
 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็น   
การทัว่ไปตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี ้กระทรวงการคลงัไมม่หีนา้ที่ตอ้งรับผดิชอบ
ตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

ประวตัคิวามเป็นมาและการประกอบธุรกจิ 

นมาและการประกอบธุรกจิ 

ชือ่ บรษัิท เอส ท ีเอ็ม เอส จ ากัด (“บรษัิท”) 

ทีอ่ยู ่
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แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม  

กรงุเทพมหานคร 

เว็บไซด ์ www.stms.co.th 

วันจดทะเบยีน

ตัง้บรษัิท 
9 กันยายน 2530 

โทรศัพท ์ 02-689-2689 

โทรสาร 02-689-2700 

บรษัิทก่อตัง้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

จัดการบรหิารอาคารยกระดับ ภาพพจน์และเพิม่มูลค่าอาคาร 

โดยเนน้งานดา้นการจัดการ ระบบงาน และงานระบบบัญช ี  

ของระบบงานอาคารส่วนกลาง (Common Property)เป็นหลัก 

แต่เดมินั้นบรษัิท มีจุดเริม่ตน้จากการบริหารอาคารสาธรธาน ี

ซึง่เป็นอาคารส านักงานชัน้น า บนถนนสาทรเหนือ ในเวลา

ต่อมาบริษัทไดข้ยายขอบข่ายการบริการเป็นบริษัทบริหาร

อาคารชัน้น าของคนไทย ทีม่หีน่วยงานบรกิารประกอบส าหรับ

อาคารเป็นของตนเอง ทัง้ฝ่ายวศิวกรรมอาคารและระบบอาคาร 

ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายดูแลรักษาสวน ซึง่ส่งผลดีใน     

การบริการที่ครบถว้นและมีประสิทธิภาพสูงดว้ยการสั่งการ 

ควบคุมรวมถึงสามารถใหค้ าปรึกษาแนะน าเฉพาะดา้นที่

เหมาะสมจากส่วนกลางของบริษัท เพื่อใหบ้ริการที่มี

ประสิทธิภาพสูงและสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ปัจจุบันการใหบ้รกิารของบรษัิท แบง่เป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ 

 การใหบ้รกิารบรหิารจัดการอาคาร  

 การใหบ้รกิารดา้นระบบวศิวกรรมอาคาร  

 การใหบ้รกิารดแูลรักษาความสะอาด 

 การใหบ้รกิารบ ารงุรักษาสวน และภมูทิัศน ์

ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกีย่วกบัการโอนหุน้ 
 

 ผูถ้ือหุน้ใดประสงค์จะโอนหุน้ของตน จะตอ้งโอนใหแ้ก่

บุคคลซึง่ เป็นผูถ้ือหุน้ของบรษัิทนี้อยู่แลว้ จะโอนใหแ้ก่

บุ คคลภายนอกไม่ ได  ้ เ ว น้ แต่ จ ะ ได ร้ั บอ นุมั ติจ าก

คณะกรรมการเสยีกอ่น 

 คณะกรรมการมสีทิธทิีจ่ะบอกปัดปฎเิสธการโอนหุน้ใหแ้ก่

บคุคลภายนอกได ้โดยมติอ้งแถลงเหตผุลใดๆ 

 

คณะกรรมการบรษิทั 
 

ล าดบัที ่ ชือ่      ต าแหนง่ 

1 นางสาวพมิพป์ระไพ พศิาลบตุร กรรมการ 

2 นายซนุ ฮบั ค ี กรรมการ 

3 นางวนดิา ชาญศขิรนิ กรรมการ 

4 นายภวูชิย ์เอีย่มพึง่พร กรรมการ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่27 เมษายน 2560 

 
รายชือ่ผูถ้อืหุน้หลกั 
 

ชือ่ จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

บรษัิท สาธรนคร ทาวเวอร ์จ ากดั 30,686 61.37 

บรษัิท บา้นเย็นอากาศ จ ากดั 18,842 37.68 

กระทรวงการคลงั 259 0.52 

บรษัิท สาธรธาน ีจ ากดั 117 0.23 

นางสาวพมิพป์ระไพ พศิาลบตุร 85 0.17 

นางวนดิา ชาญศขิรนิ 6 0.01 

นายราชนัย ์ตนัตวิชิาญ 4 0.01 

นายส าเภา วงศท์องเหลอื 1 0.01 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่27 เมษายน 2560 

 
 

โครงสรา้งเงนิทนุ 
 

ทนุจดทะเบยีน 5,000,000 บาท 

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 5,000,000 บาท 

ราคาพาร ์ 100  บาท 

จ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้ 50,000 หุน้ 

มลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ 2,023.19 บาท/หุน้ 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 
 
 
 
 
 



 
 

ขอ้มลูทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูทีจั่ดท าขึน้จากขอ้มลูทีป่รากฏอยู่ในระบบ corpus ของบรษัิท บซิเินส ออนไลน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“BOL”) ซึง่ท าสัญญากับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เพือ่เปิดบรกิารขอ้มลูบรษัิทจดทะเบยีนออนไลน์ และขอ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็น   
การทัว่ไปตอ่สาธารณชน โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูเบือ้งตน้ตอ่ผูท้ีส่นใจในการลงทนุในบรษัิท ทัง้นี ้กระทรวงการคลงัไมม่หีนา้ที่ตอ้งรับผดิชอบ
ตอ่ความถกูตอ้งของขอ้มลูแตอ่ยา่งใด 

สรปุฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 
 

                                                                                                                                       ณ วนัที ่31 ธนัวาคม (หน่วย:ลา้นบาท) 

รายการ 2558 2559 2560 

สนิทรัพยร์วม 112.65 116.26 122.51 

หนีส้นิรวม 16.47 15.10 16.89 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 96.18 101.16 105.62 

รายไดร้วม 122.54 145.39 121.16 

ตน้ทนุขายและบรกิาร 99.57 123.01 97.74 

ก าไรสทุธ ิ 2.95 0.60 0.89 

อัตราก าไรขัน้ตน้ (%) 17.15 14.30 18.06 

อัตราก าไรจากการด าเนนิงาน (%) 0.99 (0.81) -0.75 

อัตราก าไรสทุธ ิ(%) 2.46 0.42 0.75 

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (D/E Ratio) (เทา่) 0.17 0.15 0.16 

อัตราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย ์(ROA) (%) 2.62 0.51 0.73 

อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) (%) 3.07 0.59 0.84 

ทีม่า: BOL โดยเป็นขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 

 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
        

สนิทรัพยร์วมของบรษัิทสว่นใหญเ่ป็นสนิทรัพยห์มนุเวยีนประเภทเงนิสดและเงนิลงทนุชัว่คราวเป็นสนิทรัพยห์ลักซึง่

มีสัดส่วนคดิเป็นถึงกว่ารอ้ยละ 50 เมื่อเทียบกับสนิทรัพย์รวมของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559       
และ 2560 สนิทรัพย์รวมของบริษัทเท่ากับ 112.65 ลา้นบาท 116.26 และ 122.51 ตามล าดับ โดยในปี 2559 

สนิทรัพยร์วมเพิม่ขึน้ในอัตรารอ้ยละ 3.20 และในปี 2560 สนิทรัพยร์วมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.38 โดยสาเหตหุลักทีท่ าให ้
สนิทรัพยร์วมของบรษัิทมจี านวนทีค่อ่นขา้งคงที ่เนือ่งจาก บรษัิทประกอบธุรกจิบรหิารจัดการอาคารซึง่ไม่ไดม้นีโยบาย

ในการลงทนุในสนิทรัพยถ์าวรเพือ่ขยายธรุกจิ ท าใหส้นิทรัพยร์วมสว่นใหญเ่พิม่ขึน้มาจากเงนิสดและเงนิลงทนุชัว่คราว 

หนี้สนิรวมของบริษัท มีองค์ประกอบหลักคือเจา้หนี้การคา้โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560    
หนี้สนิรวมของบริษัทเท่ากับ 16.47 ลา้นบาท 15.10 ลา้นบาท และ 16.89 ลา้นบาท ตามล าดับหรือคดิเป็น รอ้ยละ 

14.62 รอ้ยละ 12.98 และรอ้ยละ 13.79 ของสนิทรัพยร์วมตามล าดับ ทัง้นี้ ในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมาบรษัิทไม่มหีนี้สนิทีม่ี
ภาระดอกเบีย้แตอ่ยา่งใด โดยการเปลีย่นแปลงของหนีส้นิรวมของบรษัิทจะเกดิจากรายการเจา้หนี้ทางการคา้เป็นหลัก 

สว่นของผูถ้อืหุน้ในชว่ง 3 ปีนีเ้พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง โดยในปี 2559 เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 4.98 ลา้นบาท และ
ในปี 2560 เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 4.46 ลา้นบาทโดยการเพิม่ขึน้ของสว่นของผูถ้อืหุน้เป็นผลมาจากก าไรสะสมที่

เพิม่ขึน้จากการด าเนนิงาน ทัง้นี ้บรษัิทไมม่กีารจา่ยเงนิปันผลใดๆในชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 
 

งบก าไรขาดทนุ 
        

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารของบรษัิท ส าหรับงวดปีบัญชสีิน้สดุวันที ่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 

เทา่กับ 120.18 ลา้นบาท 143.54 ลา้นบาท และ 119.28 ลา้นบาท ตามล าดับ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 98.07 รอ้ยละ 
98.72 และรอ้ยละ 98.45 ของรายไดร้วม ตามล าดับ โดยรายไดส้ว่นใหญ่ของบรษัิทจะเป็นรายไดจ้ากการใหบ้รกิารซึง่

จะบนัทกึเป็นรายไดต้ามระยะเวลาของสญัญาโดยวธิเีสน้ตรง  

ส าหรับ ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตน้ทนุขายและบรกิาร เทา่กับ 99.57 ลา้นบาท 123.01 ลา้นบาท และ 
97.44 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 81.25 รอ้ยละ 84.61 และรอ้ยละ 80.67 ของรายไดร้วม ตามล าดับ ตน้ทนุขาย

และบรกิารส าหรับปี 2559 บรษัิทมตีน้ทนุขายและบรกิารเพิม่ขึน้ เทา่กับ 23.45 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 
23.55 เมือ่เทยีบกับปีกอ่น ขณะทีปี่ 2560 บรษัิทมตีน้ทนุขายและบรกิารลดลง เทา่กับ 25.28 ลา้นบาท หรอืลดลงคดิ

เป็นรอ้ยละ 20.55  

ในปี 2558-2560 บรษัิทมกี าไรสทุธจิ านวน 2.95 ลา้นบาท 0.60 ลา้นบาท และ 0.89 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึง่คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.46 รอ้ยละ 0.42 และรอ้ยละ 0.75 ของรายไดร้วมตามล าดับ ในสว่นของปี 2559 บรษัิทมกี าไรสทุธลิดลง 

2.35 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 79.75 จากปี 2558 สาเหตหุลักมาจากสภาพการแขง่ขันในอตุสาหกรรมทีเ่พิม่
สงูขึน้ ส าหรับปี 2560 บรษัิทมกี าไรสทุธเิพิม่ขึน้เล็กนอ้ย จ านวน 0.29 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 48.33 จาก

ปี 2559 


