Company Snapshot

VINTAGE ENGINEERING
PUBLIC COMPANY LIMITED

Market : mai
PROPCON: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

Sep 2016

VTE

Stock Data

บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหำชน)

(05/09/2016)

สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 128 ซอยเลีย่ งเมืองนนทบุร ี 10 ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุร ี จังหวัดนนทบุร ี 11000
สำขำ: สาขา ชัน้ 30 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : (+66) 2-965-6310 website : www.vte.co.th

YTD
2015
2014
830.58 742.67 424.73
830.58 742.67 424.73
1.00
1.00
1.00
2,558.19 2,005.20 1,146.78
3.08
2.70
2.58
0.01 (-0.18) (-0.99)

Paid-up (MB.)
Listed share (M.)
Par (B.)
Market Cap (MB.)
Price (B./share)
EPS (B.)
Statistics (05/09/2016)

CEO:
นายโสรัจ โรจนเบญจกุล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
โทร : (+66) 2-965-6310

Company Secretary:
นายภูวดล เมืองซื่อ
เลขานุการบริษทั
โทร : (+66) 2-965-6310
ir@vte.co.th

Recent Research

MBKET(10/06/2016)
MBKET(01/03/2016)

Company Background

บริษทั วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “วินเทจ”) ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2535 ในชื่อ บริษทั วินเทจ
เทคโนโลยี จากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาติดตัง้ ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างเต็ม
รูปแบบสาหรับอาคารทุกประเภท อาทิ เช่น อาคารสานักงาน อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โรงงาน
อุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้ า โดยจัดเป็ นบริษทั ขนาดกลางทีม่ คี วามเชี่ยวชาญหลากหลายครอบคลุมงานรับเหมาทัง้ ทีเ่ กี่ยวข้องกับภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยต่อมาบริษทั ฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริษทั วินเทจ วิศวกรรม จากัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 และแปรสภาพเป็ น
บริษทั มหาชนจากัด ภายใต้ช่ือบริษ ัท วินเทจ วิศ วกรรม จ ากัด (มหาชน) เมื่อ วันที่ 1 สิง หาคม 2551 และได้ร ับอนุ ญ าตจากตลาด
หลักทรัพย์ mai ให้สามารถจาหน่ายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนทั ่วไป (IPO) เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2552
Key Development of Company
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Shareholder Structure (12/05/2016)

Shareholder

PLANET ENERGY HOLDINGS PTE.LTD.

นาย โสรัจ โรจนเบญจกุล
นาย
3-2 อัวิชนยัดับวชิ
แรก
รพงศ์
รายย่อย

จำนวนหุ้น
85,673,713
45,569,458
37,534,600
661,802,276

Financial Ratios

ก่อตัง้ บริษทั ฯในชื่อบริษทั วินเทจ เทคโนโลยี จากัด
เปลีย่ นชื่อเป็ นบริษทั วินเทจ วิศวกรรม จากัด พร้อมทังขยายขอบเขตงานไปยั
้
งธุรกิจติดตัง้ ระบบประปาและระบบ
สุขาภิบาลประกอบอาคาร และธุรกิจติดตัง้ ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศประกอบอาคาร
ได้รบั อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ mai ให้สามารถจาหน่ายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนทัวไป
่ (IPO)
ได้จดั ตัง้ บริษทั ในเครือ (บริษทั ย่อย) ในนามบริษทั WorldMax Management จากัด ซึง่ ได้รบั สัญญาแต่งตัง้ เป็ น
ตัวแทนจาหน่ายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย
เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 173.7 ล้านบาท หุน้ สามัญ 173.7 ล้านหุน้ เป็ นทุนจดทะเบียน 318.55 ล้านบาท หุน้ สามัญ
318.55 ล้านหุน้
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีอ่ อกและเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมจานวนไม่เกิน 106,183,333 หุน้ ตามอัตราส่วนการ
จัดสรรเท่ากับ 3 หุน้ สามัญ ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน โดยมีราคาเสนอขาย 1.75 บาทต่อหุน้ และออกใบสาคัญแสดง
สิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ (VTE-W1) จานวน 106,183,333 หน่วย
บริษทั ฯเข้าลงทุนในบริษทั พลังงานเพือ่ โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ มีแผนการลงทุนในการก่อสร้างและ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 220 MW ประเทศเมียนม่าร์
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั รุ่นที่ 2 ("VTE-W2") จานวน 103,822,505 หน่วย ให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมโดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 8 หุน้ เดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสันและ/หรื
้
อระยะยาวในรูปแบบของ ตัวแลกเงิ
๋
น (Bill of Exchange: B/E)
และ/หรือ หุน้ กู้ (Debenture) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาทถ้วน)

ROE (%)
ROA (%)
D/E (X)
GP Margin (%)
EBIT Margin (%)
NP Margin (%)

6M/2016 6M/2015
2015 2014
(-7.37) (-33.58) (-12.11) (-67.73)
(-4.62) (-23.69) (-7.21) (-37.50)
0.42
0.22
0.39 0.74
17.78
15.15
15.05 7.12
4.45
5.66 (-19.54) (-69.62)
1.79
3.73 (-22.15) (-72.40)

Capital Structure

(MB)
Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Shareholders’ Equity

6M/2016 6M/2015
2015 2014
626.99 297.44 505.90 327.30
9.46
5.87
9.70 3.43
XX
1,533.00 1,397.52 1,307.24 445.11

Operating Revenue
120.00
100.00

1.29

3.46

3.97

4.56

80.00
60.00

83.33

81.00
96.54

92.10

40.00

20.00

Revenue Breakdown

15.38

0.00
Q2/2016

(หน่วย: ล้านบาท)
โครงสร้ำงรำยได้
1. รำยได้
 จำกกำรขำย
 จำกกำรให้บริ กำร
2. รำยได้อื่น
 รำยได้อื่น
รำยได้รวม

%
10.31
5.49
4.52
79.68

Q2/2016

%

Q2/2015

62.73
339.92

15.38
83.33

237.81

5.25
407.90

1.29
100.00

8.52
246.33

%

2015

%

2014

%

96.54

71.91
388.08

15.00
81.00

16.55
456.34

3.34
92.10

3.46
100.00

19.01
479.11

3.97
100.00

22.62
495.52

4.56
100.00

-

15.00

0.00
Q2/2015
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แผนธุรกิจในอนาคตของบริษทั ฯแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ตามลักษณะการดาเนินงานของแต่ละ
ธุรกิจ คือ
1. ธุรกิ จรับเหมำก่อสร้ำงและงำนวิ ศวกรรม (ธุรกิ จหลัก) แบ่งเป็ น
ก) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตัง้ ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ดาเนินการโดย
บริษทั วินเทจ เอ็นจิเนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชั ่น จากัด
ข) ธุร กิจรับ เหมาก่อ สร้างโครงการขนาดใหญ่พ ร้อมสนับสนุ น การเงิน ระหว่ า ง
ก่อสร้าง ดาเนินการผ่านบริษทั ฯและบริษทั ร่วม ได้แก่ บริษทั วินเทจ เอ็นจิ
เนียริง่ แอนด์ คอนสตรัคชั ่น จากัด, บริษทั วินเทจ อีพซี ี จากัด และบริษทั วีทอี ี
อินเตอร์เนชันแนล คอนสตรัคชั ่น จากัด
2. ธุ ร กิ จค้ ำ เชื้ อ เพลิ งและเหมื อ งถ่ ำ นหิ น (ปรับ โครงสร้ ำ งจำกธุ ร กิ จเดิ ม)
ดาเนินการผ่านบริษทั ร่วม คือ WorldMax ซึง่ เป็ นบริษทั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นผู้ได้รบั
สิทธิ ์การจัดจาหน่ ายถ่านหินในเหมืองต่างๆ ซึ่ง ปี 2559 นี้ WorldMax จะต่อยอด
ธุรกิจเข้าสูธ่ รุ กิจการค้าเชือ้ เพลิงชีวะมวลอื่นๆ เช่น กะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell)
เป็ นต้น
3. ธุรกิ จโรงไฟฟ้ ำพลังงำนทดแทน (ธุรกิ จใหม่เมื่อปี 2558) ดาเนินการผ่านบริษทั
ร่วม ได้แก่ บริษทั พลังงานเพือ่ โลกสีเขียว (ประเทศไทย) จากัด และ บริษทั วินเทจ
โฮลดิง้ เจแปน จากัด
4. ธุร กิ จ ที่ ป รึ ก ษำด้ ำ นกำรพัฒ นำธุร กิ จ และกำรเงิ น (ธุร กิ จใหม่ เ มื่ อ ปี 2558)
ดาเนินการผ่านบริษทั ร่วม ได้แก่ บริษทั โนว่า เอเชีย จากัด

ปั จจัยเสีย่ งของธุรกิจและการป้ องกันความเสีย่ งทีส่ าคัญดังนี้
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิ จ
ในแต่ละธุรกิจของบริษทั ฯ จะมีความเสีย่ งในด้านต่างๆ แตกต่างกันออกไป เช่น สาหรับการ
พัฒนาโรงไฟฟ้ าพลังงานทดแทน และการจัดหาเชื้อเพลิง ซึ่งเป็ นการดาเนินงานในต่างประเทศ จึงมี
ความเสีย่ งด้านกฎระเบียบ การได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า ส่วนของธุรกิจใหม่ในการเป็ นทีป่ รึกษา
การพัฒนาธุรกิจและการระดมทุนโครงการซึง่ มีความเสีย่ งเรื่องการจัดหาทีด่ นิ และการเข้าลงทุนหรือ
การซือ้ โครงการและในส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่พร้อมสนับสนุ นการเงินระหว่าง
ก่อสร้างก็มคี วามเสีย่ งเกี่ยวกับการว่าจ้างผู้รบั เหมาต่อความเพียงพอของทรัพยากรภายในบริษทั ฯ
การไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการเข้าทารายการตามเป้ าหมายและการเมือง
โดยมีแนวป้ องกันความเสีย่ ง คือ สาหรับธุรกิจหลักเดิมในการรับเหมาติดตัง้ ระบบวิศวกรรมมี
ความเสี่ย งจากการพึ่ง พิง ผู้ร ับ เหมาหลัก การแข่ง ขัน การพึ่ง พาทีม งานที่ม ีประสบการณ์ ความ
ต่อเนื่องของรายได้ และภัยธรรมชาติ บริษทั ฯ ตระหนักและเข้าใจถึงความเสีย่ งในด้านต่างๆ เหล่านี้
เป็ นอย่างได้และได้มกี ารเตรียมความพร้อมทัง้ ในการว่าจ้างทีมงานและทีป่ รึกษาทางด้านต่างๆ ทัง้
ด้านเทคนิค การเงิน กฎหมาย ฯลฯ ทีเ่ ป็ นมืออาชีพ และมีช่อื เสียงในระดับโลกตลอดจนทัง้ มีการเข้า
ซือ้ ประกันภัยสาหรับโครงการต่างๆ ทีม่ คี วามเหมาะสมกับความเสีย่ งของแต่ละโครงการทีส่ ดุ
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการผลิ ต
ความเสีย่ งด้านนี้จะขึน้ กับประเภทและลักษณะของธุรกิจเช่นกัน หากเป็ นธุรกิจถ่านหินจะเป็ น
ความเสี่ย งเรื่อ งการส่ง มอบ ราคา และปริมาณ แต่ ถ้าเป็ น ธุร กิจ พลัง งานทดแทน กรณี พ ลัง งาน
แสงอาทิต ย์ จะเป็ นเรื่องความเข้มของแสงอาทิตย์ท่ไี ม่แน่ นอน ส่วนพลัง งานชีวะมวลจะเป็ นเรื่อง
ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้ า การหยุดเดินเครื่องและการพึง่ พิงผูเ้ ชีย่ วชาญในการบริหารและซ่อมบารุง การ
จัดหาน้ าดิบ และสารเคมีตลอดจนการปฏิบตั เิ กีย่ วกับความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
โดยมีแนวป้ องกันความเสีย่ ง คือ ในกรณีของธุรกิจรับเหมาติดตัง้ ระบบวิศวกรรม ความเสีย่ งใน
กระบวนการผลิตจะเป็ นเรื่องการควบคุมต้นทุน การขาดแคลนแรงงาน และการผันผวนของราคาวัสดุ
บริษทั ฯมีความชานาญในการควบคุม ต้นทุนของธุรกิจก่อสร้า งเป็ นอย่างดี และสาหรับธุรกิจอื่น ๆ
บริษทั ฯก็ได้มกี ารติดตามสภาวะของธุรกิจและแนวโน้มของตลาดอยู่ตลอดเวลารวมทัง้ ขยายธุรกิจให้
สอดคล้องกับการดาเนินงานของบริษทั ฯอย่างครบวงจร เช่น การเข้าดาเนินงานด้านจัดหาเชื้อเพลิง
เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้ าชีวะมวล เป็ นต้น นอกจากนี้บริษทั ฯยังมีทมี งานและทีป่ รึกษาในด้ าน
ต่างๆ ทีม่ คี วามชานาน มีช่อื เสียงและได้รบั ความไว้วางใจในระดับโลกคอยแนะนาและให้คาปรึกษา
ตลอดเวลา
3. ความเสี่ยงด้านการเงิ น
โดยภาพรวมของทุก ธุ ร กิจ จะมีค วามเสี่ย งด้า นการเงิน โดยเฉพาะธุร กิจ ที่ด าเนิ น การใน
ต่างประเทศจะมีความเสีย่ งในเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนกัน ความเสีย่ งทีส่ าคัญ
นอกจากนี้ คือความเพียงพอของเงินลงทุน การจัดหาเงินกู้ยมื เป็ นทุนหมุนเวียนโครงการ และความ
ผันผวนของต้นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ตามยังมีความเสีย่ งที่เป็ นลักษณะเฉพาะของธุรกิจ ได้แก่
ความเสี่ยงในความน่ าเชื่อถือของคู่สญ
ั ญา ความเสี่ยงในการใช้ สกุลเงินบาทในการดาเนินงานของ
โครงการต่างประเทศ ความเสีย่ งจากการผิดเงื่อนไขเงินกู้ ความเสีย่ งในการรับชาระหนี้จากเจ้าของ
โครงการ และการทีบ่ ริษทั ฯอาจผิดนัดสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารตลอดจนความเสีย่ งด้านเครดิตจากการ
ผิดนัดชาระหนี้ของผูว้ ่าจ้าง ในธุรกิจรับเหมาติดตัง้ ระบบวิศวกรรม
โดยมีแนวป้ องกันความเสีย่ ง คือ สาหรับความเสีย่ งในด้านนี้ บริษทั ฯ มีนโยบายด้านการเงินที่
รอบคอบ และรัดกุม โดยคานึงถึงความเสีย่ งในด้านต่างๆ อย่างดีทส่ี ุดและมีมาตรการในการลดความ
เสีย่ งในทุกๆด้าน เช่น การดาเนินการตามเงื่อนเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินต่างๆอย่างครบถ้วน โดยมีท่ี
ปรึกษากฎหมายชัน้ นาของแต่ละประเทศคอยให้คาแนะนา การมีนโยบายทีจ่ ะพิจารณาลดความเสีย่ ง
ด้านความผันผวนของอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยการบริหารความเสี่ยงธรรมชาติ
(Natural Hedge) รวมถึงการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ (Financial Instruments) นอกจากนี้
บริษทั ฯได้เตรียมแผนการระดมทุนในระยะสัน้ และระยะกลาง พร้อมทัง้ ประเมินกระแสเงินสดภายใน
ในอนาคตของบริษ ัทฯด้ว ยสมมุต ิฐ านที่มคี วามระมัด ระวัง (Conservative Approach) และได้
ดาเนินการพิจารณาถึง ความเป็ นไปได้ของการเปลี่ย นแปลงของสมมุต ิฐ านและผลลัพธ์ท่เี กิด ขึ้น
(Sensitivity Analysis)

Investment Highlight

ประเด็นทีน่ ่าสนใจของบริษทั ฯ ดังนี้
1. วันที่ 3 สิงหาคม 2559 บริษทั ฯ โดยบริษทั วินเทจ อีพซี ี จากัด และบริษทั วีทอี ี
อินเตอร์เนชันแนล คอนสตรัคชั ่น จากัดซึ่ง เป็ นบริษทั ย่อยที่บริษทั ฯ ได้ลงนามใน
สัญญาให้บริการรับเหมาก่อสร้างและสัญญาต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการเข้าทาโครงการ
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ ในจังหวัด
บิลริ นั ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์กบั E&P GREEN ENERGY, INC ("EPGEN")
2. วันที่ 4 สิงหาคม 2559 บริษทั ฯ โดยบริษทั วินเทจ อีพซี ี จากัด และบริษทั วีทอี ี
อินเตอร์เนชันแนล คอนสตรัคชั ่น จากัดซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยที่บริษทั ฯ ได้ลงนามใน
สัญ ญาการให้บ ริก ารรับ เหมาก่ อสร้างและสัญ ญาต่ า งๆที่เ กี่ยวข้องกับ การเข้า ท า
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกาลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมือง
มินบู ประเทศเมียนม่าห์ (Myanmar) กับ GEP (Myanmar) Company Limited
(“GEP- Myanmar”) (ซึง่ เป็ นบริษทั ทีบ่ ริษทั พลังงานเพือ่ โลกสีเขียว (ประเทศไทย)
3. วันที่ 2 กันยายน 2559 บริษทั ฯ ได้แต่ง ตัง้ นายคัทซึยูกิ ทาเคอุจ ิ (Mr. Katsuyuki
Takeuchi) ซึง่ เคยดารงตาแหน่ งประธาน Asahi Shokuhin Company Limited และ
ปั จ จุ บ ัน ด ารงต าแหน่ ง กรรมการตรวจสอบของ Shikoku Electricity Power
Company เป็ นประธานกิตติมศักดิ ์ของบริษทั วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน)
Company Structure

ทัง้ นี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่รำยงำน 56-1 รำยงำนประจำปี หรือ
สำรสนเทศที่บริ ษทั ฯได้แจ้งผ่ำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (กลต.)

Disclaimer: เอกสารฉบับนี้จดั ทาขึน้ โดยบริษทั วินเทจ วิศวกรรม จากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ฯต่อผูล้ งทุนเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนเท่านัน้ มิได้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ชี้ชวนหรือจูงใจให้ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯซึง่ ผูล้ งทุนควรใช้ดุ ลยพินิจในการนาข้อมูลมาใช้ตดั สินใจลงทุนอย่างรอบคอบ โดยบริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดจากการนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน หากผูล้ งทุนมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติมเกี่ยวกับข้ อมูลของบริษทั ฯ สามารถหาข้อมูลเพิม่ เติม
ได้ทร่ี ายงาน 56-1 รายงานประจาปี หรือสารสนเทศทีบ่ ริษทั ฯได้แจ้งผ่านสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ทัง้ นี้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแก้ไขเพิม่ เติมเปลีย่ นแปลงข้อมูลในเอกสารฉบับนี้โดยมิตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้า รวมทัง้ ห้ามมิให้ผใู้ ดนาเอกสารหรือข้อมูลในเอกสาร
ดังกล่าวไปทาซ้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษทั ฯ

