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 ผู้ให้บริการปรึกษาบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างชัน้น าในอุตสาหกรรม 
STI ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง โดย STI เข้าถือหุ้น STH 100% ซึ่ง
ด าเนินธุรกิจออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม, งานตกแต่งภายใน และงาน
อนุรักษ์โบราณสถาน ทัง้นีบ้ริษัทด าเนินงานภายใต้การถือหุ้ นของกลุ่ม UV Capital และ
ผู้บริหาร STI ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการเข้าร่วมงานประมลูงานต่างๆของ UV เพิ่มมากขึน้ 
โดยสดัสว่นรายได้หลกัของ STI มาจากงานท่ีปรึกษาฯ 81% และงานออกแบบฯ 19%   
 ก าไรสุทธ ิ2H18 จะกลับมาดีขึน้จากอัตราก าไรขัน้ต้นที่ดีขึน้  
คาดก าไรสทุธิ 2H18 อยู่ท่ี 59 ล้านบาท (+32%YoY, +408%HoH) โดยขยายตวั YoY มาจาก
การรับรู้รายได้โครงการท่ีมีมลูค่าสงูขึน้ เช่น โครงการ One Bangkok และขยายตวั HoH จาก
ฐานรายได้ท่ีรับรู้เพิ่มขึน้ตาม Backlog และอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีดีขึน้ เน่ืองจากบริษัทมีการรับรู้
คา่ใช้จ่ายลว่งหน้า ก่อนท่ีบริษัทจะมีการเซน็สญัญารับรู้รายได้ใน 1H18 โดยรวมเราคาดว่าก าไร
สทุธิปี 2018 ของ STI อยู่ท่ี 71 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24%YoY จากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 
คาดอยู่ท่ี 651 ล้านบาท (+32% YoY) โดยมาจากรายได้ท่ีรับรู้ใน 1H18 ท่ี 277 ล้านบาท, ฐาน 
Backlog และงานในอนาคตท่ี 374 ล้านบาท 
 คาดก าไรสุทธปีิ 2019 ขยายตัวสูงถงึ 64% และโอกาสรับงานใหม่ยังสูง 
ในขณะท่ีเราคาดก าไรสทุธิปี 2019 อยู่ท่ี 116 ล้านบาท (+64%) โดยเป็นผลจากรายได้ท่ีคาดว่า
จะรับรู้ท่ี 861 ล้านบาท (+32% YoY) จากการรับรู้รายได้ตามฐาน Backlog ท่ี 574 ล้านบาท, 
รายได้จากโครงการท่ีอยู่ระหว่างการเจรจา และมีแนวโน้มท่ีจะได้เพิ่มขึน้ประมาณ 169 ล้าน
บาท และรายได้จากการเข้าประมลูงานใหม่ๆท่ี 118 ล้านบาท ซึ่งเรามองว่าการท่ีเป็นบริษัทใน
กลุม่ของ UV Capital จะช่วยหนุนให้บริษัทมีโอกาสในการรับงานของกลุ่ม UV เพิ่มขึน้ รวมทัง้
จากข้อมูลในอดีตเราพบว่าบริษัทมีโอกาสท่ีจะได้รับงานจากการเข้าร่วมงานประมูลท่ีสงู โดย
เฉพาะงานจากบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เรามองว่า
บริษัทมีแนวโน้มท่ีจะได้รับงานเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้รามองว่าอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2019 จะเพิ่มขึน้อยู่
ท่ี 32.9% จากแนวโน้มในการรับงานภาคเอกชนท่ีมีอตัราก าไรท่ีสงูเพิ่มขึน้ตามการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ  
 ประเมนิราคาเหมาะสมที่ 7.80 บาท 
เราประเมินมลูค่าหุ้น STI ด้วยวิธี PE Ratio ตามลกัษณะของอตุสาหกรรมรับเหมาท่ีใกล้เคียง 
ได้แก่ TEAMG, NWR, TRC, TTCL, PYLON, SYNTEC, SEAFCO, UNIQ, ITD, STEC และ 
CK ท่ี 2019 Forward PER 18 เท่า เราจึงให้ราคาเหมาะสมปี 2019 ท่ี 7.80 บาท (อิง 
2019ForwardPER ท่ี 18x) หรือคิดเป็น 2019PEG เพียง 0.5x (อิง 2018-20EPS CAGR ท่ี 
37%) เราจึงมองวา่ STI นัน้มีความน่าสนใจในการลงทนุ 

Stock code STI 
Secondary market MAI 
Sector Property & Construction 
Offering price (Bt) n.a. 
No. of IPO (mn shares) 68.00 
Total shares after IPO 268.00 
Par value (Bt) 0.50 
Offering period n.a. 
First trading date n.a. 
Financial advisor Jay Capital Advisory Limited 
Lead underwriter KTB Securities (Thailand) PCL 

Financial summary 

FY:Dec (Bt mn)  16A 17A 18E 19E 

Revenue 473  495  651  861  
EBITDA 83  82  96  154  
Net profit 58  57  71  116  
EPS (Bt) * 0.29  0.29  0.27  0.43  
Growth 59.7% -1.7% -7.6% 63.5% 
Core EPS (Bt)* 0.29  0.29  0.27  0.43  
Growth 59.7% -1.7% -7.6% 63.5% 
DPS (Bt) 0.17  0.20  0.25  0.29  
ROE 45.4% 37.7% 19.4% 19.4% 
Net gearing 17.4% 39.3% Cash Cash 
* For EPS comparison, we then used par value of Bt 0.50 (instead of 
Bt 100.00) for the backward calculation for the previous year (2016-
2017). 

Company background 

Stonehenge Inter PCL engages in consulting and project 
management service and provides engineering and 
architectural design, interior design, and historical conservation. 

Sales structure 
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ผู้น าในธุรกิจให้บริการท่ีปรึกษางานก่อสร้าง และโบราณสถาน  
STI ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง, งานด้านสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรม, งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน โดยสดัส่วนรายได้หลกัของ STI 
มาจากงานท่ีปรึกษาฯเป็นหลกัท่ี 81% ทัง้นีเ้ราคาดก าไรสุทธิ 2H18 อยู่ท่ี 59 ล้านบาท (+
32%YoY, +408%HoH) โดยขยายตวั YoY มาจากการรับรู้รายได้โครงการทีมีมลูค่าสงูขึน้ และ
ขยายตัว HoH จากฐานรายได้ท่ีรับรู้เพิ่มขึน้ตาม Backlog และอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีดีขึน้ 
เน่ืองจากบริษัทมีการรับรู้คา่ใช้จ่ายลว่งหน้า ก่อนท่ีบริษัทจะมีการเซ็นสญัญารับรู้รายได้ ส่งผล
ให้โดยรวมเราคาดวา่ก าไรสทุธิปี 2018 ของ STI อยู่ท่ี 71 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24%YoY ในขณะท่ี
เราคาดก าไรสทุธิปี 2019 อยู่ท่ี 116 ล้านบาท (+64%) โดยเป็นผลจากรายได้ท่ีอยู่ท่ี 861 ล้าน
บาท (+32% YoY) ซึง่เรามองวา่การท่ีเป็นบริษัทในกลุม่ของ UV Capital จะช่วยหนุนให้บริษัท
มีโอกาสในการรับงานของกลุ่ม UV เพิ่มขึน้ เราประเมินมลูค่าหุ้น STI ด้วยวิธี PE Ratio ตาม
ลักษณะของอุตสาหกรรมรับเหมา และให้ราคาเหมาะสมปี 2019 ท่ี 7.80 บาท (อิง 
2019ForwardPER ท่ี 18x) หรือคิดเป็น 2019PEG เพียง 0.5x  
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Company Profile 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จ ากัด (มหาชน) หรือ STI ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้าง (Consulting and Project Management) และให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม 
(Architectural Design) และวิศวกรรม (Engineering Design) งานตกแต่งภายใน (Interior Design) และงาน
อนุรักษ์โบราณสถาน (Historical Conservation) โดยในปัจจุบนับริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้น 100% ในบริษัท 
สโตนเฮ้นจ์ จ ากดั หรือ STH 

Figure 1: Company structure 

 
Source: Company data 

พัฒนาการที่ส าคัญของ STI  

2535 จดัตัง้ STH ขึน้ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพ่ือด าเนินธุรกิจออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม
และวิศวกรรม, งานตกแต่งภายใน และงานอนุรักษ์โบราณสถาน รวมถึงธุรกิจท่ีปรึกษาบริหาร และ
ควบคมุงานก่อสร้าง 

2545 STH เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท 

2547 จดัตัง้ STI ขึน้ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมต้น 1.00 ล้านบาท เพ่ือด าเนินธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุ
งานก่อสร้าง 

2552  STI เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 1.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท 

2558  เดือนธันวาคม ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ บางราย ได้ขายหุ้น STI ให้แก่ Trend Wealth Enterprise Limited 
(บริษัทจดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) รวมจ านวนทัง้สิน้ 17,500 
หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 35.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ ขณะนัน้ 

2559 - เดือนมกราคม บริษัทฯ เข้าลงทนุใน STH ด้วยการซือ้หุ้น STH จ านวน 49,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของ STH จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ STH โดยการซือ้
หุ้น STH ดงักล่าวเป็นการจดัโครงสร้างซึง่ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั (Business 
Combination of Entities under Common Control) 

 - เดือนมิถุนายน บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาทเป็น 100.00 ล้านบาท โดยออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถือหุ้น 
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 - เดือนสิงหาคม บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั (“UVCAP”) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวน
เจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“UV”) เข้าลงทนุในบริษัทฯ ด้วยการซือ้หุ้นบริษัทฯ จ านวน 350,000 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 35.00 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ณ ขณะนัน้ (1,000,000 หุ้น) 
จาก Trend Wealth Enterprise Limited ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทร่วมทางอ้อมของ UV 
โดย UVCAP ซือ้หุ้นในราคาหุ้นละ 5.70 บาท 

2561  เดือนเมษายน ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ มีมติเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของบริษัทฯ จาก 100.00 บาทต่อหุ้น 
เป็น 0.50 บาทต่อหุ้ น ส่งผลให้จ านวนหุ้ น STI มีการเปล่ียนแปลงจาก 1,000,000 หุ้ น เป็น 
200,000,000 หุ้น และมีมติเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 100.00 ล้านบาท เป็น 134.00 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จ านวน 68,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท และมีมติแปร
สภาพเป็นบริษัทมหาชน เพ่ือการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครัง้แรก และรองรับการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เพ่ือแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชน เปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ และออกหุ้นสามัญเพิ่มทนุใหม่ เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
2561 

 
 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ 
 

จ าแนกได้เป็น 2 ธุรกิจ ดงันี ้
1. ธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้าง: ด าเนินธุรกิจท่ีปรึกษาบริหารและควบคมุงานก่อสร้างใน

หลากหลายประเภทอตุสาหกรรม เช่น โครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยู่อาศยัทัง้แนบราบและแนวสูง, 
Mixed Used, ห้างสรรพสินค้า, อาคารส านกังาน, โรงแรม, ศนูย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น ทัง้นี ้
กลุ่มบริษัทฯ ท าหน้าท่ีเป็นผู้แทนของเจ้าของโครงการ ในการบริหารและควบคมุดแูลโครงการก่อสร้างให้
ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ทัง้ในกรอบระยะเวลา (Time) ต้นทนุ (Cost) คณุภาพ (Quality) และ
ขอบเขตงาน (Scope) ท่ีได้ก าหนดไว้ โดยงานบริการของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมขัน้ตอนส าคญัของ
โครงการก่อสร้าง ตัง้แต่ช่วงก่อนการก่อสร้าง (Pre – Construction Period) ช่วงระหว่างการก่อสร้าง 
(Construction Period) และช่วงการเปิดใช้โครงการและส่งมอบพืน้ท่ีแก่ผู้ ว่าจ้าง (Post – Construction 
Period) โดยมีผลงานท่ีผ่านมา เช่น  

 One Bangkok* 
 MAZARINE @ RATCHAYOTHIN * 
 DE LAPIS CHARAN81* 
 อาคาร Pearl Bangkok 
 The PARQ 
 KNIGHTS BRIDGE SATHORN 
 IDEO Q SUKHUMVIT 36 
 THE POLITAN AQUA 
 Empire Tower 
 Terminal21 Korat 
 EmQuartier and PIRAT Tower 
 The Walk Ratchpruek 
 สถาบนัวทิยสิริเมธีและโรงเรียนก าเนิดวิทย์ 
 อาคารร้อยปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วดับวรนิเวศ

ราชวรวหิาร 
* เป็นผลงานการรับจ้างของกลุ่มบริษัททีเ่ก่ียวข้องกนั เช่น TCC Assets, Grand Unity เป็นตน้ 
 
 



 

Disclaimer: This report has been prepared by KTB Securities (Thailand) PCL (KTBST). The information herein has been obtained from sources believed to be reliable and accurate; however KTBST makes no representation as to the 
accuracy and completeness of such information. Information and opinions expressed herein are subject to change without notice. KTBST has no intention to solicit investors to buy or sell any security in this report. In addition, KTBST 
does not guarantee returns nor price of the securities described in the report nor accept any liability for any loss or damage of any kind arising out of the use of such information or opinions in this report. Investors should study this report 
carefully in making investment decisions. All rights are reserved.  This report may not be reproduced, distributed or published by any person in any manner for any purpose without permission of KTBST. Investment in securities has risks. 
Investors are advised to consider carefully before making investment decisions. 

(4) 

   Stonehenge Inter (STI) 

IPO 

“Investment Made Fun” ktbst.channel www.ktbst.co.th 

2. ธุรกิจให้บริการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานตกแต่งภายใน และงานอนุ รักษ์
โบราณสถาน: ด าเนินการโดย STH ซึง่ได้ให้บริการงานออกแบบ ทัง้งานด้านสถาปัตยกรรม (Architectural 
Design) งานตกแต่งภายใน (Interior Design) งานออกแบบโครงสร้างและโยธา (Structural and Civil 
Engineering Design) และงานอนรัุกษ์โบราณสถาน (Historical Conservation) เช่น ระบบไฟฟ้าและการ
ส่ือสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบประปา ระบบสขุาภิบาล ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทยังมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์งานด้านอนุรักษ์
โบราณสถาน โดยมีผลงานท่ีผ่านมา เช่น  

 เจดีย์วดับวรนิเวศราชวรวหิาร 
 เจดีย์ภเูขาทอง พระนครศรีอยธุยา 
 พิพิธภณัฑ์ บ้านเชียง อดุรธานี 
 อาคารอนรัุกษ์บริเวณพืน้ท่ีแพร่งภธูร 
 ส านกังานและโรงงาน TOA Coating (Cambodia) 

 
Figure 2: Revenue structure by business 

 
Source: Company data, KTBST 

 

 

 
 

Figure 3: รายได้จากธุรกิจท่ีปรึกษาฯปี 2017 จ าแนกตามประเภทโครงการ  Figure 4: รายได้จากธุรกิจท่ีปรึกษาฯใน 1H18 จ าแนกตามประเภทโครงการ  

  
Source:  Company data, KTBST Source:  Company data, KTBST 
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 กลุ่มลูกค้า 
สามารถแบง่ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ได้แก่ 

1. กลุ่มงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ทัง้อาคารพกัอาศยัแนวราบและ
แนวสงู  อาคารส านกังาน  โรงแรม  ห้างสรรพสินค้า ศนูย์จดัแสดงสินค้าและนิทรรศการ  โรงงานและ/หรือ
ศูนย์บริการ  ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการและได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ ให้รับงาน  นอกจากนี ้ยังหมายรวมถึง
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ซึง่มีการวา่จ้างบริษัทภายนอกท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือมารับงาน
บางส่วนของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ีตนได้รับสิทธิจากเจ้าของโครงการให้เป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ออกแบบและก่อสร้างโครงการทัง้หมด โดยครอบคลมุทัง้บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และท่ีไม่
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เช่น 

 กลุ่มบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 กลุ่มบริษัท เอเวอร์แลนด์ จ ากดั (มหาชน)  
 กลุ่มบริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 กลุ่มบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) 
 กลุ่มบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 
 กลุ่มบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) 
 กลุ่มบริษัท ทีซีซี แอสเซท็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 กลุ่มบริษัท พราวด์ เรสซเิดนท์ จ ากดั 
 บริษัท เมโทร โพลิสพรอพเพอร์ตีส์้ จ ากดั 

 
2. กลุ่มงานภาครัฐ โดยงานบริการท่ีผู้ว่าจ้างภาครัฐว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นงานออกแบบงานด้าน

สถาปัตยกรรมและงานอนรัุกษ์โบราณสถาน ทัง้นี ้ผู้ ว่าจ้างภาครัฐจะพิจารณาคดัเลือกผู้ รับงานผ่านการ
ประกวดราคาเป็นส่วนใหญ่ 

 

 

 

 

Figure 5: รายได้จากธุรกิจออกแบบฯปี 2017  จ าแนกตามประเภทโครงการ Figure 6: รายได้จากธุรกิจออกแบบฯใน 1H18 จ าแนกตามประเภทโครงการ 

  
Source:  Company data, KTBST Source:  Company data, KTBST 
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 ผลการด าเนินงานในอดีต 
ในปี 2017 กลุ่ม STI มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.60 จากการเพิ่มขึน้ของรายได้ธุรกิจท่ีปรึกษา
บริหารและควบคมุงานก่อสร้างตามการเพิ่มขึน้ของปริมาณงานท่ีท าเสร็จตามสดัส่วนขัน้ความส าเร็จของงาน 
(Percentage of completion) ของโครงการท่ีมีมลูคา่โครงการสงู  
 

ทัง้นีใ้นกลุ่ม STI มีก าไรสุทธิในปี 2016-17 เพิ่มขึน้ท่ี 2.40% และ 2.84% YoY ตามล าดบั ตามการเติบโตของ
รายได้จากการให้บริการ รวมถงึการลดลงของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทนุทางการเงิน ในขณะท่ี
1H18 ก าไรสุทธิ ลดลง 4.65% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2017 จากการเพิ่มขึน้ของจ านวนพนกังานฝ่าย
ธุรการและส านักงานส่วนกลาง เพ่ือปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้พ ร้อมส าหรับการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และจากการเพิ่มขึน้ของเงินเดือนพนกังานท่ีปรับเพิ่มขึน้ในแตล่ะงวด 

 

Figure 7: รายได้จากธุรกิจท่ีปรึกษาฯ จ าแนกตามประเภทลกูค้า Figure 8: รายได้จากธุรกิจออกแบบฯ จ าแนกตามประเภทลกูค้า 

  
Source:  Company data, KTBST Source:  Company data, KTBST 
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Company Outlook 

 โครงการในอนาคต 
STI มีแผนงานท่ีจะน าเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  และ
ประสิทธิภาพในการท างานอนัจะส่งผลให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ ทัง้รายได้ ก าไร รวมถึงอตัราผลตอบแทน
ของผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯ ให้เตบิโตอย่างตอ่เน่ือง และสร้างความมัน่คงทางธุรกิจอย่างยัง่ยืน ดงันี ้

1. ลงทุนจัดตัง้ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา อบรมทักษะความรู้ส าหรับพนักงาน เพ่ือเพิ่มศักยภาพใน
การด าเนินธุรกิจ: จดัตัง้ศูนย์ฝึกอบรมทกัษะความรู้ด้านงานวิศวกรรมท่ีปรึกษาประเภทต่างๆ ส าหรับ
พนกังานของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือผู้แทนของหน่วยงานภายนอก โดยใช้พืน้ท่ีในอาคารข้างเคียงของบริษัท
มาพฒันาศนูย์ ซึง่จะสามารถบรรจบุคุลากรได้ 80-100 คน 

2. ลงทุนอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมด้านการออกแบบ ควบคุมงาน และการเงิน -การ
บัญชี เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ : เพิ่มเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพสูงและโปรแกรมการ
ออกแบบเพ่ือรองรับบคุคลากรและงานท่ีเพิ่มขึน้ โดยมีรายละเอียดโปรแกรม ดงันี ้  
a. โปรแกรมออกแบบงานสถาปัตยกรรม:  Autocad Architecture, Revit Architecture และ 3ds 

Max 
b. โปรแกรมออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง: Autocad Structure, Revit Structure, 

STAAD.Pro และ Autodesk Robot Structural Analysis  
ทัง้นี ้ส ำหรับโปรแกรมออกแบบงำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันำ
ระบบด้ำนกำรออกแบบงำนวิศวกรรม สถำปัตยกรรม ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้วิเครำะห์และ
ออกแบบโครงสร้ำงอำคำร โดยกำรสร้ำงระบบจ ำลองสำรสนเทศอำคำร หรือกำรสร้ำงรูป
แบบจ ำลองของข้อมลูอำคำร (Building Information Modeling) ในรูปแบบสำมมิติแทนกำร
เขียนแบบสองมิติ และถอดแบบวสัดกุำรก่อสร้ำง รวมถึงกำรสร้ำงแบบรำยงำนแสดงผลกำร
ประกอบแบบอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

c. โปรแกรมด้านบัญชี การเงนิและบุคคล 

d. โปรแกรมด้านการควบคุมงาน    

 

Industry 

 ภาพรวมเศรษฐกิจ 
สศช. คาดวา่เศรษฐกิจไทยในปี 2018 จะขยายตวัร้อยละ 4.2 – 4.7 (คา่กลางการประมาณการร้อยละ 4.5) โดย
มีปัจจยัสนบัสนุนจาก (1) การปรับตวัดีขึน้ของเศรษฐกิจโลกและระดบัราคาสินค้าในตลาดโลกซึง่จะสนบัสนุน
ให้การส่งออกและการผลิตสาขาอุตสาหกรรมขยายตวัในเกณฑ์ดีและสนับสนนุเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่าง
ตอ่เน่ือง (2) แรงขบัเคล่ือนจากการใช้จ่ายภาครัฐบาลและการลงทนุภาครัฐยงัอยู่ในเกณฑ์สูงและมีแนวโน้มเร่ง
ตวัขึน้ในช่วงคร่ึงหลังของปี (3) การฟืน้ตวัท่ีชดัเจนมากขึน้ของการลงทนุภาคเอกชน ตามการเพิ่มขึน้ของอตัรา
การใช้ก าลงัการผลิตในสาขาอุตสาหกรรม การเพิ่มขึน้ของมลูค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทนุ ความคืบหน้า
ของโครงการลงทนุของภาครัฐ และการปรับตวัดีขึน้ของความเช่ือมัน่ในภาคธุรกิจ และ (4) การปรับตวัดีขึน้และ
การกระจายตวัมากขึน้ของฐานรายได้ประชาชนในระบบเศรษฐกิจ 
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Figure 9: ตารางสรุปภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2017-18, 2Q18 และคาดการณ์เศรษฐกิจ ปี 2018 
%YoY 2016 2017 1Q18 2Q18 2018E 

GDP  3.3 3.9 4.9 4.6 4.2 – 4.7 

การลงทนุรวม  2.8 0.9 3.4 3.6 4.4 
       ภาคเอกชน  0.5 1.7 3.1 3.2 3.9 
       ภาครัฐ  9.5 -1.2 4.0 4.9 7.3 

การบริโภคภาคเอกชน  3.0 3.2 3.7 4.5 4.1 
การอปุโภคภาครัฐบาล  2.2 0.5 1.9 1.4 2.2 
มลูคา่การส่งออกสินค้า  0.1 9.8 9.9 12.3 10.0 

มลูคา่การน าเข้าสินค้า  -5.1 13.2 17.9 16.8 15.4 

ดลุบญัชีเดนิสะพดัตอ่ GDP (%) 11.7 11.2 11.6 5.2 8.4 

เงินเฟ้อ  0.2 0.7 0.6 1.3 0.9 – 1.4 
 

Source : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 
ภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

จากข้อมลูโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ในไตรมาส 2 ปี 2018 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล รวมถึงหวัเมืองใหญ่ขยายตวัต่อเน่ือง สะท้อนจากยอดขายท่ีอยู่อาศยัท่ีเติบโตดีทัง้ประเภทแนวราบ
และแนวสงู จากปัจจยัสนบัสนนุจาก  
1. ก าลงัซือ้ของกลุ่มผู้ มีรายได้ระดบักลาง-บน ทัง้นี ้ผู้ประกอบการเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ในเขต
กรุงเทพฯ อย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะพืน้ท่ีตามแนวรถไฟฟ้าทัง้ท่ีก าลงัก่อสร้างและจะสร้างใหม่ในอนาคต  
2. ผู้ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายมีกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าผ่านการขายอาคารชุด
ให้แก่เอเจนซี่ เพ่ือน าไปขายตอ่ ในขณะที่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในภูมิภาคขยายตวัเพิ่มขึน้ในโครงการท่ีอยู่อาศยั
แนวราบประเภท ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยวระดบักลางจากผู้ มีรายได้ประจ า อย่างไรก็ดี ยอดขายยงักระจุกอยู่
ในหวัเมืองใหญ่และเมืองทอ่งเท่ียว  

ในขณะท่ีแนวโน้มปี 2018 คาดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีแนวโน้มดีต่อเน่ือง 
ส่งผลให้หลายธุรกิจมีแผนลงทนุซือ้ท่ีดินท่ีมีศกัยภาพส าหรับเปิดโครงการใหม่มากขึน้ โดยธุรกิจขนาดใหญ่จะ
ยงัคงเน้นท่ีกลุ่มผู้ มีรายได้ระดบัปานกลาง-สูง ขณะท่ีคาดว่าธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในระดบัภูมิภาคโดยรวมจะมี
แนวโน้มทรงตวัจากก าลงัซือ้ในต่างจงัหวดัท่ีมีอยู่จ ากดัประกอบกบัหลายธุรกิจยงัคงมีท่ีอยู่อาศยัคงค้างอยู่ โดย
ภาพรวมทัง้ปีของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ปี 2018 คาดวา่ขยายตวัตอ่เน่ืองและปรับตวัดีขึน้กวา่ปี 2017 

นอกจากนีใ้นอนาคตคาดว่าอุปทานพืน้ท่ีเช่าของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าใหม่ในกรุงเทพจะขยายตัว
เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั เน่ืองจากนอกจากโครงการขนาดใหญ่ท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างในปัจจุบนัแล้ว (อันได้แก่ 
โครงการไอคอน สยาม)  แล้วในช่วง 1 – 2 ปีข้างหน้าจะมีโครงการขนาดใหญ่ท่ีจะเร่ิมก่อสร้าง เช่น โครงการ 
EmSphere โครงการ One Bangkok และโครงการของกลุ่มดสุิตและเซ็นทรัลพฒันาท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา ซึง่
จะส่งผลให้ตลาดศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในย่านชมุชนเมืองมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงเพิ่มขึน้ 

 คู่แข่งในอุตสาหกรรม 
จากประสบการณ์ความรู้ความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจมากว่า 30 ปี ของผู้บริหาร ประกอบกับความ
พร้อมด้านบุคลากร  รวมถึงช่ือเสียงและผลงานด้านควบคุมงานก่อสร้าง และงานบริการออกแบบด้าน
สถาปัตยกรรมและวศิวกรรม อนัเป็นท่ียอมรับจากคณุภาพผลงานของกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้กลุ่มผู้ว่าจ้างหลกัท่ี
เลือกใช้บริการของกลุ่มบริษัทฯ จะเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มีการก่อสร้างโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์อย่างตอ่เน่ืองและให้ความส าคญัตอ่คณุภาพของงานก่อสร้างที่ต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาและ
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ภายใต้งบประมาณท่ีก าหนดนอกจากนี ้กลุ่มบริษัทฯ ยังด าเนินธุรกิจเป็นวิศวกรท่ีปรึกษาในโครงการอนุรักษ์
โบราณสถานด้วยเช่นกัน ซึ่งมีคู่แข่งจ านวนไม่มาก เน่ืองจากงานอนุรักษ์โบราณสถานเป็นงานท่ีต้องใช้
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และความละเอียดเฉพาะด้าน รวมถึงงานบางส่วนอยู่ในการดแูลรับผิดชอบของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ทัง้นี ้ข้อมูลจากผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ระบุว่า ปัจจุบนั บริษัทวิศวกรรมท่ีปรึกษาท่ีมีขอบเขตการให้บริการ 
(ให้บริการท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง งานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม) และมีกลุ่มผู้
วา่จ้างที่คล้ายคลงึกนักบักลุ่มบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

 
Figure 10: สรุปข้อมลูเปรียบเทียบตวัอย่างคูแ่ข่งท่ีด าเนินธุรกิจคล้ายคลงึกนั 

หน่วย: ล้านบาท 

บริษัทคู่แข่ง ทุนจดทะเบียน สินทรัพย์ รายได้ 

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 100 265 495 

บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจ
เมนท์ จ ำกดั (มหำชน) 

340 1,033 1,121 

บริษัท โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จ ำกดั (มหำชน) 216 402 365 
บริษัท โปรเจคส์เอเชีย จ ำกดั 10 155 187 

บริษัท อรุณ ชยัเสรี คอนซลัติง้ เอนจิเนียร์ส จ ำกดั 30 419 160 
บริษัท เอ บวิด์ แมเนจเมนท์ จ ำกดั 5 122 135 
บริษัท เอ อี เอเชีย จ ำกดั 5 61 134 

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียร่ิง เน็ทเวร์ิค จ ำกดั 40 324 134 
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จ ำกดั 10 60 87 

Source:, ข้อมูลบริษัทจ ากดัจาก BOL โดยเป็นข้อมูลส าหรบัปี 2017,  (สืบคน้เมือ่วนัที ่30 สิงหาคม 2018) 

 

Valuation 

 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) 
STI งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2018 ทัง้หมด 716.52 ล้านบาท ซึ่งสามารถจ าแนกตาม
ลกัษณะประเภทงาน ได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
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ประเภทงาน 
จ านวน
สัญญา 

มูลค่าสัญญา
รวม 

)ล้านบาท(  

มูลค่างานท่ีรับรู้
รายได้แล้ว 

)ล้านบาท(  

มูลค่างาน
คงเหลือ 

)ล้านบาท(  

อายุสัญญา
คงเหลือ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
1 ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

มลูคา่สญัญาไม่เกิน 10 ล้านบาท 24 132.70 53.32 79.38 0 – 2 ปี 
มลูคา่สญัญาเกิน 10 ล้านบาท แต่
ไม่เกิน 20 ล้านบาท 

30 412.19 121.81 290.38 0 – 3 ปี 

มลูคา่สญัญาเกิน 20 ล้านบาท 18 564.70 274.77 289.93 0 – 3 ปี 
รวม 72 1,109.58 449.90 659.68  

2 ธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม 
มลูคา่สญัญาไม่เกิน 1 ล้านบาท 8 3.70 2.33 1.37 1 – 6 เดือน 
มลูคา่สญัญาเกิน 1 ล้านบาท แตไ่ม่
เกิน 5 ล้านบาท 

13 26.62 16.40 10.22 1 – 21 เดือน 

มลูคา่สญัญาเกิน 5 ล้านบาท 6 84.36 39.10 45.26 1 – 19 เดือน 
รวม 27 107.14 50.29 56.84  

รวม 99 1,216.72 500.20 716.52  
 

Source: Company data, KTBST 

 

 คาดการณ์ผลประกอบการในอนาคต 
คาดก าไรสุทธิ 2H18 อยู่ท่ี 59 ล้านบาท (+32%YoY, +408%HoH) โดยขยายตวั YoY มาจากการรับรู้รายได้
โครงการทีมีมูลค่าสูงขึน้ เช่น โครงการ One Bangkok และขยายตวั HoH จากฐานรายได้ท่ีรับรู้เพิ่มขึน้ตาม 
Backlog และอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีดีขึน้ เน่ืองจากบริษัทมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ก่อนท่ีบริษัทจะมีการเซ็น
สญัญารับรู้รายได้ใน 1H18 โดยรวมเราคาดว่าก าไรสุทธิปี 2018 ของ STI อยู่ท่ี 71 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24%YoY 
จากรายได้ท่ีเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง คาดอยู่ท่ี 651 ล้านบาท (+32% YoY) โดยมาจากรายได้ท่ีรับรู้ใน 1H18 ท่ี 
277 ล้านบาท, ฐาน Backlog และงานในอนาคตท่ี 374 ล้านบาท 

 

ในขณะท่ีเราคาดก าไรสุทธิปี 2019 อยู่ท่ี 116 ล้านบาท (+64%) โดยเป็นผลจากรายได้ท่ีคาดว่าจะรับรู้ท่ี 861 
ล้านบาท (+32% YoY) จากการรับรู้รายได้ตามฐาน Backlog ท่ี 574 ล้านบาท, รายได้จากโครงการท่ีอยู่
ระหว่างการเจรจา และมีแนวโน้มท่ีจะได้เพิ่มขึน้ประมาณ 169 ล้านบาท และรายได้จากการเข้าประมลูงาน
ใหม่ๆท่ี 118 ล้านบาท ซึ่งเรามองว่าการท่ีเป็นบริษัทในกลุ่มของ UV Capital จะช่วยหนนุให้บริษัทมีโอกาสใน
การรับงานของกลุ่ม UV เพิ่มขึน้ รวมทัง้จากข้อมูลในอดีตเราพบว่าบริษัทมีโอกาสท่ีจะได้รับงานจากการเข้า
ร่วมงานประมลูท่ีสูง โดยเฉพาะงานจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เรา
มองวา่บริษัทมีแนวโน้มที่จะได้รับงานเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้รามองว่าอตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2019 จะเพิ่มขึน้อยู่ท่ี 32.9% 
จากแนวโน้มในการรับงานภาคเอกชนท่ีมีอตัราก าไรท่ีสงูเพิ่มขึน้ตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  
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Figure 12: คาดการณ์รายได้ ก าไร และอตัราก าไรขัน้ต้น 

 
Source: Company data, KTBST 

 

 ประเมินราคาเหมาะสมท่ี 7.80 บาท 
เราประเมินมูลค่าหุ้น STI ด้วยวิธี PE Ratio ตามลักษณะของอุตสาหกรรมรับเหมาท่ีบริษัทประกอบธุรกิจ
ใกล้เคียง และเป็นผู้ น าในอุตสาหกรรม ได้แก่ TEAMG, NWR, TRC, TTCL, PYLON, SYNTEC, SEAFCO, 
UNIQ, ITD, STEC และ CK ท่ี 2019 Forward PER 18 เท่า เราจึงให้ราคาเหมาะสมปี 2019 ท่ี 7.80 บาท (อิง 
2019ForwardPER ท่ี 18x) หรือคิดเป็น 2019PEG เพียง 0.5x (อิง 2018-20EPS CAGR ท่ี 37%) เรามองว่า 
STI นัน้มีความน่าสนใจในการลงทุนในแง่ผลการด าเนินงาน และโอกาสในการรับงานในอนาคตท่ีสูง โดย
เฉพาะงานจากกลุ่ม UV ท่ีเป็น Strategic Partner และแนวโน้มอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีกลบัมาดีขึน้   

 

Figure 13: Peer Valuation 

 
Source: Bloomberg Consensus, KTBST 

 

 

 

STOCK 2019PER 2019PBV
2019ROE 

(%)

2019NI 

Growth (%)

2018E Gross 

Margin (%)
TEAMG 10.8                1.5                  10.9                20.8                32.6                    
NWR 11.9                0.6                  7.2                  (116.2)             13.6                    
TRC 22.4                1.3                  1.9                  255.8              15.0                    
TTCL 19.1                1.2                  2.9                  112.1              10.7                    
PYLON 20.2                6.5                  28.7                18.7                26.2                    
SYNTEC 8.2                  1.0                  11.7                19.5                18.5                    
SEAFCO 20.2                4.8                  23.1                9.8                  21.6                    
UNIQ 14.4                1.7                  11.2                16.5                19.5                    
ITD 23.7                1.1                  3.4                  106.0              9.9                      
STEC 24.4                3.7                  12.3                35.6                7.3                      
CK 22.1                1.8                  7.1                  9.5                  8.3                      
Average 18.0            2.3              10.9            44.4            16.7               
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Risks 

ทกุการลงทนุมีความเส่ียง ส าหรับ STI มีปัจจยัเส่ียงท่ีจะกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน ดงันี ้
ความเส่ียงด้านธุรกิจ 
1. ความเส่ียงจากการผนัผวนของรายได้ 
2. ความเส่ียงจากคูแ่ข่งทางธุรกิจและการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่  
3. ความเส่ียงจากการพึง่พิงอตุสาหกรรมในวงจ ากดั 
4. ความเส่ียงจากการพึง่พิงลกูค้าซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
5. ความเส่ียงจากการประมาณการต้นทนุรายโครงการ 
6. ความเส่ียงจากการเกิดเหตสุดุวสิยัท่ีอาจส่งผลกระทบตอ่ความส าเร็จของงาน 
7. ความเส่ียงจากการล่าช้าของโครงการ 
8. ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบตัติามสญัญา การผิดนดัช าระหนี ้หรือการยกเลิกสญัญาของลกูค้า 
9. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐบาลท่ีเ ก่ียวพันกับอุตสาหกรรมก่อสร้างและ
สถาปัตยกรรม 
 
ความเส่ียงด้านบคุลากร 
1. ความเส่ียงจากการพึง่พิงผู้บริหารหลกั 
2. ความเส่ียงจากการขาดแคลนบคุลากรท่ีมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญ 
3. ความเส่ียงจากความผิดพลาดในการปฏิบตัิหน้าท่ีของบคุลากรของบริษัทฯ 
 
ความเส่ียงอ่ืน 
1. ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ อยู่ระหวา่งการปฏิบตัติามเง่ือนไขของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
2. ความเส่ียงกรณีราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจมีความผนัผวน และก่อให้เกิดผลขาดทนุต่อผู้ลงทนุท่ีซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นสามญัครัง้นี ้

General Information 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
STI จะมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุจ านวน 68 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลงัการเสนอขายหุ้น
ครัง้นีแ้ล้ว บริษัทจะมีทนุช าระแล้วจ านวน 134 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นสามญัทัง้สิน้ 268 ล้านหุ้น 
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Figure 14: โครงสร้างผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

รายช่ือผุ้ ถือหุ้น 
จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

% การถือหุ้น 
ก่อน IPO 

% การถือหุ้น 
หลัง IPO 

1. บริษัท ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั*  70.00 35.00 26.12 
2. นายสมเกียรต ิ ศลิวฒันาวงศ์ 40.00 20.00 14.93 
3. นายไพรัช  เล้าประเสริฐ 30.00 15.00 11.19 
4. นายสมจิตร์ เป่ียมเปรมสขุ 30.00 15.00 11.19 
5. นายอิสรินทร์  สวุฒัโน 12.00 6.00 4.48 
6. นายกิตตศิกัดิ ์ สภุาควฒัน์ 8.00 4.00 2.99 
7. นายรังสรรค์ พชัรากิตติ 6.00 3.00 2.24 
8. นายเทอดสกลุ ววิธิวร 4.00 2.00 1.49 
รวมผู้ถือหุ้นเดมิ 200.00 100.00 74.63 
จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 68.00 0.00 25.37 
รวมทัง้หมด 268.00 100.00 100.00 
    
หมายเหต ุ  * เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“UV”) โดย UV ถือหุ้นบริษัท ยนิูเวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั 
(“UVCAP”) ร้อยละ 100.00 ทัง้นี ้UVCAP จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาและให้ค าแนะน า
เก่ียวกบัด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อตุสาหกรรม มีทนุจดทะเบียน 500.00 ล้านบาท กรรมการ UVCAP ประกอบด้วย (1) นาย
วรวรรต ศรีสอ้าน (2) นายวิชยั มหตัเดชกลุ (3) นายบณัฑิต ม่วงสอนเขียว และ (4) นายก าพล ปญุโสณี ส าหรับ UV เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ประกอบธุรกิจลงทนุในบริษัทอ่ืน (ข้อมลูของ UV สามารถดไูด้เพิ่มเตมิจาก www.set.or.th) ทัง้นี ้ผู้
ถือหุ้นใหญ่ท่ีถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของ UV ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน  2561  ได้แก่ บริษัท อเดลฟอส จ ากดั (“อเดลฟอส”) โดยถือ
หุ้น UV จ านวน 1,262,010,305 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 66.01 ผู้ ถือหุ้นใหญ่ของอเดลฟอส ได้แก่ (1) นายฐาปน สริิวฒันภกัดี และ 
(2) นายปณต สริิวฒันภกัดี โดยแตล่ะทา่นถือหุ้นอเดลฟอล ในสดัสว่นร้อยละ 50.00  (ท่ีมา : www.BOL.co.th ณ วนัท่ี 14 สงิหาคม 
2561 
 
Source: Company data, KTBST 

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ตดิ Silent Period 

Figure 15: Silence Period Share 
กลุ่มผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 

สดัส่วนของหุ้นท่ีตดิ Silence Period 55.00 147.40 
สดัส่วนของหุ้นท่ีไม่ตดิ Silence Period 19.63 52.60 
รวม 74.63 200.00 
Source: Company data, KTBST 
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วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน 
บริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์ในการน าเงินท่ีได้จากการเสนอขายหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ภายหลงัหกัค่าธรรมเนียมการจดั
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้ นและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอขายหุ้ น ไปใช้เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้
 

Figure 16: วตัถปุระสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทนุ 
วัตถุประสงค์ จ ำนวนเงนิที่ใช้

โดยประมำณ  
ระยะเวลำที่ใช้เงนิ 
โดยประมำณ 

1. ลงทุนจัดตัง้ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา อบรมทักษะความรู้
ส าหรับพนกังาน เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจ   

40.00 ภายในปี 2020 

2. ลงทนุอปุกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมด้านการออกแบบ 
ควบคุมงาน และการเงิน-การบัญชี เพ่ือรองรับการเติบโตของ
ธุรกิจ 

30.00 ภายในปี 2020 

3. ลงทุนงานระบบ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

20.00 ภายในปี 2021 

4. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเงินทุนในการเข้าลงทุนใน
กิจการอ่ืน 

ส่วนท่ีเหลือจาก 
1 ถงึ 3 

 

Source: Company data, KTBST   
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Quarterly Income Statement      Rev. & profit & Margin      
(Bt mn) 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18  

 

Sales 114 130 149 119 158  
Cost of sales  80 82 95 93 120  
Gross profit 34 48 54 26 38  
SG&A 20 24 23 22 26  
EBITDA 35 49 56 26 38  
Finance costs 0 0 0 0 0  
Core profit 11 19 26 2 10  
Net profit 11 19 26 2 10  
EPS 0.06 0.10 0.13 0.01 0.05  
Gross margin 30.1% 36.9% 36.1% 21.9% 24.2%  
EBITDA margin 30.3% 37.6% 38.0% 22.2% 24.3%  
Net profit margin 10.0% 14.6% 17.6% 1.5% 6.3%  
             
Balance Sheet            Income Statement           

FY: Dec (Bt mn) 2015 2016 2017 2018E 2019E  FY: Dec (Bt mn) 2015 2016 2017 2018E 2019E 

Cash & deposits 25  80  46  470  451   Sales 462  473  495  651  861  
Accounts receivable 103  107  161  168  232   Cost of sales  291  308  333  446  578  
Inventories 0  0  0  0  0   Gross profit 171  165  161  205  283  
Other current assets 29  8  9  12  15   SG&A 99  95  91  120  145  
Total cur. assets 157  194  216  650  698   EBITDA 84  83  82  96  154  
Investments 0  0  0  0  0   Depre. & amortization 8  8  8  6  8  
Fixed assets 25  22  17  14  28   Equity income (0) 1  0  0  0  
Other assets 32  37  32  34  39   Other income 4  3  4  6  8  
Total assets 215  253  265  699  765   EBIT 76  75  75  90  146  
Short-term loans 4  6  0  0  0   Finance costs 2  2  2  1  1  
Accounts payable 18  20  19  27  35   Income taxes 19  17  15  18  29  
Current maturities 5  8  4  2  2   Net profit before MI 55  56  58  71  116  
Other current liabilities 30  29  24  40  49   Minority interest  18  (2) 0  0  0  
Total cur. liabilities 56  63  47  69  85   Core profit 37  58  57  71  116  
Long-term debt 27  20  16  10  10   Extraordinary items 0  0  0  0  0  
Other LT liabilities 21  22  45  45  45   Net profit 37  58  57  71  116  
Total LT liabilities 48  43  61  55  55         
Total liabilities 104  105  108  124  141   Key Ratios           

Registered capital  5  100  100  100  100   FY: Dec 2015 2016 2017 2018E 2019E 

Paid-up capital 10  100  100  134  134   Growth -YoY      
Share premium 10  10  10  364  364   Revenue n.m. 2.4% 4.6% 31.7% 32.2% 
Retained earnings 90  40  50  80  129   EBITDA n.m. n.m. n.m. 16.1% 61.0% 
Others 0  (3) (3) (3) (3)  Net profit n.m. 59.7% n.m. 23.8% 63.5% 
Minority interests  1  (0) 0  0  0   Core profit n.m. 59.7% n.m. 23.8% 63.5% 
Shares’ equity 110  147  157  575  624   Profitability Ratio      
       Gross profit margin 37.1% 34.8% 32.6% 31.4% 32.9% 
Cash Flow Statement            EBITDA margin 18.3% 17.5% 16.7% 14.7% 17.9% 
FY: Dec (Bt mn) 2015 2016 2017 2018E 2019E  Core profit margin 7.9% 12.3% 11.6% 10.9% 13.5% 
Net profit  55  56  57  71  116   Net profit margin 7.9% 12.3% 11.6% 10.9% 13.5% 
Depreciation 8  8  8  6  8   ROA 17.0% 25.0% 22.2% 14.8% 15.9% 
Chg in working capital (43) (1) (56) 1  (56)  ROE 33.3% 45.4% 37.7% 19.4% 19.4% 
Others 17  20  (6) 13  6   Stability      
CF from operations  37  83  3  91  74   D/E (x) 0.94  0.72  0.69  0.22  0.23  
Capital expenditure (22) (4) (3) (3) (22)  Net D/E (x) 0.72  0.17  0.39  Cash Cash 
Others 21  (4) 28  (3) (5)  Interest coverage ratio 36.74  32.27  45.12  93.23  203.24  
CF from investing  (1) (8) 25  (6) (26)  Current ratio (x) 2.82  3.09  4.65  9.49  8.18  
Free cash flow 15  79  0  88  52   Quick ratio (x) 2.82  3.09  4.65  9.49  8.18  
Net borrowings 6  (1) (15) (8) 0   Per Share (Bt)      
Equity capital raised 3  90  0  388  0   Reported EPS  0.18  0.29  0.29  0.27  0.43  
Dividends paid (24) (85) (33) (41) (67)  Core EPS 0.18  0.29  0.29  0.27  0.43  
Others (13) (24) (15) 0  0   Book value 0.55  0.74  0.78  2.14  2.33  
CF from financing  (28) (20) (62) 339  (67)  Dividend 0.43  0.17  0.20  0.25  0.29  
Net change in cash  8  55  (34) 424  (19)        
             
             
             
             
             
             
              

 

Source: Company data, KTBST research  
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Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017 

CG Rating by the Thai Institute of Directors Association (Thai IOD) 

Score Symbol Description ความหมาย 
90-100  Excellent ดีเลิศ 
80-89  Very Good ดีมาก 
70-79  Good ดี 
60-69  Satisfactory ดีพอใช้ 
50-59  Pass ผ่าน 
< 50 No logo given n.a. n.a. 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) 
ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงไว้นี ้เป็นผลท่ีได้จากการส ารวจและประเมินข้อมูลท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิดเผยตอ่สาธารณะ และเป็นข้อมูลท่ีผู้ลงทนุทัว่ไปสามารถ
เข้าถึงได้ ผลส ารวจดงักลา่วจงึเป็นการน าเสนอข้อมูลในมุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการก ากับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 
โดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปฏิบตังิานหรือการด าเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้มิได้ใช้ข้อมลูภายในของบริษัทจดทะเบียนในการ
ประเมิน ดงันัน้ ผลส ารวจท่ีแสดงนีจ้งึไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปฏิบตัิงานหรือการด าเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้
ค าแนะน าในการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือค าแนะน าใดๆ ผู้ใช้ข้อมลูจงึควรใช้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และ
ตดัสนิใจในการใช้ข้อมลูใด ๆ ที่เก่ียวกบับริษัทจดทะเบียนท่ีแสดงในผลส ารวจนี ้
ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  มิได้ยืนยนัหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถกูต้องของผลส ารวจดงักลา่ว 

KTBST: ความหมายของค าแนะน า 
“ซือ้” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั ต ่ากว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน โดยคาดหวงัผลตอบแทนขัน้ต ่า 10% (ไม่รวมเงินปันผล) 
“ถือ” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั ต ่ากว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน โดยคาดหวงัผลตอบแทนระหว่าง 0% - 10% (ไม่รวมเงิน

ปันผล) 

“ขาย” เน่ืองจากราคาปัจจบุนั  สูงกว่า มลูคา่ตามปัจจยัพืน้ฐาน )ไม่รวมเงินปันผล(  

หมายเหต ุ: ผลตอบแทนทีค่าดหวงัอาจเปล่ียนแปลงตามความเสีย่งของตลาดทีเ่พ่ิมข้ึน หรือลดลงในขณะนัน้ 

 
IOD Disclaimer 
The Corporate Governance Report (CGR) of Thai listed Companies is based on a survey and assessment of information which 
companies listed on the Stock Exchange of Thailand and the Market for Alternative Investment (“listed companies”) disclose to 
the public. The CGR is a presentation of information from the perspective of outsiders on the standards of corporate governance 
of listed companies. It is not any assessment of the actual practices of the listed companies, and the CGR does not use any non-
public information. The CGR is not therefore an endorsement of the practices of the listed companies. It is not a recommendation 
for investment in any securities of any listed companies or any recommendation whatsoever. Investors should exercise their own 
judgment to analyze and consider any information relating to the listed companies presented in this CGR report. No 
representation or warranty is made by the Institute of Directors or any of its personnel as to the completeness or accuracy of the 
CGR report or the information used. 
KTBST’s Stock Rating Definition 

BUY The stock’s total return is expected to exceed 10 percent over the next 6-12 months. The stock has 
good fundamentals and attractive valuations. 

HOLD The stock’s total return is expected to be between 0 percent and positive 10 percent over the next 6-12 
months. The stock has good fundamentals, but may lack of near-term catalysts or its valuations are not 
attractive. 

SELL The stock’s total return is expected to fall below 0 percent or more over the next 6-12 months. Stock 
should be sold as negative total return is anticipated due to deteriorating fundamentals compared with 
its valuations. 

The stock’s expected total return is the percentage difference between the target price and the current price and excludes 
dividend yields of the stock. 

 
Disclaimer: บทวิเคราะห์ฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยบริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั มีวตัถปุระสงค์เพื่อน าเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจของนกัลงทนุทัว่ไป โดยจดัท าขึน้บนพืน้ฐานของข้อมูลที่
ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอนัเชื่อถือได้ และมิได้มีเจตนาเชิญชวนหรือชีน้ าให้ซือ้หรือขายหลกัทรัพย์แต่อย่างใด ดงันัน้ บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั จะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้จากการใช้บทวิเคราะห์
ฉบบันีท้ัง้ทางตรงและทางอ้อม และขอให้นกัลงทนุใช้ดลุพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตดัสนิใจลงทนุ 


