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Consolidated earnings
BT (mn)
Normalized earnings
Net profit

2017

2018

2019E

2020E

-1,584

1,298
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1,783

-611

1,617

1,579
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-1.04

0.85

1.04

1.17

EPS (Bt)

-0.40

1.06
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% growth
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Dividend (Bt)

0.0

0.3
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BV/share (Bt)

6.2

7.4
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EV/EBITDA (x)

-45.7
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-21.5
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4Q18 ดีกว่าคาด ปี 2019 โมเมนตัมขาขึ้น
กาไรปกติ 4Q18 ดีขึน้ จากปี ก่อน แต่ชะลอ Q-Q
STEC รายงานกาไรสุทธิ 4Q18 อยู่ท่ี 638 ล้านบาท เติบโต 67% Q-Q และดีขน้ึ จาก
4Q17 ที่ขาดทุน 1.3 พันล้านบาท หากตัดรายการพิเศษจากการปรับมูลค่าอสังหาฯ
ราว 263 ล้านบาท กาไรปกติเท่ากับ 375 ล้านบาท (-2% Q-Q ) ดีกว่าที่เราคาด 20%
เนื่องจากรายได้งานก่อสร้างทาได้สูงกว่าคาดที่ 9.3 พันล้านบาท (+29% Q-Q, +55%
Y-Y) ตามความคืบหน้าของงานก่อสร้างทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับรักษาอัตรากาไรขัน้ ต้นได้
น่าพอใจที่ 7.6% ใกล้เคียงกับ 3Q18 อย่างไรก็ตาม SG&A ต่อรายได้ปรับขึน้ เป็ น 1.9%
จาก 1.6% ใน 3Q18 จากค่าใช้จา่ ยผลตอบแทนพนักงานประจาปี
ปี 2018 พลิ กเป็ นบวก …ปี 2019 ขยายตัวเด่น
ภาพปี 2018 กาไรสุทธิอยูท่ ่ี 1.6 พันล้านบาท พลิกเป็ นบวกจากปี 2017 ขาดทุน 611
ล้านบาท หลังตัง้ สารองขาดทุนโครงการรัฐสภาใหม่ และสนามบินภูเก็ต หากพิจารณา
กาไรปกติจะเท่ากับ 1.3 พันล้านบาท สาหรับปี 2019 เราคงประมาณการกาไรปกติท่ี
1.6 พันล้านบาท (+22% Y-Y) ด้วยมุมมองบวกดังนี้ 1) คาดรายได้งานก่อสร้างเร่งขึน้
13% Y-Y เป็ น 3.1 หมื่นล้านบาท บน Backlog ณ ปั จจุบนั ทีค่ าดอยูท่ ่ี 1.1 แสนล้าน
บาท 2) งานรถไฟฟ้ าเป็ นสัดส่วนหลักของงานในมือ ซึง่ รถไฟฟ้ าสีสม้ ชมพู และเหลือง
ทาได้เร็วกว่าแผนเล็กน้อย อ้างอิงข้อมูลจากรฟม.พบว่าความคืบหน้า ณ สิน้ เดือนม.ค.
2019 อยูท่ ่ี 25% , 12% และ 12% ตามลาดับ 3) คาดรักษาอัตรากาไรขัน้ ต้นปี 2019
ในระดับ 8% ได้ แม้มรี ายได้จากงานรัฐสภาใหม่ทไ่ี ม่มกี าไรเข้ามาฉุด แต่ถูกชดเชยด้วย
งานในมือทีม่ มี าร์จน้ิ ดี อย่างรถไฟฟ้ า และโรงไฟฟ้ า ทัง้ นี้ คาด 1Q19 มีการบันทึก
ค่าใช้จา่ ยพนักงานกรณีเลิกจ้างหรือเกษียณอายุจากเดิม 300 วัน เป็ น 400 วันตาม
กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ราว 58 ล้านบาท
คงคาแนะนาซื้อ ราคาเหมาะสมที่ 28.50 บาท
เรายังแนะนาซือ้ ราคาเหมาะสม 28.50 บาท ระยะสัน้ แนะนักลงทุนจับตาการเจรจา
ผลสรุปของรถไฟความเร็วสูงกับกลุ่ม CP ในวันที่ 5 มี.ค.นี้ หากกลุ่ม CP ไม่ยอมรับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือก และยุตกิ ารเจรจา จะเป็ นบวกต่อ STEC ทันที
เนื่องจากรฟท.จะเรียกกลุ่ม BSR (BTS 60%, STEC 20%, RATCH 20%) เข้ามา
เจรจาเป็ นลาดับถัดไป อย่างไรก็ตาม เราไม่กงั วลหาก STEC พลาดงานนี้ไป เนื่องจาก
มี Backlog แข็งแกร่ง รับรูร้ ายได้ในลักษณะ S-curve หนุนผลประกอบการโดดเด่น
ต่อเนื่อง
ขณะทีย่ งั มีโอกาสได้รบั งานใหม่เข้ามาเติมอีกมากจากการประมูลงานของ
ภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชนทีข่ ยายตัว โดยบริษทั ตัง้ เป้ ารับงานเพิม่ ราว 3-4
หมื่นล้านบาท
ความเสีย่ ง – ความล่าช้าในการประมูล และก่อสร้าง, ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมือง,
โครงการรัฐสภาใหม่เสร็จไม่ทนั กาหนด

4Q18 Earnings Results
(Bt mn)

4Q18

3Q18

%Q-Q

4Q17

%Y-Y

Revenue

9,321

7,232

28.9

6,008

55.2

Costs

8,616

6,665

29.3

8,634

-0.2

Gross profit

705

567

24.3

-2,627

nm

SG&A costs

177

116

53.3

33

435.3

Interest charge

8

6

27.9

7

16.3

Norm profit

375

382

-1.7

-2,294

nm

Net profit

638

382

67.2

-1,320

nm

Gross margin (%)

7.6

7.8

-0.3

-43.7

51.3

Norm earnings margin (%)

4.0

5.3

-1.3

-38.2

Net profit margin (%)

6.8

5.3

1.6

-22.0

42.2
28.8

Source: Company and FSS Research
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รายได้งานก่อสร้าง +29% Q-Q, +55% Y-Y หลักๆมาจากการรับรูง้ าน
ก่อสร้างรถไฟฟ้ าสายสีชมพู-เหลือง
อัตรากาไรขันต้
้ นอยู่ท่ี 7.6% จาก 7.8% ใน 3Q17 แม้มแี รงกดดันจาก
งานรัฐสภาใหม่ทไ่ี ม่มมี าร์จน้ิ แต่งานดังกล่าวคิดเป็ นสัดส่วนเพียง 10%
จึงไม่มผี ลกระทบมากนัก
SG&A ต่อรายได้อยู่ท่ี 1.9% เทียบกับ 1.6% ใน 3Q18 จากค่าใช้จ่าย
ประจาไตรมาส

บริษ ัทหล ักทร ัพย์ ฟิ น ันเซีย ไซร ัส จาก ัด (มหาชน)
สาน ักงานใหญ่

สาน ักงานไทยซ ัมมิท ทาวเวอร์

สาขา อ ัลม่าลิงค์

สาขา อ ัมรินทร์ ทาวเวอร์

สาขา เซ็ นทร ัลปิ่ นเกล้า 1

999/9 อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท
้ 18 , 25
เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

(สายงานสนั บสนุน) 1768
้ 5, 31
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชัน
ถ.เพชรบุรต
ี ัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห ้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร

้ 9,14,15
25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชัน
ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

496/502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
้ 20 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี
ชัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ปิ่ นเกล ้า
้ ที่ 16 ห ้อง 2160/1
ทาวเวอร์ ชัน
ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์
เขต บางกอกน ้อย จ.กรุงเทพมหานคร

สาขา บางกระปิ

สาขา บางนา

สาขา สินธร 1

สาขา เคีย
่ นหงวน (สินธร 2)

สาขา สินธร 3

้ 3
3105 อาคารเอ็นมาร์ค ชัน
ห ้องเลขที่ A3R02 ถ.ลาดพร ้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จ.กรุงเทพมหานคร

589 หมู่ 12 อาคารชุดทาวเวอร์ 1
้ 19 ห ้องเลขที่ 589/105
ออฟฟิ ศ ชัน
(เดิม 1093/105)
ถ.บางนา-ตราด(กม.3) แขวงบางนา
เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1
้ 2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
ชัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

้ 18
140/1 อาคารเคีย
่ นหงวน 2 ชัน
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3
้ 19 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี
ชัน
เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

สาขา ลาดพร้าว

่
สาขา ประชาชืน

สาขา ร ังสิต

สาขา อ ับดุลราฮิม

สาขา ร ัตนาธิเบศร์

555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2
้ 11 ถ.พหลโยธิน
ยูนต
ิ 1106 ชัน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร

้ 4
105/1 อาคารบี ชัน
ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร

้ 2, 2.5, 3 หมู๋ 17
1/832 ชัน
ต.คูคต อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี

้ 12
990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชัน
ห ้อง 1210 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร

576 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี

สาขา ศรีราชา

สาขา ขอนแก่น 1

สาขา ขอนแก่น 2

สาขา ขอนแก่น 3

สาขา อุดรธานี

้ G) ถนนสุขม
135/99 (ตึกคอม ชัน
ุ วิท
ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี

้ 2 ถ.กลางเมือง
311/16 ชัน
ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

้ 2
เลขที่ 26/9 หมูท
่ ี่ 7 ชัน
ถ.ศรีจันทร์ใหม่
ต. ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

311/1
ถ.กลางเมือง (ฝั่ งริมบึง)
ต. ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

197/29, 213/3
ถ.อุดรดุษฏี ต. หมากแข ้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

สาขา เชียงใหม่ 1

สาขาเชียงใหม่ 2

สาขาเชียงใหม่ 3

สาขา เชียงราย

สาขา แม่สาย

308
หมูบ
่ ้านเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช ้างคลาน ต.ช ้างคลาน
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

310
หมูบ
่ ้านเชียงใหม่แลนด์
ถ.ช ้างคลาน ต.ช ้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

้ 1
อาคารมะลิเพลส 32/4 หมูท
่ ี่ 2 ชัน
ห ้อง B1-1, B1-2
ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่

353/15 หมู่ 4 ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

119 หมู่ 10 ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สาขา นครราชสีมา

สาขา สมุทรสาคร

สาขา ภูเก็ต

สาขา หาดใหญ่ 1

สาขา หาดใหญ่ 2

้ 7
1242/2 ห ้อง A3 ชัน
สานั กงานเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

813/30 ถ.นรสิงห์
ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร

22/18
ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง
ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต
จ.ภูเก็ต

200/221, 200/223
้ 2
อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชัน
ถ.นิพัทธ์อท
ุ ศ
ิ 3 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

้ ลอย ถ.ประชาธิปัตย์
106 ชัน
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สาขา หาดใหญ่ 3

สาขา ตร ัง

สาขา สุราษฏ์ธานี

สาขา ปัตตานี

200/222, 200/224, 200/226
้ 2
อาคารจุลดิศ หาดใหญ่พลาซ่า ชัน
ถ.นิพัทธ์อท
ุ ศ
ิ 3 ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

59/28 ถ.ห ้วยยอด ต.ทับเทีย
่ ง
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

173/83-84 หมู่ 1 ถ.วัดโพธิ-์ บางใหญ่
ต.มะขามเตีย
้ อ.เมืองสุราษฎ์ธานี
จ.สุราษฎ์ธานี

300/69-70 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล
อ.เมือง จ.ปั ตตานี

คานิยามของคาแนะนาการลงทุน
BUY
HOLD
SELL
TRADING BUY
OVERWEIGHT
NEUTRAL
UNDERWEIGHT

้ ” เนือ
“ซือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั ตา่ กว่า มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 10%
“ถือ” เนือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั ตา่ กว่า มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน โดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10%
“ขาย” เนือ
่ งจากราคาปั จจุบน
ั สูงกว่า มูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน
้ เก็งกาไรระยะสัน
้ ” เนือ
้ แม ้ว่าราคาปั จจุบน
“ซือ
่ งจากมีประเด็นทีม
่ ผ
ี ลบวกต่อราคาหุ ้นในระยะสัน
ั จะสูงกว่ามูลค่าตามปั จจัยพืน
้ ฐาน
“ลงทุนมากกว่าตลาด” เนือ
่ งจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด
“ลงทุนเท่ากับตลาด”
เนือ
่ งจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่าก ับ ตลาด
“ลงทุนน ้อยกว่าตลาด” เนือ
่ งจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ตา่ กว่า ตลาด

หมายเหตุ : ผลตอบแทนทีค
่ าดหวังอาจเปลีย
่ นแปลงตามความเสีย่ งของตลาดทีเ่ พิม
่ ขึน
้ หรือลดลงในขณะนัน
้
DISCLAIMER: รายงานฉบับนีจ
้ ัดทาโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) “บริษัท” ข ้อมูลทีป
่ รากฏในรายงานฉบับนีถ
้ ก
ู จัดทาขึน
้ บนพืน
้ ฐานของแหล่งข ้อมูลที่
่ ว่าหรือควรเชือ
่ ว่ามีความน่าเชือ
่ ถือ และ/หรือมีความถูกต ้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต ้องครบถ ้วนของข ้อมูลดังกล่าว ข ้อมูลและความเห็นทีป
เชือ
่ รากฏอยูใ่ นรายงาน
้ วนให ้ผู ้ลงทุน ลงทุนซือ
้ หรือขาย
ฉบับนีอ
้ าจมีการเปลีย
่ นแปลง แก ้ไข หรือเพิม
่ เติมได ้ตลอดเวลาโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า บริษัทไม่มค
ี วามประสงค์ทจ
ี่ ะชักจูงหรือชีช
หลักทรัพย์ตามทีป
่ รากฏในรายงานฉบับนี้
รวมทัง้ บริษัทไม่ได ้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ต ามข ้อมูลทีป
่ รากฏแต่อย่างใด
บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน
้ จากการนาข ้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนีไ้ ปใช ้ไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ผู ้ลงทุนควรศึกษาข ้อมูลและใช ้ดุลยพินจ
ิ อย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
บริษัทขอสงวนลิขสิทธิใ์ นข ้อมูลและความเห็นทีป
่ รากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ ห ้ามมิให ้ผู ้ใดนาข ้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนีไ้ ปใช ้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทาซา้ นาออก
่ ง ผู ้ลงทุนควรศึกษา
แสดงหรือเผยแพร่ตอ
่ สาธารณชนไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน โดยไม่ได ้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากบริษัทล่วงหน ้า การลงทุนในหลักทรัพย์มค
ี วามเสีย
ข ้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) อาจเป็ นผู ้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู ้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพน
ั ธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ท ี่
้ วนของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ปรากฎอยูใ่ นรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดทาบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนัน
้ นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชีช
อนุพน
ั ธ์ดงั กล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
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ช่ ว งค ะแนน

ั ลก
สญ
ั ษ ณ์

ค วามหมาย

100-90

ดี เ ลิศ

80-89

ดี ม าก

70-79

ดี

60-69

ดี พอ ใช ้

50-59

ผ่ าน

<50

no logo giv en

n/a

่ ในรายงาน CGR”
ส ัญล ักษณ์ N/R หมายถึง “ไม่ปรากฏชือ

IOD (IOD Disclaimer)
ผลสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงไว ้นี้ เป็ นผลทีไ่ ด ้จากการสารวจและประเมินข ้อมูลทีบ
่ ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียน") เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเป็ นข ้อมูลทีผ
่ ู ้ลงทุนทัว่ ไปสามารถเข ้าถึงได ้ ผลสารวจดังกล่าวจึงเป็ นการนาเสนอข ้อมูลในมุมมอง
ของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน โดยไม่ได ้เป็ นการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านหรือการดาเนินกิจการของบริษัทจดทะเบียน อีกทัง้ มิได ้
ใช ้ข ้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนัน
้ ผลสารวจทีแ
่ สดงนีจ
้ งึ ไม่ได ้เป็ นการรับรองถึงผลการปฏิบต
ั งิ านหรือการดาเนินการของบริษัทจดทะเบียน และไม่ถอ
ื
เป็ นการให ้คาแนะนาในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือคาแนะนาใดๆ ผู ้ใช ้ข ้อมูลจึงควรใช ้วิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการใช ้ข ้อมูล
ใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับบริษัทจดทะเบียนทีแ
่ สดงในผลสารวจนี้
ทงนี
ั้ ้ บริษ ัทหล ักทร ัพย์ ฟิ น ันเซีย ไซร ัส จาก ัด (มหาชน) มิได้ยน
ื ย ันหรือร ับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลสารวจด ังกล่าวแต่อย่างใด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการแนวร่วมปฏิบ ัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC)
1 ข ้อมูล CG Score ประจาปี 2561 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2 ข ้อมูลบริษัททีเ่ ข ้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัตข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(ข ้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) มี 2 กลุม
่ คือ
- ได ้ประกาศเจตนารมณ์เข ้าร่วม CAC (Declared)
- ได ้รับการรับรอง CAC (Certified)
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