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วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

STI กำไรไตรมาส 3/2563 สวยหรู
ทำได้ สูงถึง 44.7 ล้ านบาท ทะยานโต 94% ทุบสถิตอิ อลไทม์ ไฮ

"สโตนเฮ้ นจ์ อินเตอร์ หรือ STI" แม่ ทพ
ั ใหญ่ คุมงานก่ อสร้ าง ประกาศผลงานโตแรง
ไตรมาส 3/63 โกยกำไร 44.7 ล้ านบาท โต 93.5% รายได้ 488.6 ล้ านบาท โต 162.4% เป็ นผลจาก
การควบรวม AEC และปริมาณงานที่เพิ่มขึน้ หนุนงบ 9 เดือนแรก กำไรทะยานลิ่ว 111.4 ล้ าน
บาท เพิ่มขึน้ 74.6% สร้ างสถิตสิ ูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ อย่ างต่ อเนื่อง
นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท สโตนเฮ้ นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหา
ชน) หรื อ STI ผู้นำกลุม่ ธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้ างครบวงจร เปิ ดเผยถึง ผลประกอบการ
ของบริ ษัทและบริษัทย่อยในไตรมาส 3/2563 (สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) มีกำไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้น
บริ ษัท อยูท่ ี่ 44.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 93.5% และงวด 9 เดือนแรกปี 2563 อยูท่ ี่ 111.4 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
74.6% ทำสถิติสงู สุดเป็ นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่อง และความสามารถในการทำกำไรในระดับที่ดี โดย
กลุม่ บริ ษัทมีอตั รากำไรขันต้
้ น 31.6% อัตรากำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัท 9.9%
สำหรับรายได้ จากการให้ บริการ งวดไตรมาส 3/2563 อยูท่ ี่ 488.6 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 162.4% จาก
งวดเดียวกันของปี ก่อน และงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 อยูท่ ี่ 1,123 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 119.3% จากการรับรู้
รายได้ ของบริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้ นส์ จำกัด หรื อ AEC เข้ ามาเต็มไตรมาส 3/2563 เป็ นครัง้
แรก รวมไปถึง ปริมาณงานที่ให้ บริการของกลุม่ บริ ษัทเพิ่มขึ ้น และความสำเร็ จในการบริ หารจัดการ ส่งมอบ
งานได้ ตามแผนที่วางไว้
ปั จจุบนั กลุม่ บริษัทฯ มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ราว 4,300 ล้ านบาท โดยเป็ น
Backlog ในส่วนของ STI ประมาณ 1,700 ล้ านบาท และ AEC ประมาณ 2,600 ล้ านบาท ครอบคลุมทัง้
งานโครงสร้ างพื ้นฐาน และงานภาคเอกชนจากบริ ษัทชันนำของประเทศ
้
สะท้ อนความต่อเนื่องในการรับรู้
รายได้ ของกลุม่ บริษัทฯ อย่างมัน่ คงในอนาคต โดยงานโครงการที่บริ ษัทฯ ได้ รับเข้ ามาเพิ่มเติมในช่วง
ไตรมาส 3 จนถึงปั จจุบนั ได้ แก่ ลงนามสัญญาจัดจ้ าง ออกแบบและควบคุมงานศูนย์ซอ่ มอากาศยาน
(MRO) ณ สนามบินแม่ฟา้ หลวง เชียงราย และ งานที่ปรึกษาบริ หารและควบคุมงานก่อสร้ าง สวนป่ า “เบญ
จกิต”ิ ระยะที่2–3 เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ประเมินแนวโน้ มธุรกิจในช่วงปลายปี 2563 จนถึงปี 2564 จะได้ รับอานิสงส์จากการ
เร่งลงทุนของภาครัฐบาล ในโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ รวมไปถึง ภาคเอกชนเริ่ มมีการขยายการลงทุน เข้ า
มาสนับสนุน Backlog ให้ กบั กลุม่ บริษัทเพียงพอรับรู้รายได้ ในช่วง 3 - 4 ปี ข้างหน้ า สะท้ อนแผนการรับรู้
รายได้ ที่มนั่ คง และสม่ำเสมอ ซึง่ กลุม่ บริษัทอยูร่ ะหว่างประมูลงานใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง และเป็ นงานที่มี
มูลค่าสูงขึ ้น
“ภายหลัง STI ได้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญของ AEC ซึง่ เป็ นหนึง่ ในผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาบริ หารและควบคุม
งานก่อสร้ าง ที่มีความเชี่ยวชาญในงานโครงสร้ างพื ้นฐาน สนับสนุนให้ มีการรับรู้รายได้ ของ AEC เข้ ามา
เพิ่มเติมนับตังแต่
้ วนั ที่ 30 เมษายน 2563 เป็ นต้ นมา และสนับสนุนให้ STI มีปัจจัยพื ้นฐานที่แข็งแกร่งขึ ้น
ทังความพร้
้
อมทางด้ านบุคลากร และการเข้ าประมูลงานได้ ในระดับสูง สนับสนุนผลประกอบการ และ
Backlog ให้ เติบโตก้ าวกระโดด รวมถึง แผนการ Synergy ในการควบคุมต้ นทุนร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริหารพอร์ ตรายได้ เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยในไตรมาส 3 ปี นี ้ กลุม่ STI มีสดั ส่วนงาน

ภาครัฐ 60% งานภาคเอกชน 40% และในอนาคต STI ไม่หยุดนิ่งในการเติบโต ด้ วยฐานทุนที่แข็งแกร่ง
และความเชื่อมัน่ ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาคุมงานก่อสร้ างชันนำของประทศ”
้
นายสมเกียรติ กล่าวทิ ้งท้ าย
***************************************************************************

สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี : IR PLUS
คุณชนนาถ ไตรทรัพย์ (ฟ้า) Tel. 02-022-6200 ต่อ 614 , 089-476-7404 Email : chonnanart@irplus.in.th
คุณสารภี สายะเวส (จูน) Tel. 02-022-6200 ต่อ 610 , 081-854-8170 Email : sarapee@irplus.in.th

