บริ ษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 88 หมูท่ ี่ 4 ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี ประเทศไทย
ที่ TIGER 005/2561
12 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง คาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอนาส่งคาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ของฝ่ ายจัดการ ประจางวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
รายได้จากการขายและให้บริการ
TEC ซึ่ง เป็ น บริษัท แกน มีร ายได้จ ากการขายและบริก ารในช่ ว ง 9 เดือ นของปี 2561 และ 2560 จ านวน 560.06
ล้านบาท และ 438.87 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 121.19 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 27.61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง อันเนื่องมาจากการรับโครงการก่อสร้าง
ใหม่ขนาดใหญ่ในปี 2561 จานวน 3 โครงการอันได้แก่โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว (มูลค่าโครงการ 260 ล้าน) ,
โครงการสิงห์คอมเพล็กซ์ (มูลค่าโครงการ 48 ล้าน) และโครงการโรงแรมไอทารา (มูลค่าโครงการ 138 ล้าน)
นอกจากนัน้ บริษทั ยังสามารถส่งมอบโครงการก่อสร้างเดิมยกมาในปี 2560 ของบริษทั ได้เสร็จสิน้ ตามกาหนด
นอกจากรายได้ข องงานก่ อ สร้า ง ในช่ ว ง 9 เดือ นแรกของปี 2561 TEC มีร ายได้จ ากการจ าหน่ า ยระบบ
เครื่องปรับอากาศ สาหรับโครงการ Marvel Experience ซึง่ มีมูลค่าสูงถืง 26.19 ล้านบาท รวมกับรายได้จากส่วนงาน
สนับสนุนการก่อสร้างในบริษทั ทีอจี ี อลูมนิ มั ่ จากัด และบริษทั ทีอี แมค จากัด ทีม่ มี ูลค่ารวม 26.92 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากงวดเวลาเดียวกันของปี ก่อนทีม่ มี ลู ค่าเพียง 0.12 ล้านบาท
ต้นทุนขายและบริการ
TEC มีตน้ ทุนจากการขายและบริการ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มีจานวน 456.74 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 93.73 ล้าน
บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.82 สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการที่เพิม่ ขึน้ ในช่วงเดียวกัน ทัง้ นี้อตั ราส่วน
ต้นทุนขายต่อยอดขายสาหรับปี 2561 ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนเล็กน้อย มาจากการรับโครงการก่อสร้าง
ใหม่ท่มี อี ตั รากาไรขัน้ ต้นสูงขึ้น ประกอบกับรายได้ท่เี พิม่ ของส่วนงานสนับสนุ นการก่อสร้างในบริษัท ทีอจี ี อลูมนิ ัม่
จากัด ทีม่ อี ตั รากาไรขัน้ ต้นเฉลีย่ ทีส่ งู กว่าส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง
กาไรขัน้ ต้น
กลุ่มบริษทั มีการบริหารจัดการต้นทุนการขายและบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ประกอบกับการรับงานโครงการ
ก่อสร้างใหม่ท่มี อี ตั รากาไรขัน้ ต้นเฉลี่ยสูงขึน้ และการเติบโตของรายได้ส่วนงานสนับสนุ นการก่อสร้าง ส่งผลให้กาไร
ขัน้ ต้นของกลุ่มบริษทั ปรับขึน้ จาก 75.87 ล้านบาท มาเป็ น 103.32 ล้านบาท หรือคิดเป็ นการเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ
36.16 เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกปี 2560 โดยอัตรากาไรขัน้ ต้นสาหรับงวด 9 เดือนปี 2561 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 18.45
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 17.29 สาหรับงวดเดียวกันของปี ก่อน
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ
ในงวด 9 เดือนของปี 2561 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิม่ ขึน้ จาก 19.99 ล้านบาท มาเป็ น 27.29
ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ 7.30 ล้านบาท หรือคิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนในปี 2560 เนื่องจากในงวด
9 เดือนของปี 2561 นัน้ TEC มีการทาสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารพาณิชย์ฉบับใหม่ และมีค่าใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียม
แรกเริม่ ดังกล่าว รวมถึงมีค่าใช้จา่ ยเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการรับบุคลากรเพิม่ เติมเพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในภาพรวมเพิม่ ขึน้
กาไรสุทธิ
ในงวด 9 เดือนของปี 2561 กลุ่มบริษทั มีกาไรสุทธิ (ไม่รวมกาไรจากการดาเนินงานทีย่ กเลิก) ทีเ่ ติบโตจากงวด 9 เดือน
ในปี 2560 จาก 44.05 ล้านบาท เป็ น 59.98 ล้านบาท เติบโตขึน้ 15.92 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 36.15 เนื่องจาก
การเติบโตของรายได้ของส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง ทีก่ ลุ่มบริษทั มีการประมูลงานโครงการใหม่ได้เพิม่ ขึน้ หลายโครงการ
ประกอบกับการเติบโตของรายได้ของส่วนงานสนับสนุ นการก่อสร้างทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความสามารถ
ของบริษทั ในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแผน ร่วมกับการเลือกรับงานโครงการทีม่ อี ตั รากาไรขัน้ ต้นที่
สูงขึน้ ปั จจัยเหล่านี้สง่ ผลให้กาไรสุทธิของบริษทั ในภาพรวมปรับตัวสูงขึน้
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบลู ย์ พจนาลัย)
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
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