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KUN ประกาศข่าวดีตามนัด โชว์งบผลการด�าเนินงานปี63 ทุบสถิติสูงสุดใน

ประวติัการณ์ กวาดรายได้ 800 ล้านบาท และก�าไรสทุธ ิ84.64 ล้านบาท พร้อม

จ่ายปันผล ผู้ถือหุ้น0.08 บาทต่อหุ้น จ่อขึ้น XD วันที่ 11 พ.ค.2564 ก�าหนด

จ่าย 24 พ.ค.2564 ด้าน CEO “ประวีรัตน์ เทวอักษร ” เดินเกมรุกประกาศเจาะ

ตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบบนท�าเลรอบกทม.และปริมณฑล ทุ่มงบลงทุนรวม 

1,800 ล้านบาท จ่อทยอยเปิดตัวโครงการใหม่ ภายในไตรมาส 3 นี้

นางประวรีตัน ์เทวอกัษร ประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั 
วิลล่า คุณาลัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ KUN ผู้น�าด้านธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อขาย โดยเน้นพื้นท่ีในเขตปริมณฑลโดย

เฉพาะอ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการด�าเนิน

งานปี 2563 สามารถสร้างการเติบโตอย่างแขง็แกร่ง แม้ภาพรวมของเศรษฐกิจ

โดยรวมในประเทศชะลอตัวหลังจากที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทฯสามารถสร้างสถิติผลการด�าเนินงานสูงสุดเป็น

ประวัตกิารณ์ นบัต้ังแต่ก่อตัง้บรษิทัฯ ทัง้ในด้านก�าไรสทุธแิละรายได้รวม โดยมี

ก�าไรสุทธิทั้งสิ้น 84.64 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 49.4 % เมื่อเทียบกับปี 2562 

ที่มีก�าไรสุทธิ 56.65 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม อยู่ที่ 803.79 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 23.2% เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้รวม 652.67 ล้านบาท

ขณะท่ีผลประกอบการไตรมาส 4/2563 มรีายได้รวม 303.48 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 

111.68 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 191.80 ล้านบาท 

และมีก�าไรสุทธิ 42.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.53 ล้านบาท จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนท่ีมกี�าไรสุทธิ 13.50 ล้านบาท ซึง่การเติบโตดงักล่าวเป็นผลจากการ

รับรู้รายได้ โครงการที่เปิดขายจ�านวน 7 โครงการ แบ่งเป็น โครงการที่ตั้งอยู่

จังหวัดนนทบุรี 6 โครงการ ได้แก่ คุณาลัย บีกินส์ 1, คุณาลัย จอย, คุณาลัย 

พอลเลน , คุณาลัย ซิมโฟนี, คุณาลัย บีกินส์ 2, คุณาลัย พรีม และโครงการ

ที่ตั้งอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ คุณาลัย จอย ออน 

314 ส่งให้ ณ สิ้นปี 2563 สามารถปิดยอดขายได้ 799.64 ล้านบาท ซึ่งถือว่า

เป็นการทุบสถิติยอดขายตั้งแต่เปิดโครงการมา

ปี2563 เป็นปีแห่งความท้าทายในการบริหารงาน บริษัทฯต้องปรับกลยุทธ์

การตลาด ภายใต้วิถชีวิีต ท่ีเปล่ียนไป ท�าให้เกดิแนวคดิการอยูอ่าศยัในรปูแบบ

ใหม่ ภายใต้ EVERYTHING AT HOME ทกุสิง่เกดิขึน้ทีบ้่าน เพือ่ตอบโจทย์ความ

ต้องการของผู้บริโภคและรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยชูจุดเด่นเรื่อง

พืน้ท่ีใช้สอยภาย ในบ้านทีเ่หนอืคูแ่ข่ง ส่งผลให้ทกุโครงการของคุณาลยั ได้การ

ตอบรับท่ีดีและประสบความส�าเร็จด้านยอดขายตลอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจาก

แผนการปรับกลยุทธ์ดังกล่าวรวมถึงการบริหารจัดการและการควบคุมค่าใช้

จ่าย ที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้บริษัทฯรักษาอัตราก�าไรไว้ได้ในระดับสูง โดยอัตรา

ก�าไรสุทธิ (Net Profit Margin)อยู่ที่ 10.58 %

KUN ต้ังเป้าปีน้ี โกยยอดขาย 1.5 พันลบ.

-เทงบลงทุน 1.8 พันลบ. 

จ่อทยอยเปิดตัวโครงการใหม่ Q3/64
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นอกจากน้ี ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ เมือ่วนัที่ 

23 กมุภาพันธ์ 2564 ทีผ่่านมา มติอนุมัติการจดัสรร

ก�าไรสุทธิงวดปี 2563 เพ่ือจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น

และเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น 

ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วใน

อัตรา 0.03 บาทต่อหุน้เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2563 

ส่วนทีเ่หลอือกี 0.08 บาทต่อหุ้น จะก�าหนดรายชือ่

ผูถ้อืหุน้ทีม่สิีทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวนั

ที่ วันที่ 12 พ.ค.2564 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล 

(XD) วนัที ่11 พ.ค.2564 เพือ่ก�าหนดจ่ายเงนิปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พ.ค.2564 ภายหลังได้

รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 

2564 แล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วิลล่า คุณาลัย 

(KUN) กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทต้ังเป้าอัตราการ

เตบิโต ทางธุรกจิในปี2564 โดยตัง้เป้าท�ายอดขายที่ 

1,500 ล้านบาท จากปีก่อนทีม่ยีอดขาย 1,410 ล้าน

บาท ขณะที่รายได้ตั้งเป้าอัตราการเติบโต 10-15% 

เพิม่ข้ึนจากปีก่อนทีท่�าได้ 799.64 ล้านบาท ซึง่จะมี

การรบัรูร้ายได้จากมลูค่ายอดขายรอโอน (Backlog) 

ที่มีอยู่ 333 ล้านบาทเข้ามาทั้งหมด

พร้อมกันนี้ บริษัทฯวางงบลงทุนรวม 1,800 ล้าน

บาท ในการเปิดโครงการใหม่ๆเพิม่ ซึง่เป็นโครงการ

แนวราบทั้งหมด โดยบริษัทฯยังคงมุ่งเน้นพัฒนา

พ้ืนที่บนในท�าเลรอบกทม.และปริมณฑล ท้ังโซน

ทิศเหนือ ตะวันตก ตะวันออก และใต้ รวมถึงยังคง

ยึดม่ันในการท�าสินค้า คุ้มค่าน่าซ้ือ ในระดับราคา 

2 -5 ล้านบาท เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ส�าหรับ

โครงการใหม่บริษัทฯเตรียมทยอยเปิดตัวไตรมาส 

3/2564 เป็นโครงการท่ีทดแทนโครงการเดมิท่ีหมด

ไป โดยเป็นสนิค้าเดมิแต่มีการปรับรูปแบบสินค้าให้

ตรงกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายมากขึน้ โครงการตัง้อยู่

ย่านบางบัวทอง คิดเป็นมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท

อ ย ่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ส� า ห รั บ ภ า พ ร ว ม ธุ ร กิ จ

อสังหาริมทรัพย์แนวราบในคร่ึงปีแรก 2564 มี

โอกาสเตบิโตต่อเนือ่งจากปีท่ีผ่านมา แม้ว่าแนวโน้ม

การแข่งขันอสังหาฯแนวราบจะมีความรุนแรงขึ้น 

เนื่องจากที่อยู่อาศัยประเภทดังกล่ายังคงมีความ

ต้องการสงูของกลุ่มลกูค้าทีม่กี�าลงัซือ้และต้องการ

อยู่อาศัยจริง (Real Demand) ส่งผลให้ผู้ประกอบ

การ ทั้งรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็ก หันมาให้

ความส�าคัญกับตลาดแนวราบมากขึ้น บริษัทฯจึง

ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงวางกลยุทธ์เพื่อ

รับมือคู่แข่ง โดยใช้หลักการภายใต้กลยุทธ์ “เกาะ

ปีกอินทรี” โดยน�ากลยุทธ์คู่แข่งมาประเมิน อาทิ 

ด้านการตลาด การออกแบบโครงการ เพื่อน�ามา

ปรบัแผนการท�างาน ของบรษิทัฯให้สามารถแข่งขนั 

และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้

KUN ต้ังเป้าปีน้ี โกยยอดขาย 1.5 พันลบ.

-เทงบลงทุน 1.8 พันลบ. 
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บมจ.เอเชยี กรนี เอนเนอจ ี(AGE) ประกาศข่าวด ี3 

เด้ง หลงับอร์ดไฟเขยีวอนมัุตลิงทนุซือ้สทิธกิารเช่า

กิจการท่าเรือ และโกดังสินค้า พร้อมอนุมัติซื้อรถ

บรรทุก เพิ่มอีก 50 คัน มูลค่ารวม 290 ล้านบาท 

หวังสยายปีกต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ในอนาคต

ตอกย�้าศักยภาพความครบวงจรการขนส่งทั้งทาง

บก-น�้า พร้อมคาดมีรายได้จากธุรกิจโลจิสติกส์ปีนี้ 

2,000 ล้านบาท ด้านธุรกิจถ่านหินก็เร่งเดินหน้า

ขยายตลาดในต่างประเทศเพ่ิม จากดีมานด์การใช้

มีต่อเนื่อง ส่วนปี 63 กวาดรายได้รวม 7,897 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 27% และก�าไรสุทธิ 225 ล้านบาท

จากยอดขายถ่านหินที่ท�าได้ทะลุเป้าถึง 4.4 ล้าน

ตัน พร้อมไฟเขียวปันผล 0.10 บาท เตรียมขึ้น XD 

วันที่ 16 มี.ค. และจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 พ.ค. นี้    

นายพนม ควรสถาพร ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน 
เอนเนอจี จ�ากัด (มหาชน) หรือ AGE 

ผูจ้ดัจ�าหน่ายถ่านหนิบทิมูนิสั (ถ่านหนิสะอาด) และ

ผู้ให้บริการด้าน โลจิสติกส์ (ขนส่งทางน�้า – ขนส่ง

ทางบก – ท่าเรือ – คลงัสนิค้า  ) แบบครบวงจร เปิด

เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ

ให้บริษัทย่อย เข้าซื้อสิทธิการเช่ากิจการท่าเรือ 3 

ท่า และโกดังสินค้า 5 หลัง บนพื้นที่ทั้งหมด 31 ไร่ 

ที่อ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย

มมูีลค่าการลงทนุ 90 ล้านบาท ซึง่การเข้าลงทนุซือ้

สิทธิการเช่ากิจการในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพ

ทางธุรกิจให้มีความครบวงจรในการให้บริการด้าน

ธรุกิจโลจิสติกส์ของบรษิทัย่อย ให้มคีวามแขง็แกร่ง 

และสามารถรองรับความต้องการด้านการขนส่ง

ในทุกมิติให้กับกลุ่มลูกค้ามากขึ้น  ทั้งนี้หลังจาก

ดีลการซื้อสิทธิการเช่าท่าเรือแล้วเสร็จ ส่งผลให้ 

AGE มีท่าเรือเพิ่มเป็น 6 ท่า จากปัจจุบันมีท่าเรือ

อยู่แล้ว 3 ท่า

" จากแผนการลงทุนแบบเชิงรุกในครั้งนี้จะท�าให้

ธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษัทฯในปีนี้ สามารถรองรับ

ปริมาณการขนส่งผ่านท่าเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 7 

ล้านตนัต่อปี จากปัจจบุนัท่ีมกีารขนส่งผ่านท่าอยูท่ี่

ประมาณ 3 ล้านตันต่อ ปี ซึ่งจะสามารถขยายฐาน

กลุ่มลูกค้าด้านการขนส่งสินค้าได้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นประเภทสินค้าเกษตร ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง 

ปุ๋ย และแร่เหล็กเป็นต้น"

นอกจากนี ้ทีป่ระชมุคณะกรรมการยงัได้มมีตอินมุตัิ

การลงทุนการเข้าซ้ือรถบรรทุกเพิ่มอีก จ�านวน 

50 คัน มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท จากการ

ขยายแผนธุรกิจโลจิสติกส์ในเชิงรุก ท�าให้ในปี 

2564 บริษัทฯคาดว่าจะมีรายได้จากธุรกิจโลจิสติ

กส์จากบริษัทในเครือ และกลุ่มลูกค้าภายนอก อยู่

ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวดปี 

2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ประธาน

กรรมการบริหาร  AGE กล่าวว่า บริษัทฯ มีรายได้

จากการขายและบริการ 7,897 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

27.5%  เมือ่เทียบกบัปีท่ีผ่าน ซ่ึงเป็นรายได้จากการ

ขายถ่านหนิท่ี 7,549 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 30.1% เมือ่

เทียบกบัปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้ในงวดปี 2563 บริษทัฯ 

มีก�าไรสุทธิ อยู่ที่ 225 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากปริมาณการขายถ่านหินที่เพิ่ม

ขึ้น โดยมียอดขายถ่านหินทั้งในประเทศ และต่าง

ประเทศแตะระดับ 4.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 56.4% 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และปริมาณการจ�าหน่าย

ถ่านหินรวมทะลุเป้าทั้งปีที่วางไว้ 4 ล้านตัน รวม

ทัง้มกีารรบัรูร้ายได้จากธรุกจิโลจสิตกิส์เข้ามาเสรมิ

ความแข็งแกร่งได้เป็นอย่างดี

พร้อมกันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ

อนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิงวดปี 2563 เพ่ือจ่าย

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น 

โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

(Record Date) ในวันที่  16 มีนาคม 2564 และ

ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 16 มีนาคม 2564 เพื่อ

ก�าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นในวันที่ 19 

พฤษภาคม 2564   

AGE ประกาศข่าวดี 3 เด้ง ทุ่ม 290 ลบ.
ซื้อสิทธิการเช่ากิจการท่าเรือ - โกดังสินค้า - รถบรรทุก 

สยายปีก "โลจิสติกส์" เด้ง 2 ปี 63 โชว์ก�าไรสุทธิ 225 ล้านบาท

เด้ง 3 ปันผล 0.10 บาท 
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‘บมจ. ไซมิส แอสเสท’  หรือ SA ผู ้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โชว์ผลการด�าเนิน
งานปี 2563 ท�าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มีราย
ได้รวม 3,635.3 ล้านบาท เติบโต 3.3% และก�าไร
สุทธิ 641.4 ล้านบาท เติบโต 3.7% โดยที่มีอัตราก�าไร
ขั้นต้นสูงถึง 42.9% ซึ่งในไตรมาส 4/2563 นับเป็น
ไตรมาสที่มีผลการด�าเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ฟาก
บอร์ดไฟเขียวอนุมัติจ่ายปันผลครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อ
ตั้งบริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสด 
โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากหุน้ปันผลในอตัรา 15 หุน้เดมิ 
ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล
ในอัตราหุ้นละ 0.067 บาท และจ่ายจากเงินสด ใน
อัตรา 0.195 บาทต่อหุ้น เตรียมพร้อมก้าวเป็นหนึ่ง
ในผู้น�าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แบบครบวงจร
ระดับประเทศ ตัง้เป้ายอดรบัรูร้ายได้แตะระดบั 5,000 
ล้านบาท ในปี 64

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไซมิส แอส
เสท จ�ากัด (มหาชน) หรือ SA ผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด 
‘Asset of Life สร้างก�าไรให้กับทุกการใช้ชีวิต’ เปิด
เผยถงึ ภาพรวมผลประกอบการงวดปี 2563 (สิน้สดุ
ธันวาคม 2563) บริษัทฯ มียอดรับรู้รายได้ 3,635.3 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
ทีม่รีายได้ 3,520.5 ล้านบาท ถอืว่าเป็นผลการด�าเนนิ
งานที่เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ก่อตั้ง
บริษัทฯ หลังจากรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์
ห้องชุดในโครงการต่างๆ มากขึ้นในช่วงท้ายปี อาทิ 
โครงการ Wyndham Residence, Ramada Plaza 

Residence, Wyndham Garden Residence ฯลฯ ถอื
เป็นการเติบโตที่น่าพอใจภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีก่ระทบต่อภาคอตุสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและ
บริการเพิม่ขึน้ หลงัจากเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบ 
ในธุรกิจโรงแรม Q-Box Hotel Bangkok Blossom 
บริเวณถนนรามอินทรา ในไตรมาส 2/2562 ที่ผ่าน
มา ประกอบกบั เริม่รบัรูร้ายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์
ห้องชุดบางส่วน ที่น�ามาพัฒนาเป็นเซอร์วิสเรสซิ
เด้นซ์และพื้นท่ีให้เช่าเชิงพาณิชย์ ล่าสุดได้เริ่มขยาย
เข้าสู่ธุรกิจโรงแรมชั้นน�า ภายใต้โมเดล Branded 
Residence ซึง่เป็นความร่วมมอืกนัระหว่างไซมิส แอส
เสท กับแบรนด์โรงแรมชั้นน�าระดับโลก เพื่อยกระดับ
การอยูอ่าศยัให้กบัเจ้าของห้องชดุ ให้ได้รบัการบรกิาร
ระดับโรงแรมชั้นน�าระดับโลก

ส�าหรับก�าไรสุทธิในปี 2563 บริษัทฯ ท�าได้ 641.4 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน
หน้าที่ท�าได้ 618.3 ล้านบาท และมีอัตราก�าไรสุทธิ
เท่ากับ 17.6% ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีการ
บรหิารจัดการและควบคมุค่าใช้จ่ายในการบริหารและ
ควบคุมต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้มีอัตราก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ จากผลการด�าเนินงานที่โดดเด่น ที่ประชุมคณะ
กรรมการ (บอร์ด) บรษัิทฯ วนัที ่23 กุมภาพนัธ์ 2564 
จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับงวดผลการ
ด�าเนินงานประจ�าปี 2563 โดยแบ่งเป็นการจ่ายจาก
หุ้นปันผลในอัตรา 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล หรือ

คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.067 
บาท และจ่ายจากเงินสด ในอัตรา 0.195 บาทต่อ
หุ้น อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าว ยัง
มคีวามไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนมุตัจิากทีป่ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ทั้งนี้วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือ
หุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล วนัท่ี 16 เมษายน 2564 และ
ก�าหนดจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุ้นในวนัที ่30 เมษายน
นี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SA กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อ
ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้น�าการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
แบบครบวงจรระดบัประเทศ SA พร้อมเดนิหน้าสร้าง
การเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกๆ ปี โดยแผนการ
ด�าเนินงานในปี 2564 ตั้งเป้ารับรู้รายได้แตะระดับ 
5,000 ล้านบาท ปัจจบัุนมยีอดขายรอโอน (Backlog) 
กว่า 7,300 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้
ประมาณ 2,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยรับ
รู้รายได้ในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยปัจจุบัน (ข้อมูล ณ 
31 มกราคม 64) บรษิทัฯ มโีครงการอสังหารมิทรพัย์
เชิงพาณิชย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและขาย รวม
ไม่น้อยกว่า 11 โครงการซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะ
อยู่ในท�าเลที่มีศักยภาพทั้ง CBD และ New CBD 
อาทิ โครงการ SIAMESE RAMA 9 (Mixed-Use), 
โครงการ Wyndham Residence, โครงการ Ramada 
Plaza Residence, โครงการ Wyndham Garden 
Residence และโครงการ Ramada Residence 
เป็นต้น

บอร์ด SA ไฟเขียวจ่ายปันผล

เป็นเงินสด 0.195 บาทต่อหุ้น 

ควบจ่ายเป็นหุ้น 15 : 1 

รับผลงานปี 63 เติบโตสวนกระแส 
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บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง' หรือ SAK ผู้ให้บริการสิน

เช่ือรายย่อย โชว์ผลด�าเนนิงานปี 2563 มีก�าไรสทุธิ 

561.9 ล้านบาท เติบโต 62.4%  จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน หลังบริหารจัดการค่าใช้จ่ายโดยรวม

ลดลง โดยไม่มีผลขาดทุนจากการปิดสัญญา และ

ต้นทุนทางการเงินต�่าลง ขณะที่รายได้รวมจาก

ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและบริการ 1,613.7 ล้าน

บาท เติบโต 0.6% จากการขยายฐานลูกค้าใหม่ 

สอดคล้องพอร์ตสินเชื่อ 6,500 ล้านบาท ด้าน

บอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.108 บาท

ต่อหุ้น ชูแผน 64 ขยายสาขา 200 แห่ง รับความ

ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนเพิ่ม 

นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ศักด์ิสยามลิสซ่ิง 
จ�ากดั (มหาชน) หรือ SAK ผู้ให้บรกิารสนิ

เชื่อรายย่อยภายใต้แบรนด์ 'ศักดิ์สยามลิสซิ่ง' เปิด

เผยว่า ผลการด�าเนินงานในปี 2563 บรษิทัฯ มกี�าไร

สุทธิ561.9 ล้านบาท เติบโต 62.4% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน 345.9 ล้านบาท เนื่องจาก

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง 259.6 

ล้านบาท หรือคิดเป็น 22.1 % หลังไม่มีผลขาดทุน

จากการปิดสัญญา และความส�าเร็จการบริหาร

หนี้ NPLs อยู่ในระดับ 2-2.5% ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ย

อุตสาหกรรม ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรบัลดอัตราดอกเบีย้ ส่ง

ผลให้ต้นทุนทางการเงินต�่าลง 

ด้านภาพรวมพอร์ตสินเชื่อในปี 2563 อยู่ที่ 6,500 

ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน

มาอยู่ที่ 6,637 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จึงมีความ

ระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้า 

เพื่อรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสด ส่งผลให้

รายได้รวมอยู่ท่ี 1,613.7 ล้านบาท เติบโต 0.6% 

ใกล้เคียงช่วงกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,604.6 

ล้านบาท โดยมาจากอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม

และบริการ รวมทั้งการเปิดสาขาใหม่ ช่วยขยาย

ฐานลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้นและมีลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ

เฉลี่ยต่อสัญญาที่เพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ ความส�าเร็จของผลการด�าเนินงานดังกล่าว 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีอนุมัติการจ่าย

ปันผลงวดผลการด�าเนินงานในปี 2563 ในอัตรา 

0.108 บาทต่อหุ้น โดยจะมีวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือ

หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 

30 เมษายน 2564 และจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น

กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ศกัดิส์ยามลสิซิง่ กล่าวว่า 

แผนธุรกิจในปี 2564 บริษัทฯ เดินหน้าขับเคลื่อน

ธรุกจิภายใต้แนวคดิ 'ปล่อยสนิเชือ่เป็นธรรม เข้าใจ

และเข้าถึง ให้แก่ประชาชน' โดยมุ่งขยายพอร์ต

สินเชื่อเพิ่มเป็น8,400 ล้านบาท จากฐานลูกค้าที่

เพิ่มขึ้นทั้งสาขาเดิมและสาขาใหม่ในปีนี้ที่จะขยาย

เพิ่ม 200 แห่ง จากที่มี 519 สาขา  ครอบคลุม 38 

จังหวัด ในพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนอื และภาคตะวนัตก ท้ังในระดับอ�าเภอ

และต�าบล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

เพิ่มขึ้นและรองรับกับต้องการสินเชื่อที่มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

"เรามีความตั้งใจเป็นสินเชื่อรายย่อยเพื่อประชาชน

ฐานราก ท่ีโปร่งใส เป็นธรรม เข้าใจและเข้าถึง 

ท่ีดีกว่าเดิม เพื่อให้เราสามารถเข้าไปช่วยเหลือ

ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ 

ด้วยบริการที่มีความจริงใจ ตลอดจนการปล่อย

สินเชื่อที่รัดกุม ควบคู่กับการบริหารสินเชื่อที่ไม่ก่อ

ให้เกิดรายได้ (NPLs) ต�่ากว่าอุตสาหกรรม ซึ่งผลัก

ดันให้ 'ศักดิ์สยามลิสซิ่ง' เป็นแบรนด์ที่มีความแตก

ต่างและผลกัดนัการเตบิโตได้ตามแผน" นายศวิพงศ์ 

กล่าว   

SAK วางเป้าปี 64 

พอร์ตสินเชื่อเพ่ิมเป็น 8,400 ลบ. 

เปิดสาขาใหม่ 200 แห่ง 

คุม NPL ต�่ากว่าอุตสาหกรรม
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AP ประกาศปีนี้ ตั้งเป้ารับรู้รายได้ (รวม 100% 
JV) 4.31หม่ืนลบ.-และเป้ายอดขายที่3.55หมื่น
ลบ. เปิดตัวโครงการใหม่ในปีนี้จ�านวน 34 โครงการ 
มูลค่า4.3หมื่นลบ. หลังปี63โตแบบก้าวกระโดดเกิน
คาด

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บมจ. เอพี ไทยแลนด์ เปิด
เผยว่า วันนี้ เอพี ไทยแลนด์ ก้าวสู่การด�าเนินธุรกิจปี
ที ่30 โดยม ีEMPOWER LIVING เป็นเจตจ�านงส�าคญั
ในการด�ารงอยู่ของเอพี ไทยแลนด์จากอดีต ปัจจุบัน 
และก้าวต่อๆ ไปในอนาคต ภายใต้บทบาทหน้าทีส่�าคญั
ยิง่ในการเป็นผูส้ร้างและจดัหาสินค้าหรอืบรกิารทีเ่กือ้
หนนุให้ลกูค้าและผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัเอพี สามารถเลอืกที่
จะใช้ชวีติท่ีด ีในแบบทีต้่องการด้วยตนเอง (To create 
and provide the support that enables to live 
and enjoy life on their terms) และวันนี้วิสัยทัศน์ 
EMPOWER LIVING ได้กลายมาเป็นพื้นฐานสู่ความ
แข็งแกร่งของบริษัทฯ โดยปี 2563 ที่ผ่านมา นับเป็น
ปีแห่งบทพสูิจน์ความเป็นตวัจรงิในอตุสาหกรรมอสงั
หาฯ โดยเอพีมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดสูงสุดเกิน
จากคาดการณ์ ทัง้ในมติริายได้รวมจากสนิค้าแนวราบ 
กลุ่มคอนโดมิเนียม (100% JV) และธุรกิจอื่นๆ ได้สูง
ถงึ 46,130 ล้านบาท เตบิโตกว่า 42% จากปีก่อนหน้า 
มกี�าไรสุทธ ิณ สิน้ปี 2563 อยูท่ี ่4,225 ล้านบาท เพิม่
ขึ้นกว่า 38% ด้านสัดส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต�่า
มากเพียง 0.71 เท่า ซึ่งทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงความ
สามารถใน การบริหารจัดการภายในองค์กร ควบคู่

ไปกับการบริหารพอร์ตสินค้า และการบริหารกระแส
เงินสดที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาวะ
วิกฤติที่เกิดขึ้น

นายอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บมจ. เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า วิกฤตโควิด-19 เป็น
เพียงหนึ่งตัวอย่างของวิกฤตที่เกิดขึ้นและยังคงวน
เวียนอยู่ ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเมื่อไหร่จะส้ินสุด หรือ
จะมีวิกฤตใหม่เกิดขึ้นอีกเมื่อใดและความเสียหายจะ
รุนแรงแค่ไหน โจทย์การด�าเนินธุรกิจจึงท้าทายย่ิง
ขึน้ และน�าไปสู่รปูแบบใหม่ๆ ในการแข่งขัน โมเดลการ
ท�าธุรกิจแบบเดิมจึงไม่ใช่ค�าตอบของการอยู่รอดใน
อนาคต ซ่ึงก้าวต่อไปจากนี ้เอพ ีไทยแลนด์ จะไม่หยดุ
ที่จะสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน เพื่อตั้งรับกับ
กฎกติกาโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์
ส�าคัญทีจ่ะเป็นแนวทางในการขับเคลือ่นองค์กรสู่การ
เป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ไทย

โดยยทุธศาสตรส์�าคญัทัง้สามประกอบ
ไปด้วย

1. สร้างผูน้�าอสิระ เพิม่โอกาสในการแข่งขนัทีม่ากกว่า 
(CREATE INDEPENDENT RESPONSIBLE LEADERS) 
องค์กรจงึจ�าเป็นต้องมคีวามยดืหยุน่สงูยิง่ในสภาวะที่
ไม่ปกติ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่มาก
ขึ้น บริษัทฯ จึงให้เดินหน้าสร้างบทบาทของผู้น�าใน
โลกยุคใหม่ ให้เป็น “ผู้น�าท่ีมีความเป็นอิสระในการ

ตัดสินใจ” ภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ลูกค้า คู่ค้า และเพื่อนร่วมงานด�าเนินงาน โดยมุ่งเน้น
ไปที่ "ความต้องการของลูกค้า" มากกว่า "ข้อก�าหนด
ของบรษัิท" หรอื "ข้อจ�ากดัขององค์กร" ซึง่เช่ือว่า การ
ที่บริษัทฯ ให้อ�านาจในการตัดสินใจอย่างอิสระแก่คน
ท�างานผู้ที่อยู่ใกล้ชิดลูกค้าโดยตรงแล้วนั้น จะท�าให้
องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในโลกทีเ่ปลีย่นไปได้อย่างรวดเร็ว และมปีระสทิธิภาพ
กว่าอ�านาจการตัดสินใจอยู่ทีค่นเพยีงไม่กีค่นในองค์กร

AP ประกาศปีน้ี ต้ังเป้ารับรู้

รายได้ (รวม 100% JV) 4.31 หม่ืนลบ.

และเป้ายอดขายท่ี 3.55 หม่ืนลบ.
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2. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการสร้าง
นวตักรรม (INNOVATIVE CULTURE) การทีพ่นกังาน
เอพี ทุกคนจะสามารถสร้างและจัดหาสินค้าหรือ
บริการที่เกื้อหนุนให้ผู้คนในสังคม สามารถเลือกที่จะ
ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการด้วยตนเองนั้น สมาชิกทุก
คนในองค์กรไม่ว่าจะท�าหน้าท่ีในบทบาทใด หรือรับ
ผิดชอบเรื่องใด พวกเขาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้น บริษัทฯ จึงให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการ
สร้างนวัตกรรม ผ่านการปลูกฝังให้พนักงานทุกคน
มีระบบคิดตามหลัก DESIGN THINKING ที่ให้ความ
ส�าคญักบัการค้นหา Unmet Need ของลกูค้า ให้เกดิ
ขึ้นกับพนักงานเอพีทุกคน เพื่อให้ทุกภาคส่วนงานใช้
เป็นหลักคิดพื้นฐาน ผสานเข้ากับจุดแข็งของตนเอง
ในการร่วมมือเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นวันนี้การ
สร้างนวัตกรรมจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การ “ฝันถึงสิ่ง
ใหม่ ที่ยิ่งใหญ่” เท่านั้น แต่นวัตกรรมที่มีค่าที่สุด คือ
สิ่งที่สามารถตอบ Unmet Need หรือความต้องการ
ที่ซ่อนอยู่ของลูกค้าได้เป็นส�าคัญถึงจะเป็นสิ่งเล็กๆ 
น้อยๆ ก็ตาม

3. พลิกเกมส์ธุรกิจเดินหน้าเต็มลูป ทรานฟอร์มทุก
มิติด้วยดิจิทัล (EVERYTHING DIGITAL) อีกหนึ่ง
ยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนองค์กรคือ การน�าทุก
มิติของการด�าเนินงานเข้าสู่ระบบดิจิทัลแบบองค์
รวม (Holistic Digital Management) ทั้งที่เกี่ยว
เนื่องกับลูกค้า พาร์ทเนอร์ที่ท�างานร่วมกับเอพี หรือ 
พนักงาน เพื่อเป็นรากฐานสนับสนุน 2 ยุทธศาสตร์

ข้างต้น ทั้งนี้ การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบ
สนองลูกค้า ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมจ�าเป็น
ต้องมีข้อมูลที่รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อน�ามาใช้ใน
การวเิคราะห์ค้นหา Unmet Need ของลกูค้าได้อย่าง
แม่นย�า เพื่อส่งมอบ ‘ประสบการณ์การใช้ชีวิต’ ผ่าน
สินค้าและบริการที่มีความสะดวกและรวดเร็วให้กับ
ลูกค้าเป็นส�าคัญ

ทั้งนี้ 3 ยุทธศาสตร์ข้างต้น จะเป็นพื้นฐานส�าคัญใน
การสร้างความพร้อมให้กับองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะมีการขยายตัวเชิงรุก
อย่างมาก โดยในปี 2564 นี้ เอพี ไทยแลนด์ จะมี
โครงการอสงัหารมิทรพัย์ทีพ่ฒันาอยู่ท่ัวประเทศมาก
ถงึ 147 โครงการ มลูค่าพร้อมขายกว่า 121,890 ล้าน
บาท โดยเป็นการเปิดตัวโครงการใหม่ในปีนี้จ�านวน 
34 โครงการ มูลค่าประมาณ 43,000 ล้านบาท ซึ่ง
แบ่งเป็นโครงการแนวราบจ�านวน 30 โครงการ มลูค่า
ประมาณ 28,800 ล้านบาท และคอนโดมเินยีมทีค่าด
ว่าจะพร้อมเปิดตัวในช่วงครึง่ปีหลงัจ�านวน 4 โครงการ 
มูลค่าประมาณ 14,200 ล้านบาท และโครงการที่
อยู่ระหว่างการขายที่กระจายไปในทุกท�าเลทั้งในก
ทม.และต่างจงัหวดัมากถงึ 113 โครงการ มลูค่าสนิค้า
พร้อมขายประมาณ 78,890 ล้านบาท โดยในปี 2564 
นี ้บรษิทัฯ ตัง้เป้ารับรู้รายได้ (รวม 100% JV) 43,100 
ล้านบาท และเป้ายอดขายที่ 35,500 ล้านบาท

“การมาของวัคซีนคือ ความหวัง แต่หนทางระหว่าง
เดินไปถึงแสงแห่งความหวังนั้น ยังอีกยาวไกล สิ่งที่

เราทกุคนต้องระวงัมากท่ีสุดตอนนีค้อื ‘Ripple Effect’ 
หรอืปรากฏการณ์ระลอกคลืน่ ทีศ่นูย์กลางกค็อืความ
เสียหายทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ที่ส่งผลต่อเวลา
ในการฟื้นตัวที่ต้องลากยาวออกไปอีกหลายปี การ
คาดการณ์เวลาในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยถอืเป็น
เพียงการฟื้นคืนกลับในเชิงตัวเลขเท่านั้น แต่ความ
น่ากลัวที่แฝงอยู่คือ วิธีการทุกอย่างที่เราเคยท�าและ
เรยีนรู้มาจะเปลีย่นไป และจะยังคงเปลีย่นไปเรือ่ยๆ ซึง่
นัน่แปลว่าจากวนันีไ้ปอกีหลายปี เรายังคงต้องเผชญิ
อยู่กับความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนจากวิกฤตเปลี่ยน
โลกรอบนี้ ซึ่งหากพนักงานเครือเอพี กว่า 2,000 คน 
สามารถด�าเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์นี้ได้อย่าง
เข้าใจ เอพีก็จะสามารถสร้างและจัดหาสินค้าหรือ
บริการที่เกื้อหนุนให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
เลือกที่จะใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ในแบบที่ต้องการด้วยตนเอง 
ตามเจตจ�านง EMPOWER LIVING ท่ีได้ก�าหนดไว้” 
นายอนุพงษ์ กล่าวเสริม

อนึ่งจากบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของนักวิเคราะห์* 
กล่าวถึงเอพีว่า “เอพี ไทยแลนด์ คือ ฮีโร่แม้ในยาม
วิกฤต” และเป็นผู้น�าตลาดรายใหม่ ยอดขายและการ
เปิดตัวโครงการใหม่ โดยเฉพาะยอดขายแนวราบที่
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และการโอนคอนโดมิเนียมที่
สร้างเสร็จใหม่ โดยยกให้ “เอพี เป็นบริษัทที่มีผลการ
ด�าเนนิงานทีแ่ขง็แกร่งท่ามกลางภาวะทีย่ากล�าบาก” 
[ที่มา: *MAYBANK KIM ENG RESEARCH ตุลาคม 
2563]

AP ประกาศปีน้ี ต้ังเป้ารับรู้

รายได้ (รวม 100% JV) 4.31 หม่ืนลบ.

และเป้ายอดขายท่ี 3.55 หม่ืนลบ.
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นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ�ากดั 
กล่าวว่า ภาพการลงทุนหลังจากเกิด COVID-19 เศรษฐกิจโลกมีอัตรา
การขยายตัวที่ชะลอลง โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาด
เศรษฐกจิโลกจะหดตวัจากปัจจยั COVID-19 และการคงอตัราเงินเฟ้อให้มี
แนวโน้มอยูใ่นระดบัต�า่ จนธนาคารกลางท่ัวโลกต่างออกมาตรการกระตุน้
เศรษฐกจิผ่านนโยบายการเงินและการคลงั และทยอยเข้าซือ้สนิทรพัย์ใน
ตลาดเพิ่มสภาพคล่องเข้าระบบ และเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อน
ตลาดในปัจจุบัน โดยล่าสุดนางเจเน็ต เยเล็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังสหรัฐ ให้สัญญาณผลักดันร่างกฎหมายบรรเทาทุกข์วงเงิน 1.9 
ล้านล้านดอลลาร์ ของประธานาธิปดีโจ ไบเดน โดยเชื่อว่าสหรัฐฯจะฟื้น
ตัวกลับสู่การจ้างงานเต็มรูปแบบในปี 2565 ได้หากมีมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพียงพอ ท�าให้ตลาดเช่ือมั่นและกล้าเข้าลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น

ในระยะข้างหน้าผลจากมาตรการช่วยเศรษฐกิจจากภาครัฐทั่วโลกดัง
กล่าว จะท�าให้ทิศทางดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต�่า คาดว่านัก
ลงทุนมีแนวโน้มมุ่งลงทุนในลักษณะหาผลตอบแทนที่ดีที่สุด (Search 
For Yield) ในขณะที่ปัจจัยตลาดต่างๆ จะท�าให้ภาวะตลาดทุนมีแนวโน้ม
ทวีความผันผวนย่ิงขึ้น ส�าหรับการลงทุนในระยะสั้นน้ัน ตลาดหุ้นทั่ว
โลกในปี 2564 มีโอกาสปรับตัวดีขึ้น หากการกระจายฉีดวัคซีนป้องกัน 
COVID-19 เป็นตามเป้าหมายภาครัฐฯ ในแต่ละประเทศ ซึ่งตลาดคาดว่า
โดยรวมแล้ว การอนมุตัวิคัซนีและการกระจายการฉดีวคัซนีน่าจะเหน็เป็น
ประสิทธิผลได้ในช่วงกลางปี 2564 ส�าหรบัภาพการลงทนุในตลาดหุน้ยงั
มกีลุ่มทีส่ามารถเติบโตได้ดภีายใต้การระบาดของ COVID-19 หุน้กลุ่มดงั
กล่าวคือ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ออนไลน์ ซึ่งเติบโตดีทั้งจ�านวนผู้ชม
การแข่งขนั ผู้แข่งขนัเกมส์ออนไลน์หรอืทีเ่รยีกว่านกักฬีา Esport รวมถงึ
รายได้ของผู้ผลิตเกมส์ต่างๆ ก็ยังเติบโตต่อเนื่องทั้งก่อนการระบาด หรือ
หลงัการระบาด และหากมองภาพไปในระยะข้างหน้าเราจะพบว่าการฉีด
วัคซีนที่ก�าลังด�าเนินไปด้วยความรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศต่างเริ่มเปิด
เมือง การแข่งขัน Esports ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบัน
ผูช้มแซงกฬีาจรงิๆ อย่าง บาสเกตบอล หรือ เบสบอล ไปเรียบร้อย รวม
ถงึมกีารจดัการแข่งขนัรายการใหญ่ๆ ทีร่ออยูท่กุๆ ปีซึง่เงนิรางวลัสงูจงูใจ
นักกีฬา Esport หน้าใหม่ๆ เข้ามาสู่วงการแข่งขัน ในส่วนของการลงทุน
ในตราสารหนี้น้ัน แม้ว่าจะดูมีความน่าสนใจน้อยกว่าตลาดหุ้นในระยะนี้ 
แต่หลังช่วง COVID-19 ที่ส่งผลให้ตราสารหนี้เอกชนผันผวน แต่เริ่มมี
ทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตรของประเทศพัฒนา
แล้ว (Developed Countries) เช่น พันธบัตรสหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวลดลง 
ท�าให้ระดับผลตอบแทน ของตราสารหนี้เอกชน และตราสารหนี้กลุ่ม
ประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยรวมดูน่าสนใจกว่าเมื่อ
มองโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ตราสารหนี้ด้วยกัน

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มองเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวส่งผลดี 

แนะเลือกลงทุนกลุ่มหุ้นท่ีเติบโตโดดเด่นอย่างต่อเน่ือง
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ทั้งนี้ แอล เอช ฟันด์ มองการลงทุนในปี 2564 นี้ว่าตลาดหุ้นยังคง

น่าสนใจเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่เหมาะสม แต่ท้ังนี้

ทั้งน้ันต้องเลือกกลุ่มที่เติบโตโดดเด่น และเติบโตอย่างต่อเน่ือง เช่นหุ้น

กลุ่มอุตสาหกรรมเกมส์ออนไลน์ หรือกองทุน LHESPORT ที่มีการกระ

จายการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากเกมส์ รวมถึงรายได้ของ

บริษัทผลิตเกมส์ที่มีการเติบโตอย่างน่าสนใจ โดยเน้นลงทุนในกองทุน 

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (กองทุนหลัก) จึง

เหมาะกับนกัลงทนุทีต้่องการลงทนุในตลาดหุน้และคาดหวงัผลตอบแทน

ที่ดีในระยะยาว ในส่วนของนักลงทุนท่ีไม่สามารถรับความผันผวนจาก

การลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียวได้ กองทุน LHGDYNAMIC ท่ีร่วมกับ

ที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง INVESCO ช่วยกระจายความผันผวนจากการ

ลงทุนให้อย่างเหมาะสม โดยมีสัดส่วนทั้งการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงทองค�า ในสัดส่วนที่

เหมาะสมภายใต้กรอบการให้ค�าแนะน�าการจัด Asset Allocation ของ 

Invesco เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุน

นายมนรัฐ กล่าวต่อว่า...แอล เอช ฟันด์ เป็น บลจ. แห่งแรก ที่มีการ

แต่งตัง้ผูต้ดิตามดแูลการจดัการกองทุนรวม (Independent Oversight 

Entity : IOE) โดยหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย 

จ�ากัด “KTB LAW” ท�าหน้าท่ีติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวมใน

ประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ผู้ลงทุน และที่

อาจมีลักษณะไม่เป็นธรรมหรืออาจท�าให้ผู้ลงทุนเสียประโยชน์อันพึงได้

รับ เพื่อความเป็นอิสระอย่างแท้จริงในการปกป้องผลประโยชน์สูงสุด

ของผู้ลงทุนทุกท่าน

"ตอนนี้ แอล เอช ฟันด์ มอบสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ลงทุนในกองทุน

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Class E) และท�ารายการผ่านระบบ LH 

Fund Online โดยมีมูลค่าการสั่งซื้อ หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

รวมกันสูงสุดไม่เกิน2,000,000 บาท จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

การขาย (Front-End Fee) อีกด้วย ผู้ที่สนใจลงทุน สามารถท�ารายการ

ผ่านทาง LH Fund Online หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ โทร 02-

286-3484 กด 7 หรอืธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทกุสาขา หรอืตัวแทน

การขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง" นายมนรัฐ กล่าว

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มองเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวส่งผลดี 

แนะเลือกลงทุนกลุ่มหุ้นท่ีเติบโตโดดเด่นอย่างต่อเน่ือง
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บลจ.กสิกรไทย ส่ง 2 กองทุน RMF น้องใหม่ 
‘กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อ
การเลี้ยงชีพ (K2035RMF)’ และ ‘กองทุนเปิด
เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ 
(K2040RMF)’ ชูจุดเด่นถือครองและลงทนุกอง
เดียวต่อเนื่องได้ทุกปีจนเกษียณ ผ่านนโยบาย
กระจายลงทนุในกองทุนเพือ่วยัเกษยีณท่ีดท่ีีสุด
ในโลกแบบ Fund of fundsพร้อมปรับสัดส่วน
การลงทุนให้อัตโนมัติตามช่วงอายุจนถึงวัยเก
ษียณ เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วัน
นี้ - 1 มี.ค. 64

นายสรุเดช เกยีรตธินากร กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กสิกรไทย จ�ากัด (บลจ.
กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้เข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) 
และมอีัตราทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเร็วติดอันดับ 10 
ของโลก โดยพบว่าคนไทยมีเงินออมไม่เพียงพอ
ต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ เนื่องจาก คนส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุน
เพื่อวัยเกษียณ รวมถึงยังมีข้อจ�ากัดจากการ
ลงทุนที่เน้นลงทุนเฉพาะในประเทศ (Home 
Bias) ท�าให้พลาดโอกาสรับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย 
ชวนผูล้งทนุมาเริม่ต้นออกแบบชวีติวยัเกษยีณ
กบั 2 กองทนุ RMF น้องใหม่ ได้แก่ กองทนุเปิด
เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ 
(K2035RMF) และ กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รี
ไทร์เมนต์ 2040 เพือ่การเล้ียงชพี (K2040RMF) 
โดยมีก�าหนดเปิดเสนอขายคร้ังแรก (IPO) 
ตั้งแต่วันนี้ – 1 มีนาคม 2564

นายสุรเดชกล่าวต่อไปว่า ความน่าสนใจ
ของกองทนุ K2035RMF และ K2040RMF อยูท่ี่ 
1) มโีอกาสสร้างผลตอบแทนทีส่งูกว่า จากการ
ลงทุนในกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุน
ขึ้นไป (Fund of funds) ท�าให้กองทุนมีความ
ยืดหยุ่น และกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน
ในสินทรัพย์ท่ัวโลก พร้อมเพ่ิมโอกาสรับผล

ตอบแทนในอุตสาหกรรมที่เติบโตสูง เช่น หุ้น
กลุ่มเทคโนโลยี 2) มีการปรับสัดส่วนสินทรัพย์
ให้อัตโนมัติตามช่วงอายุ (Glide Path) โดยจะ
เน้นลงทุนหุ้นเพื่อให้เงินเติบโตในช่วงแรก และ
เมื่อขยับเข้าใกล้วันเกษียณอายุจะเน้นปกป้อง
เงินด้วยการลงทุนในตราสารหนี้มากข้ึน เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการขาดทุน และ 3) บริหาร
จัดการด้วยทีมผู้เช่ียวชาญระดับโลก บลจ.
กสิกรไทย ร่วมบริหารกับ Capital Group ซึ่ง
เป็นบลจ.ชั้นน�าระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการบริหารกองทุน Target Date ติด
อันดับ Top 5 (ที่มา: Morningstar ณ 31 ธ.ค. 
63) และมีผลการด�าเนินงานติด Percentile 
อันดับ 1 ทั้งในช่วง 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี (ที่มา: 
Capital Group ณ 31 ธ.ค. 63)

“ส�าหรับการพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุน 
K2035 หรือ K2040 แนะน�าให้ผู้ลงทุนที่มีแผน
เกษียณอายุประมาณปี ค.ศ. 2035 – 2040 
(พ.ศ. 2578 – 2583) พจิารณาจากปีทีต้่องการ
เกษียณเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนที่มีอายุ 
40 ปี และต้องการเกษียณตอนอาย ุ55 ปี (ค.ศ. 
2035 / พ.ศ. 2578) ซ่ึงมีระยะเวลาเตรียม
เกษียณ 15 ปี ควรเลือกกองทุน K2035RMF 

แต่หากต้องการเกษียณตอนอายุ 60 ปี (ค.ศ. 
2040 / พ.ศ. 2583) ซ่ึงมีระยะเวลาเตรียม
เกษียณ 20 ปี ก็ควรเลือกกองทุน K2040RMF 
ทัง้นี ้เมือ่ผูล้งทนุเลอืกลงทนุในกองทุน K2035 
หรือ K2040 แล้ว ก็สามารถลงทุนในกองทุน
เดิมได้ทุกปีจนกว่าจะเกษียณ เพราะ กองทุนมี
การปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงให้อัตโนมัติ
อยู่แล้ว” นายสุรเดชกล่าว

นายสรุเดชกล่าวเพ่ิมเติมว่า กองทนุ K2035RMF 
และ K2040RMF เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการ
ลงทุนระยะยาวเพ่ือวัยเกษียณ ที่ไม่มีเวลา
ปรับสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง สามารถรับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นและอัตราแลก
เปลี่ยนได้ โดยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตให้
มีการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์
ทั่วโลก อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
จากการลงทุนใน RMF ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถ
เริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่าน App K 
PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย หรือ 
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่อง
ทางการลงทุนข้างต้น หรือ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

บลจ.กสิกรไทย ส่ง K Target Retirement 

เตรียมเกษียณได้ง่าย ไม่ต้องปรับพอร์ตเอง
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อินไซด์ Business
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับวัคซีนโควิด-19 

ล็อตแรกของประเทศไทย

ดีแทคชนะเลิศเครือข่ายมือถือที่ดาวน์โหลด
เร็วที่สุดในไทยจาก Opensignal

OR จับมือ GPSC เปิดตัว "G-Box" 

รองรับ EV Station อีกโซลูชั่นของ กลุ่ม ปตท. 

ตอบรับเทรนด์รถยนต์ไฟฟา้

ทิปโก้ฟูด้ส์ ออกบูธชง-ชิม น�าผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่ม 

ร่วมงาน"แม่โจ้ชวนยิ้ม ชิมกัญ(ชา)"
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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