
Disclaimer : ความคิดเห็นท่ีปรากฏในรายงานน้ีเป็นเพียงการน าเสนอในมุมมองของบริษทัและเป็นความคิดเห็น ณ วนัท่ีท่ีปรากฏในรายงานเท่านั้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าว  โดยบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ  รายงานน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลใหแ้กน่กัลงทุนเท่านั้น  บริษทัไม่รับผดิชอบต่อการน าขอ้มูล
หรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี  ดงันั้นนกัลงทุนจึงควรใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาตดัสินใจกอ่นการลงทุน  นอกจากน้ี บริษทั และ/หรือ บริษทัในกลุ่มของบริษทัอาจมีส่วนเกีย่วขอ้งหรือผลประโยชนใ์ดๆกบับริษทัใดๆท่ีถกูกล่าวถึงในรายงานน้ีกไ็ด ้การเปิดเผยผลส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ในเร่ืองการก  ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเป็นการส ารวจและประเมินขอ้มูลท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็น
ขอ้มูลท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ ดงันั้น ผลส ารวจท่ีแสดงน้ีจึงไม่ไดเ้ป็นการรับรองผลการปฏิบติังานและไม่ถือเป็นการใหค้ าแนะน าในการลงทุน  ผูใ้ชข้อ้มูลจึงควรใชว้ิจารณญาณในการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจลงทุน  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจ
ดงักล่าวแต่อย่างใด การเปิดเผยผลการประเมินดชันีช้ีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนท่ีเกีย่วขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัท าโดยสถาบนัท่ีเกีย่วขอ้ง  เป็นเพียงการน าเสนอผลการประเมินโดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน
และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพ่ือการประเมิน  เน่ืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดงันั้น ผลการประเมินจึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าวหรือเม่ือขอ้มลูท่ีเก ีย่วขอ้งมีการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความ
ถูกตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด ท่ีมา : www.cgthailand.org 

              
COMPANY NOTE 25 กรกฎาคม 2560 
MAI / Property & Construction ราคาปิด  1.52  บาท 
PROJECT PLANNING SERVICE (PPS) “ซ้ือ” ราคาเหมาะสม  2.07  บาท 
 

 

Source:  Company Reports and Globlex Securities Estimates 

 

PERTINENT INFORMATION 
SET Index 1,576.73 

Market Cap. Bt1,127m 

Total Shares 741.82m common share Par Bt.0.25 

Major Shareholders as of March 15, 2017 

นายประสงค ์ธาราไชย 14.01% 

นายธีรธร ธาราไชย 13.76% 

นายพงศธ์ร ธาราไชย 13.46% 

% Free Float 48.84% 
 
Source: SET Smart 
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EARNINGS FORECAST 
Year to Dec 2557A 2558A 2559A 2560E 2561E 

Net profit (Btm) 18 3 32 51 54 

Growth (%) -11 -81 849 58 7 

Norm Profit (Btm) 18 3 38 45 54 

EPS (Bt) 0.04 0.01 0.07 0.07 0.07 

P/E (x) 15.4 120.3 23.0 22.3 20.9 

BV (Bt) 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 

PBV (x) 1.5 2.3 3.4 4.8 4.4 

DPS (Bt) 0.04 0.03 0.00 0.04 0.04 

Yield (%) 5.9 2.9 0.3 2.7 2.9 

คาดปี 60 ก าไร+58%YoY จากงานในมอืและม ีUpside จากงานภาครัฐเพิม่เตมิ 
 PPS ด าเนินธุรกจิ ให้บริการบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้าง 
 มจุีดแข็งเร่ืองฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง ธุรกจิสร้างก าไรสม ่าเสมอ และมีโอกาส

เติบโตจากงานภาครัฐ 
 คาดก าไรปี 60 เติบโต 58%YoY และปี 61 เติบโต 7%YoY 
 เร่ิมต้นค าแนะน า “ซ้ือ” ที่ราคาเหมาะสม 2.07 บาท 

ประเดน็ส าคัญในการลงทุน :  
 PPS ด าเนินธุรกิจให้บริการบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้าง : ด าเนินธุรกิจ

วิศวกรท่ีปรึกษาให้บริการดา้นบริหารและควบคุมโครงการก่อสร้างงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ (สนามบินสุวรรณภูมิ รถไฟฟ้าสายสีน ้ าเงิน และทางด่วนศรีรัช ฯลฯ) และ
เอกชน (ใบหยกทาวเวอร์ 2 Tesco Lotusสาขาต่างๆ   หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลสาขา
ต่างๆ ฯลฯ) โดยปี 59 มีสัดส่วนงานภาคเอกชน 77% ของรายไดแ้ละงานภาครัฐ 
23% ของรายได ้ซ่ึงปกติงานท่ีปรึกษาและควบคุมงานภาครัฐมีมูลค่า 1.75% ของ
มูลค่างานก่อสร้าง และภาคเอกชนมีมูลค่าราว 3-5% ของมูลค่างานก่อสร้างและมี
อัตราก าไรขั้นต้นเฉล่ียอยู่ท่ีราว 30-35% โดยในปัจจุบันได้บริหารและควบคุม
โครงการไอคอนสยาม สุวรรณภูมิเฟส 2 และรถไฟใตดิ้นสายสีน ้ าเงิน ฯลฯ คิดเป็น
มลูค่างานในมือ (Backlog) ราว 520 ลา้นบาท (ณ วนัที่ 31/12/59) ซ่ึงคาดว่าจะรับรู้
รายได้ในปี 60 และ 61ราว 227 ล้านบาทและ 229 ล้านบาทตามล าดับ และอยู่
ระหวา่งการประมลูและท าสัญญาอีก 56 ลา้นบาท  

 มีจุดแข็งเร่ืองฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง ธุรกิจสร้างก าไรสม ่าเสมอ และมีโอกาส
เติบโตจากงานภาครัฐ : 1)ขอ้มลูปี 56-59 บริษทัมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งดว้ย
อตัราหน้ีสินต่อทุน (D/E) ท่ีต  ่าเพียง 0.25-0.35 เท่า โดยสินทรัพยส่์วนใหญ่เป็นเงิน
สดและลูกหน้ีการคา้สัดส่วน 66-71% ของสินทรัพยร์วม 2) ด าเนินธุรกิจบริการซ่ึง
ตน้ทุนส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนพนกังานซ่ึงเป็นตน้ทุนคงท่ี โดยจากการประเมินของ
ฝ่ายวิจยัคาดว่าจุดคุม้ทุนของบริษทัอยู่ท่ีรายได ้200 ลา้นบาทท่ีอตัราก าไรขั้นต้น 
35% ซ่ึงตลอด 4 ปีท่ีผ่านมารายไดข้องบริษทัอยู่ในช่วง 234-307 ลา้นบาท และมี
ก าไรสุทธิในช่วง 3-32 ลา้นบาท และ 3) ปี 60 รายไดมี้โอกาสเติบโตต่อเน่ืองจากมี 
Backlog แลว้ 227 ลา้นบาทและมีงานภาครัฐท่ีจะทยอยประมูลใน 2H60 ราว 2.85 
แสนลา้นบาทหรือคิดเป็นมลูค่างานควบคุมโครงการราว 5 พนัลา้นบาท  

 คาดก าไรปี 60 เติบโต 58%YoY และปี 61 เติบโต 7%YoY : บริษทัรายงานก าไร 
1Q60 อยู่ท่ี 14 ลา้นบาท +201%YoY แต่หดตวั 13%QoQ เน่ืองจากรายไดล้ดลง
14%QoQ หลงัจากผ่านช่วงพีคของงานไปแลว้ โดยฝ่ายวิจยัคาดว่ารายไดปี้ 60 จะ
เติบโต 12%YoY สู่ระดบั 343 ล้านบาทเน่ืองจากมี Backlog รองรับแล้ว 66% 
บริษัทพร้อมเข้าร่วมประมูลเป็นผูค้วบคุมงานก่อสร้างภาครัฐมูลค่างานราว 5 
พนัลา้นบาทจาก รถไฟรางคู่ 1.6 พนัลา้นบาท รถไฟความเร็วสูงไทยจีน กรุงเทพ-
โคราชมูลค่างาน 2.3 พนัล้านบาท และรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ (เตาปูน-ราษฎร์
บูรณะ) มูลค่า 1.2 พนัลา้นบาทซ่ึงคาดว่าจะเปิดประมูลในช่วงคร่ึงปีหลงัซ่ึงงาน
ภาครัฐเป็นงานขนาดใหญ่รับรู้รายได ้2-4 ปี ขณะท่ีอตัราก าไรขั้นตน้คาดว่าจะทรง
ตวัในกรอบ 32.5-32.8% เน่ืองจากบริษทัเนน้ประมลูงานท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ี 30-
35% ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารคาดว่าจะทรงตัวในกรอบ 65-70 ล้านบาท 
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายพนักงานส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนคงท่ี นอกจากน้ีคาดว่าจะไดรั้บ
ช าระหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งเป็นค่าใช้จ่ายในปี 59 แลว้ 6 ลา้นบาทเต็มทั้งจ  านวนซ่ึง
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Disclaimer : ความคิดเห็นท่ีปรากฏในรายงานน้ีเป็นเพียงการน าเสนอในมุมมองของบริษทัและเป็นความคิดเห็น ณ วนัท่ีท่ีปรากฏในรายงานเท่านั้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าว  โดยบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบ  รายงานน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลใหแ้กน่กัลงทุนเท่านั้น  บริษทัไม่รับผดิชอบต่อการน าขอ้มูล
หรือความคิดเห็นใดๆไปใช้ในทุกกรณี  ดงันั้นนกัลงทุนจึงควรใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาตดัสินใจกอ่นการลงทุน  นอกจากน้ี บริษทั และ/หรือ บริษทัในกลุ่มของบริษทัอาจมีส่วนเกีย่วขอ้งหรือผลประโยชนใ์ดๆกบับริษทัใดๆท่ีถกูกล่าวถึงในรายงานน้ีกไ็ด ้การเปิดเผยผลส ารวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ในเร่ืองการก  ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance) เป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการก  ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเป็นการส ารวจและประเมินขอ้มูลท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (MAI) เปิดเผยต่อสาธารณะและเป็น
ขอ้มูลท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงได ้ ดงันั้น ผลส ารวจท่ีแสดงน้ีจึงไม่ไดเ้ป็นการรับรองผลการปฏิบติังานและไม่ถือเป็นการใหค้ าแนะน าในการลงทุน  ผูใ้ชข้อ้มูลจึงควรใชว้ิจารณญาณในการวิเคราะหแ์ละตดัสินใจลงทุน  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนัหรือรับรองถึงความครบถว้นและถูกตอ้งของผลส ารวจ
ดงักล่าวแต่อย่างใด การเปิดเผยผลการประเมินดชันีช้ีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนท่ีเกีย่วขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษทัจดทะเบียนท่ีจดัท าโดยสถาบนัท่ีเกีย่วขอ้ง  เป็นเพียงการน าเสนอผลการประเมินโดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียน
และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพ่ือการประเมิน  เน่ืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วนัท่ีปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น  ดงันั้น ผลการประเมินจึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าวหรือเม่ือขอ้มลูท่ีเก ีย่วขอ้งมีการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ี บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จ  ากดั มิไดยิ้นยนั ตรวจสอบ หรือรับรองความ
ถูกตอ้งครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด ท่ีมา : www.cgthailand.org 

 
ตารางแสดงยอดขาย ค่าใชจ่้าย และก าไรสุทธิ 

(MB) 1Q60 4Q59 %QoQ 1Q59 %YoY

Sales 93.14 108.07 -13.8% 59.44 56.7%

COGS -64.57 -70.92 -9.0% -42.68 51.3%

Gross Profit 28.57 37.15 -23.1% 16.76 70.5%

SG&A -14.76 -20.30 -27.3% -14.64 0.8%

Net Profits 14.14 16.21 -12.8% 4.70 201.2%

EPS(Bt) 0.02 0.03 -43.6% 0.01 94.9%
 

ทีม่า งบการเงนิ 

รวมในประมาณการ ปี 60 แลว้เป็นปัจจยัหนุนต่อผลประกอบการเพ่ิมเติม โดยฝ่าย
วิจยัประเมินก าไรปี 60 อยู่ท่ีราว 51 ล้านบาทเติบโต 58%YoY(ยงัไม่ไดร้วมงาน
ประมูลภาครัฐในประมาณการ) และประเมินก าไรปี 61 อยู่ท่ีราว 54 ลา้นบาท
เติบโต 7%YoY 

 คาดผลประกอบการ 2Q60 ทรงตัว QoQ แต่เติบโต 658%YoY : ฝ่ายวิจยัคาดว่า
ผลประกอบการใน 2Q60 อยูท่ี่ราว 14 ลา้นบาททรงตวัใกลเ้คียงไตรมาส 1 ท่ีผ่าน
มา แต่เติบโต 658% จากปีก่อนเน่ืองจากการรับรู้รายไดเ้พ่ิมข้ึน 40% สู่ระดบั 90 
ลา้นบาทจากการรับรู้รายไดจ้าก Backlog ท่ีมีอยู ่427 ลา้นบาท (ตน้ปี 520ลา้นบาท
รับรู้รายไดใ้น 1Q60 แลว้ 93 ลา้นบาท) นอกจากน้ีในไตรมาสน้ีไม่มีการตั้งส ารอง
หน้ีสงสัยจะสูญ 6 ล้านบาทเหมือนในไตรมาส 2/59 โดยคาดว่าจะมีการกลับ
รายการหน้ีสงสัยจะสูญเขา้มา 1.5 ลา้นบาทใน 2Q60 (คาดทั้งปีไดรั้บช าระหน้ีคืน
ครบ 6 ลา้นบาท) ขณะท่ีคาดว่าอตัราก าไรขั้นตน้และค่าใชจ่้ายในการบริหารจะ
ทรงตวัท่ี 33% และ 15 ลา้นบาทตามล าดบั 

 เร่ิมต้นค าแนะน า “ซ้ือ” ที่ราคาเหมาะสม 2.07 บาท : ฝ่ายวจิยัประเมินมลูค่าดว้ยวิธี 
PEG Ratio เน่ืองจากบริษทัมีศกัยภาพในการเติบโตจากการรับงานควบคุมการ
ก่อสร้างของภาครัฐท่ีทยอยเปิดประมูลใน 2H60 โดยค านวณอตัราการเติบโต
เฉล่ียของปี 60-61 ได ้30% ต่อปี และประเมินก าไรต่อหุน้ปี 60 อยู่ท่ีราว 0.069 ได้
ราคาเหมาะสม 2.07 บาทซ่ึงสูงกว่าราคาปิดล่าสุดจึงเร่ิมตน้ดว้ยค าแนะน า “ซ้ือ” 
พร้อมคาดหวงัอตัราเงินปันผลปี 60 และ 61 ท่ี 2.7% และ 2.9% ตามล าดบั 
 
ปัจจยัเส่ียง 
1) การประมูลงานภาครัฐล่าชา้  
2) การแข่งขนัท่ีสูงอาจท าให้อตัราก าไรขั้นตน้ต ่ากวา่ท่ีประเมินไวท่ี้ 32.5%  

 


