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SAKอััพพอัร์์ตสิินเช่ื่�อั6.5พันล.
เล็งขยายสิาขาใหม่่เพิ�ม่200แห่ง

NETBAYพัฒนาร์ะบบ
หวัังขยายฐานลูกค้้าใหม่่
หนุนร์ายได้้เติบโต10%

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - SGP วางเป้้ายอดขายปี้ 64 เติิบโติ 15% แติะระดับ  
3.75 ล้้านิตัินิ รับแรงหนุินิจากยอดขายต่ิางป้ระเท์ศเพิิ่�มข้�นิ ด้านิผล้งานิ 
ป้ี63 โชว์กำาไร 2,061 ล้้านิบาท์ เพิ่ิ�มข้�นิ 51.62% qอ่านิติ่อหนิ้า 2

qอ่านิติ่อหนิ้า 2

qอ่านิติ่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – SAK วางเป้้าพิ่อร์ติสิ์นิเช่�อปี้ 64  
เพิ่ิ�มข้�นิแติะ 6.5 พิ่ันิล้้านิบาท์ วางแผนิขยาย 
ส์าขาใหม่เพิ่ิ�มอีก 200 แห่ง หวังเข้าถึ้งกลุ้่ม 
ลู้กค้าใหม่ๆเพิ่ิ�มมากข้�นิ  
	 นายศิิวพงศิ์	บุุญสาลีี	กรรมการผู้้�จััดการ	
บุริษััท	ศัิกดิ�สยามลิีสซิิ่�ง	จัำากัด	(มหาชน)	หรือ	SAK	 

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - NETBAY มั�นิใจ 
รายได้ปี้ 64 เติิบโติ 10% หลั้งเดินิหน้ิา 
พิ่ัฒนิาระบบ Business Technology  
Platform รองรับการขยายฐานิลู้กค้า
กลุ้่มใหม่ๆเพิ่ิ�มเติิม
	 นายพิช ิต	 ว ิว ัฒน์ร ุจั ิราพงศิ์	
ประธานเจั�าหน�าที�บุริหาร	บุริษััท	เน็ตเบุย์	 
จัำากัด	(มหาชน)	หรือ	NETBAY	เปิดเผู้ยว่า	 
ภาพรวมรายได�ในปี	64	มั�นใจัว่าจัะเติบุโต 
ได�ในระดับุ	10%	จัากปีก่อนที�มีรายได�	 
395.97	ลี�านบุาท	เนื�องจัากบุริษััทได�มีการ 
พัฒนาระบุบุ	Business	Technology	 
Platform	 เพื�อให�สอดคลี�องกับุลี้กค�า 
ในทุกภาคส่วน	โดยมุ่งเน�นในภาคธุรกิจั 
แลีะภาครัฐ	(B2G)	แลีะระหว่างภาคธุรกิจั 
แลีะภาคธุรกิจั	(B2B)

	 นายศุิภชัย	วีรบุวรพงศ์ิ	กรรมการผู้้�จััดการ	บุริษััท	สยามแก๊ส	แอนด์	 
ปิโตรเคมีคัลีส์	จัำากัด	(มหาชน)	หรือ	SGP	เปิดเผู้ยว่า	แผู้นการดำาเนินธุรกิจัปี	64	 
บุริษััทได�ตั�งเป้าปริมาณขายก๊าซิ่ปิโตรเลีียมเหลีว	(LPG)	

ตลาดตปท.ฟื้้�นตัว

เปิดเผู้ยว่า	แผู้นธุรกิจัในปี	64	บุริษััทพร�อมเดินหน�า 
ขับุเคลีื�อนธุรกิจัภายใต�แนวคิด	“ป้ล้่อยส์ินิเช่�อ 
เป็้นิธรรม เข้าใจแล้ะเข้าถ้ึง ให้แก่ป้ระชาชนิ” 
โดยมุ่งขยายพอร์ตสินเชื�อเพิ�มเป็น	8,400	ลี�านบุาท	 
จัากฐานล้ีกค�าที�เพิ�มข้�นทั�งสาขาเดิมแลีะสาขาใหม่ 
ในปีนี�ที�จัะขยายเพิ�ม	200	แห่ง

ปตท. สนับสนุน 20 ล้านบาท พัฒนา 
“ChulaCoV19 vaccine”....

นายอรรถพล ฤกษ์์พิบููลย์ ประธานเจ้้าหน้าท่ี่� 
บูริหารและกรรมการผูู้้จ้ัดการใหญ่่ บูริษ์ัที่  
ปตที่. จ้ำากัด (มหาชน)  พร้อมด้วยคณะผูู้้บูริหาร  
ปตที่. ร่วมมอบูเงิินสนับูสนุนการวิจ้ัยและ
พัฒนาวัคซี่นสำาหรับูป้องิกันโรคโควิด-19  
ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) หรือ “ChulaCoV19  
vaccine” จ้ำานวน 20 ล้านบูาที่ ให้แก่คณะ 
แพที่ยศาสตร์ จุ้ฬาลงิกรณ์มหาวิที่ยาลัย 
สำาหรับูใช้ในการวิจั้ยและพัฒนาวัคซ่ีน เพื�อ 
ให้สามารถนำามาใช้บูรรเที่าสถานการณ ์
การแพร่ระบูาดโควิด-19

กำำาไรปี63ทะลุ2พัันล.
SGPปัักหมุ่ด้ยอัด้ขายโต15%

ศุุภชัยั ศุุภชัยั 
วีรีบวีรพงศ์์วีรีบวีรพงศ์์
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ไว�ที�	3.75	ลี�านตันเพิ�มข้�นจัากปีก่อนที�มีปริมาณ 
ขายอย่้ที�	3.25	ลี�านตัน	หรือเติบุโต	15%	ซ้ิ่�งจัาก 
สถานการณ์โควิท-19	ที�มีแนวโน�มดีข้�น	คาดว่า 
จัะส่งผู้ลีให�ยอดขายทั�งในประเทศิแลีะต่างประเทศิ 
ปรับุตัวเพิ�มข้�น	ขณะที�ราคา	LPG	ในช่วงไตรมาส	1/64	 
ถือว่าอย้่ในทิศิทางที�ดี		 	 	
	 สำาหรับุผู้ลีประกอบุการปี	63	ของบุริษััทฯ	 
แลีะบุริษััทย่อย	 มีกำาไรสุทธิส่วนที�เป็นของ

จัากปัจัจัุบุันที�มี	519	สาขา	เพื�อให�ประชาชน 
เข�าถ้งแหลี่งเงินทุนได�เพิ�มข้�นแลีะรองรับุกับุ 
ต�องการสินเชื�อที�มีแนวโน�มเพิ�มข้�น	
	 “เรามีความตั�งใจัเป็นสินเชื�อรายย่อย 
เพื�อประชาชนฐานราก	ที�โปร่งใส	เป็นธรรม	เข�าใจั

SGP

NETBAY

SAK

 นอกจัากนี�	บุริษััทยังวางแผู้นการขยาย 
ฐานล้ีกค�าใหม่อย่างต่อเนื�อง	โดยมองว่าตลีาด	 
Digital	Business	Services	มีอัตราการเติบุโต 
ในระดับุส้ง	ซ้ิ่�งล่ีาสุดบุริษััทได�พยายามเจัาะตลีาด 
ไปยังอุตสาหกรรมอุปกรณ์ตามโรงพยาบุาลีต่างๆ	 
เช่น	หุ่นยนต์เพื�อใช�ทางการแพทย์ภายในอาคาร	 
โดยจัะมีสัญญาเช่าอย่างน�อย	3	ปี	โดยคาดว่า
ปีนี�จัะเริ�มมีรายได�เข�ามาบุางส่วน	
	 ขณะที�บุริษััทได�เริ�มดำาเนินการพัฒนา 
ระบุบุธุรกิจั	e-Tax	Invoice	ซ้ิ่�งคาดว่าในปีนี�จัะมี 

แลีะเข�าถ้ง	ที�ดีกว่าเดิม	เพื�อให�เราสามารถเข�าไป 
ช่วยเหลีือประชาชนเข�าถ้งแหลี่งเงินทุนเพื�อ
ประกอบุอาชีพ	 ด�วยบุริการที�มีความจัริงใจั	
ตลีอดจันการปล่ีอยสินเชื�อที�รัดกุม	ควบุค่้กับุการ 
บุริหารNPLs	ตำ�ากว่าอุตสาหกรรม	ซ้ิ่�งผู้ลัีกดันให�	 
‘ศัิกดิ�สยามลิีสซิิ่�ง’	เป็นแบุรนด์ที�มีความแตกต่าง 
แลีะผู้ลัีกดันการเติบุโตได�ตามแผู้น”	นายศิิวพงศ์ิ	กล่ีาว	  

รายได�เข�ามาด�วยเช่นกัน	รวมทั�งยังอย้่ระหว่าง
การพัฒนาระบุบุอื�นๆเพิ�มเติม	เพื�อรองรับุการ 
สร�างรายได�ในอนาคต	

	 สำาหรับุการปรับุตัวลีดลีงของทั�งรายได�
แลีะกำาไรสุทธิในปี63	เป็นผู้ลีจัากการระบุาด
ของไวรัสโควิด-19	ที�มีผู้ลีกระทบุอย่างรุนแรง	
มีการ	Lockdown	ของหลีายประเทศิทำาให�เกิด 
ผู้ลีกระทบุกับุกลีุ่มธุรกิจัอุตสาหกรรมทั�วโลีก	
รวมถ้งภาคนำาเข�า	ส่งออก	แลีะกลุ่ีม	Logistics	
Supply	Chain	มีผู้ลีกระทบุอย่างมากจัากการ
ปิดสนามบุิน	ทำาให�รายได�ส่วนงาน	Logistics	
ลีดลีง	รวมถ้งปัญหาต้�คอนเทนเนอร์ขาดแคลีน 
ในระหว่างปี	 ซิ่้�งบุริษััทได�ปรับุตัวโดยการนำา	
Digital	Platform	ไปให�บุริการในกลีุ่มธุรกิจัอื�น	
e-Business	Services	เพิ�มข้�น

 สำาหรับุผู้ลีการดำาเนินงานในปี	63	ที�ผู่้านมา	 
บุริษััทมีกำาไรสุทธิ	561.9	ลี�านบุาท	เติบุโต	62.4%	 
เมื�อเทียบุกับุปีก่อน	เนื�องจัากการบุริหารจััดการ 
ค่าใช�จั่ายโดยรวมลีดลีง	259.6	ลี�านบุาท	หรือ 
คิดเป็น	22.1	%	หลีังไม่มีผู้ลีขาดทุนจัากการ 
ปิดสัญญา	แลีะความสำาเร็จัการบุริหารหนี�	NPLs	 
อย้ ่ในระดับุ	 2-2.5%	 ซิ่้ �งตำ �ากว่าค่าเฉลีี �ย 
อุตสาหกรรม	
	 ขณะที �พอร์ตสินเชื �อในปี	 63	 อย้ ่ที �	 
6,500	ลี�านบุาท	ลีดลีงจัากปี	62	ที�พอร์ตสินเชื�อ 
อย่้ที�	6,637	ลี�านบุาท	เนื�องจัากบุริษััทเพิ�มความ 
ระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื �อ	 เพื�อรักษัา 
สภาพคลี่องของกระแสเงินสด	 เนื�องจัากม ี
ปัจัจััยเสี�ยงจัากการแพร่ระบุาดไวรัสโควิด-19		
ทั�งนี�	ที�ประชุมคณะกรรมการบุริษััทฯ	อนุมัติ 
การจั่ายปันผู้ลีงวดปี	 63	 ในอัตรา	 0.108	
บุาทต่อหุ�น	โดยจัะมีวันกำาหนดรายชื�อผู้้�ถือหุ�น
ที�มีสิทธิรับุเงินปันผู้ลี	(Record	Date)	ในวันที�	
30	เม.ย.64	แลีะจั่ายเงินปันผู้ลีให�แก่ผู้้�ถือหุ�น
วันที�	18	พ.ค.64

ผู้้�ถือหุ�นใหญ่	 2,061.84	 ลี�านบุาท	 เพิ�มข้�น	 
701.93	ลี�านบุาท	หรือเพิ�มข้�น	51.62	%	เทียบุกับุ 
งวดปี	62	โดยมีรายได�รวม	55,641.32	ลี�านบุาท	 
ซ้ิ่�งเป็นรายได�จัากการขาย,	ขนส่ง	แลีะบุริการจัำานวน	 
55,123.61	ลี�านบุาท	รายได�อื�น	517.71	ลี�านบุาท 
	 ขณะที�กำาไรขั�นต�นในปี	63	อย้่ที�จัำานวน	
3,760.76	ลี�านบุาท	คิดเป็น	6.82%	เทียบุกับุ 
งวดเดียวกันของปี	62	ที�มีกำาไรขั�นต�น	3,250.72	ลี�านบุาท	 
หรือคิดเป็น	 4.85%	 โดยกำาไรขั�นต�นเพิ�มข้�น 
จัำานวน	510.04	ลี�านบุาท	หรือเพิ�มข้�น	15.69%	

เนื�องจัากราคา	LPG	ในช่วงไตรมาส	3	แลีะ4	ปี	63	 
มีการปรับุตัวเพิ�มข้�นอย่างต่อเนื�อง	ซ้ิ่�งราคาก๊าซิ่ 
ในช่วงคร้�งปีหลัีงปรับุตัวข้�นกว่า	115	ดอลีลีาร์สหรัฐ 
ต่อตัน	ส่งผู้ลีให�กำาไรในปีที�ผู่้านมามีการเติบุโตที�ดี
	 ทั�งนี�	 ที�ประชุมคณะกรรมการบุริษััทฯ	 
มีมติจ่ัายเงินปันผู้ลีสำาหรับุผู้ลีประกอบุการช่วง
คร้�งปีหลีังของปี	63	ในอัตราหุ�นลีะ	0.40	บุาท	
คิดเป็นเงิน	735.15	ลี�านบุาท	โดยกำาหนดวัน
ที�ไม่ได�รับุสิทธิปันผู้ลี	(XD)	วันที�	29	เม.ย.64	
แลีะจั่ายเงินปันผู้ลีวันที�	21	พ.ค.64

ศิุวพงศุ์ศิุวพงศุ์

พิชิัตพิชิัต

บญุสาลีีบญุสาลีี

วีวิีฒัน์รุ์จิริาพงศ์ ์วีวิีฒัน์รุ์จิริาพงศ์ ์
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อนุุพงษ์์อนุุพงษ์์
อัศั์วีโภคิิน์อัศั์วีโภคิิน์

นายชานนท์์ เรืืองกฤตยา(ซ้้าย) ปรืะธานเจ้้าหน้าท่์�บริืหารื และ 
นายปรืะเสรืิฐ แต่ดุุลยสาธิต (ขวา) ปรืะธานเจ้้าหน้าท์่�บรืิหารื 
สายงานธุรืกิจ้อสังหาริืมท์รัืพย์ บริืษััท์ อนันดุา ดุ่เวลลอปเม้นท์์ 
จ้ำากัดุ (มหาชน) เตรื่ยมกรืะตุ้นตลาดุสรื้างส่สันให้กับวงการื 
อสังหาฯ กับ “อนันดา × น้าค่่อม” ดุารืาตลก ขวัญใจ้มหาชน เปิดุตัว 
แคมเปญ “#อนันดาทุบไม่ยั้ั�ง” ผ่่อนให้ฟรื่นานถึึง 36 เดุือน 
สอบถึามรืายละเอ่ยดุเพิ�มเติมไดุ้ท์่� โท์รื. 02 316 2222 หรืือ 
เว็บไซ้ต์ www.ananda.co.th

นายสิท์ธิกรื ดุิเรืกสุนท์รื รืองกรืรืมการืผ่้้จ้ัดุการื ธนาคารื 
เพื�อการืส่งออกและนำาเข้าแห่งปรืะเท์ศไท์ย (EXIM BANK) 
นำาผ่้ ้บรืิหารืและพนักงานเข้ารื่วมกิจ้กรืรืมอาสาพัฒนา 
“เราทำาค่วามดีเพ่�อชาติ ศาสน์ กษััตริย์ั้” เนื�องในวันคล้าย 
วันพรืะรืาชสมภพพรืะบาท์สมเดุ็จ้พรืะพุท์ธเลิศหล้านภาลัย 
24 ก.พ.64 ณ สวนพญาไท์ภิรืมย์ เขตพญาไท์ กรุืงเท์พฯ เมื�อเร็ืวๆ น่� 
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ภาพิ่ข่าว

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์  -  “เอพีิ่” กางแผนิบุกอสั์งหาฯ  
ปี้  64  ลุ้ยเปิ้ดตัิว  34  โครงการใหม่  หนุินิส์ต๊ิอก 
พิ่ร้อมขายท์ะลุ้  1.2  แส์นิล้้านิ บาท์  หวังสิ์�นิปี้ 
โกยรายได้  4.3 หม่�นิล้้านิบาท์
 นายอนุพงษ์ั	อัศิวโภคิน	ประธานเจั�าหน�าที� 
บุริหาร	บุริษััท		เอพี	ไทยแลีนด์	จัำากัด	(มหาชน)		 
หรือ		AP		เปิดเผู้ยว่า		เอพีฯ		เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ 
ในปีนี�จัำานวน	34	 โครงการ	ม้ลีค่าประมาณ	
43,000	ลี�านบุาท	แบุ่งเป็น		แนวราบุ		30	โครงการ	 
ม้ลีค่าประมาณ	28,800	ลี�านบุาท	แลีะคอนโดมิเนียม 
ที�คาดว่าจัะพร�อมเปิดตัวในช่วงคร้ �งปีหลีัง	 
4	โครงการ	ม้ลีค่าประมาณ	14,200	ลี�านบุาท	
	 แลีะโครงการที�อย้ ่ระหว่างการขายที� 
กระจัายไปในทุกทำาเลี		ทั�งในกทม.แลีะต่างจัังหวัด 
มากถ้ง	113	โครงการ	ม้ลีค่าสินค�าพร�อมขาย 
ประมาณ	78,890	ลี�านบุาท	
	 โดยในปี	64	บุริษััทฯ	ตั�งเป้ารับุร้�รายได�	 
(รวม	100%	JV)	43,100	ลี�านบุาท	แลีะเป้ายอดขาย 
ที�	35,500	ลี�านบุาท	
	 ทั �งนี �		 ในปี	 64	 เอพีฯ		 จัะมีโครงการ 

อสังหาริมทรัพย์ที�พัฒนาอย่้ทั�วประเทศิมากถ้ง	 
147	โครงการ	ม้ลีค่าพร�อมขายกว่า	121,890	ลี�านบุาท 
	 สำาหรับุปี	 63	ที�ผู้่านมา	นับุเป็นปีแห่ง
บุทพิส้จัน์ความเป็นตัวจัริงในอุตสาหกรรม 
อสังหาฯ	โดยเอพีฯ		มีการเติบุโตอย่างก�าวกระโดด 
ทั �งในมิต ิรายได �รวมจัากสินค �าแนวราบุ	
กลุ่ีมคอนโดมิเนียม	(100%	JV)	แลีะธุรกิจัอื�นๆ		
ส้งถ้ง	 46,130	 ลี�านบุาท	 เติบุโตกว่า	 42%	

APเป้ัาปีั64โกยร์ายได้้4.3หม่่�นล้าน

จัากปีก่อนหน�า	แลีะมีกำาไรสุทธิ	ณ	สิ�นปี	63	อย่้ที�	 
4,225	ลี�านบุาท	เพิ�มข้�นกว่า	38%	ด�านสัดส่วน
หนี�สินต่อทุนอย่้ในระดับุตำ�ามากเพียง	0.71	เท่า	
	 ซ้ิ่�งทั�งหมดลี�วนสะท�อนถ้งความสามารถ 
ในการบุริหารจััดการภายในองค์กร	ควบุค่้ไปกับุ 
การบุริหารพอร์ตสินค�า	แลีะการบุริหารกระแส 
เงินสดที�รัดกุมแลีะมีประสิทธิภาพท่ามกลีาง 
สภาวะวิกฤติที�เกิดข้�น.


