�ำเนินงานของโครงการร่วม
ทุน เมือ่ คิดรวมรายได้ 51% จากโครงการ
ร่วมทุน ดังนัน้ อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยในการ
ขาย และบริหารต่อรายได้ของปี 2563 อยู่
ที่ 17.9% ลดลง 2.9% จากปีก่อน
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท (บอร์ด) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติจ่ายเงินปันผล
ประจ�ำปี 2563 (1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563) ใน
อัตราหุน้ ละ 0.40 บาท และจ่ายเงินปันผล
พิเศษครบรอบ 30 ปี ในอัตราหุน้ ละ 0.05
บาท รวมเป็น 0.45 บาทต่อหุน้ โดยก�ำหนด
วันทีไ่ ม่ได้รบั สิทธิปนั ผล (XD) ในวันที่ 11
พฤษภาคม 2564 ก�ำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับปันผล (Record date) ในวันที่
12 พฤษภาคม 2564 และก�ำหนดจ่าย
เงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 n

ACGไฟเขียวจ่ายปันผล4สตางค์

ในส่วนบริการซ่อมบ�ำรุงและจ�ำหน่ายอะไหล่
(GR) เพิ่มขึ้นประมาณ 3% และปริมาณ
รถเข้าซ่อมในบริการซ่อมตัวถังและสี (BP)
เพิ่มขึ้นประมาณ 8% จากปี 2562
นอกจากนี้ มีรายได้จากการขายและ
บริการปี 2563 จ�ำนวน 1,997.47 ล้านบาท
ลดลง 34.03% จากปี 2562 อยู่ที่ 3,027.87
ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากส่วนงานจ�ำหน่าย
รถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง 1,604.26 ล้าน
บาท ลดลง 39.46% จากปี 2562 อยู่ที่
2,650.10 ล้านบาท ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
และส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ของกลุม่ บริษทั
ลดลง 38% จากปี 2562
ส่วนรายได้สว่ นงานบริการซ่อมบ�ำรุงและ
จ�ำหน่ายอะไหล่ 393.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
4.09% จากปี 2562 ที่ 377.77 ล้านบาท
เนื่องจากการเปิ ดสาขานาคาในเดือ นมี. ค.
2562 และสาขาเมืองกระบี่ ในเดือนต.ค.
2562 จึงท�ำให้มีจ�ำนวนรถเข้าบริการในส่วน
ของงานบริการซ่อมตัวถังและสีเพิ่มขึ้น 8%
จากปี 2562 และรายได้ค่านายหน้า 60.92
ล้านบาท ลดลง 21.39% จากปี 2562 ที่
77.50 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายรถยนต์
ลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้ค่านายหน้าลด
ลงในสัดส่วนที่น้อยกว่ายอดขายที่ลดลง ซึ่ง
บริษทั ได้รบั เงินค่านายหน้าไฟแนนซ์ตอ่ สัญญา
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ส�ำหรับค่าใช้จ่าย แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ในการขายและจัดจ�ำหน่าย 56.52 ล้านบาท
ลดลง 16.55% จากปี 2562 อยู่ที่ 67.73
ล้านบาท เกิดจากปริมาณการขายรถยนต์
ที่ ล ดลงและค่ า นายหน้ า ในการขาย และ
ค่าจัดกิจกรรมทางการตลาดลดลง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายการบริหารลดลง n

ปี63ก�ำไรลด34%เหลือ35ล้าน

บอร์ด ACG ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.04 บาท
ขึน้ XD วันที่ 26 เม.ย.นี้ และจ่าย 18 พ.ค.
64 ส่วนงบปี 63 มีก�ำไรสุทธิ 35 ล้านบาท
ลดลง 34% เหตุมีรายได้จากการขายและ
บริการ 1,997 ล้านบาท ลดลง 34% หลัง
เศรษฐกิจชะลอตัว-ลูกค้าชะลอการใช้จ่าย
นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั ออโตคอร์ป โฮลดิง้
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ACG กล่าวว่า ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 มีมติจัดสรรก�ำไร
และจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2563 ในอัตรา
0.04 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายก�ำไรสุทธิของปี 2563
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 24 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
68.24% ของก�ำไรสุทธิ มีกำ� หนดวันที่ไม่ได้
รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 26 เม.ย. 2564
ก�ำหนดรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั ปันผล (Record
date) วันที่ 27 เม.ย. 2564 และจ่ายปันผล
วันที่ 18 พ.ค. 2564 อย่างไรก็ตาม การให้
สิทธิเงินปันผลดังกล่าวของบริษทั ยังมีความ
ไม่แน่นอน เนือ่ งจากต้องรอการอนุมตั จิ ากที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 ทีจ่ ะจัด
ขึ้นในวันที่ 19 เม.ย. 2564
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2563 สิน้ สุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2563 บริษทั มีกำ� ไรสุทธิ 35.17
ล้านบาท ลดลง 34.29% จาก ปี 2562 อยู่
ที่ 53.52 ล้านบาท โดยรวมเกิดจากสภาพ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว เป็นผลมาจากการแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ท�ำให้ลูกค้าชะลอการใช้จ่ายซื้อสินค้าที่ยังไม่

ภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์

จ�ำเป็นเร่งด่วน ซึง่ ผลการด�ำเนินงานส่วนของ
งานจ�ำหน่ายรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งเป็น
ส่วนงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ ส่งผลให้
ปริมาณการขายรถยนต์ของกลุม่ บริษทั ลดลง
เป็น 38% จากปี 2562
ขณะที่ผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน
บริการซ่อม เป็นส่วนงานทีไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบ
มากนัก เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ ใช้วิธีการ
ซ่อมบ�ำรุงรถยนต์มากกว่าการซือ้ รถยนต์ใหม่
รวมถึงการเปิดบริการสาขานาคา ในจังหวัด
ภูเก็ตในเดือนมี.ค. 2562 และสาขาเมืองกระบี่
ในเดือนต.ค. 2562 ท�ำให้ปริมาณรถเข้าซ่อม
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ARROWควักเงิน89ล้าน

จ่ายปันผลอีก0.35บาท
งบปี63มีกำ� ไร168ล้าน

“ARROW “ ควัก 89.21 ล้านบาท จ่าย
ปันผลครึ่งหลังปี 63 อีกหุ้นละ 0.35 บาท
ขึ้น XD 10 พ.ค.นี้ แม้ปี 63 มีกำ� ไรสุทธิ
168.98 ล้านบาท ลดลง 17.75% พร้อม
ปรับปรุงกระบวนการผลิตรองรับงานโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ล่าสุดตุนแบ็กล็อก 1,200 ล้านบาท
นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ ARROW เปิดเผยว่า ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั (บอร์ด) เมือ่ วัน
ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติจา่ ยเงินปันผล
ประจ�ำปี 2563 (1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563) ใน
อัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายทั้งสิ้นจ�ำนวน 127,455,196.00 บาท
ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (1 ม.ค.30 มิ.ย. 2563) ไปแล้วหุ้นละ 0.15 บาท
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ดังนั้น คง
เหลือจ่ายในงวดครึง่ ปีหลัง (1 ก.ค.-31 ธ.ค.
2563) อีกหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน
89,218,637.20 บาท โดยก�ำหนดวันที่ไม่ได้
รับสิทธิปนั ผล (XD) ในวันที่ 10 พฤษภาคม
2564 ก�ำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล
(Record date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม
2564 และก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25
พฤษภาคม 2564
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในปี 2563
บริษัทมีก�ำไรสุทธิ 168.98 ล้านบาท ลดลง
17.75% จากปีกอ่ นทีม่ กี ำ� ไรสุทธิ 205.47 ล้าน
บาท และมีรายได้รวม 1,294.07 ล้านบาท
ลดลง 10.79% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม
1,450.73 ล้านบาท โดยมีอัตราก�ำไรขั้นต้น
(Gross Profit Margin) ที่ 28.4% เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 25.6% และมีอัตราก�ำไร
สุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ 12.1%
ลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ 12.8% ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจากภาษีเงินได้นิติบุคคล
ทั้งนี้ ผลประกอบการในปี 2563 ที่ลด
ลง เนือ่ งจากรายได้ลดลงจากผลกระทบของ
COVID-19 และท่ามกลางการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ ท�ำให้ภาพรวมของธุรกิจก่อสร้าง
หดตัวอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้
ปรับตัวได้อย่างทันท่วงทีในการควบคุมต้นทุน
การผลิต และแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
ของสินค้า ในกลุ่มงานระบบประกอบอาคาร
รวมทัง้ งานโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ ง่ ผลเชิงบวก
ต่อธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี้ การเร่งรัดงานโครงสร้าง
พืน้ ฐานจากภาครัฐ และการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ในหลากหลายวิธกี าร ท�ำให้บริษทั ยังสามารถ
รับมือกับผลกระทบต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนือ่ ง
รวมทั้งยังรักษาค�ำสั่งซื้อ (Backlog) ในมือ
ได้มูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งท�ำให้ภาพ
รวมของธุรกิจหลักมีความมั่นคง
“ผลประกอบการของบริษัทท่ามกลาง
สภาพอ่อนตัวของธุรกิจก่อสร้าง ยังคงมีจุด
เด่นด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ บวกกับ
การกระตุน้ เศรษฐกิจ และการเร่งรัดโครงการ
ภาครัฐ รวมทัง้ การฟื้นตัวของธุรกิจทีค่ าดว่า
จะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังของปี 2564” นาย
ธานินทร์ กล่าว n

