บริ ษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 88 หมูท่ ี่ 4 ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี ประเทศไทย
ที่ TIGER 002/2562
25 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง คาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอนาส่งคาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ของฝ่ ายจัดการ ประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบกำไรขำดทุนรวมสำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้จากการขายและให้บริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้น
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กาไรจากการดาเนิ นงาน
รายได้อ่นื
กาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
กาไรสุทธิสว่ นงานทีย่ กเลิก
กาไรสุทธิ

2560
614.85
501.38
113.47
1.77
26.42
85.27
0.56
85.84
(1.50)
(17.51)
66.82
17.05
83.88

%
100.00%
81.55%
18.45%
0.29%
4.30%
13.87%
0.09%
13.96%
(0.24%)
(2.85%)
10.87%
2.77%
13.64%

2561
780.46
638.75
141.71
2.58
38.22
100.91
0.80
101.71
(2.66)
(16.35)
82.70
7.07
89.77

%
100.00%
81.84%
18.16%
0.33%
4.90%
12.93%
0.10%
13.03%
(0.34%)
(2.10%)
10.60%
0.91%
11.50%

เพิ่มลด
%
165.61 26.93%
137.36 27.40%
28.24 24.89%
0.80 45.36%
11.80 44.66%
15.64 18.34%
0.24 41.79%
15.88 18.50%
(1.15) 76.60%
1.16 (6.61%)
15.88 23.76%
(9.99) (58.57%)
5.89
7.02%

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร
TEC ซึ่ ง เ ป็ น บ ริ ษั ท แ ก น มี ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย แ ล ะ บ ริ ก า ร ใ น ปี 2561 แ ล ะ 2560 จ า น ว น 7 8 0 . 4 6
ล้านบาท และ 614.85 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 165.61 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 26.93 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากบริษทั สามารถประมูลงานและ
เริม่ ดาเนินการก่อสร้างโครงการใหม่ขนาดใหญ่ ในปี 2561 สูงถึง 8 โครงการ อันได้แก่โครงการงานก่อสร้างรีสอร์ต
V-Villa จังหวัดภูเก็ต (มูลค่าโครงการ 160 ล้าน) , โครงการสิงห์คอมเพล็กซ์ (มูลค่าโครงการ 48 ล้าน) โครงการโรงแรม
ไอทารา จังหวัดเพชรบุรี (มูลค่าโครงการ 138 ล้าน) โครงการก่อสร้างคอมโดมิเนี่ยม 8 ชัน้ Dolce ซอยลาซาล (มูลค่า
โครงการ 152 ล้าน) นอกจากนัน้ บริษทั ยังสามารถส่งมอบโครงการก่อสร้างเดิมยกมาในปี 2560 ของบริษทั ได้เสร็จสิน้
ตามกาหนด เช่นโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว (รับรูร้ ายได้ในปี 245 ล้านบาท) โรงแรมลาบารีส เขาใหญ่
(รับรูร้ ายได้ในปี 194 ล้านบาท)
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นอกจากรายได้ของงานก่อสร้าง ในปี 2561 TEC มีรายได้จากการจาหน่ ายระบบเครื่องปรับอากาศ สาหรับโครงการ
Marvel Experience ซึ่งมีมูลค่าสูงถืง 26.19 ล้านบาทรวมกับรายได้จากส่วนงานสนับสนุ นการก่อสร้างในบริษทั ทีอจี ี
อลูมนิ มั ่ จากัด และบริษทั ทีอี แมค จากัด ทีม่ มี ูลค่ารวม 33.51 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเวลาเดียวกันของปี ก่อนที่มี
มูลค่าเพียง 3.91 ล้านบาท
ต้นทุนขำยและบริกำร
TEC มีตน้ ทุนจากการขายและบริการ ในปี 2561 มีจานวน 501.38 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 137.36 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อย
ละ 27.40 สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วงเดียวกัน ทัง้ นี้อตั ราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย
สาหรับปี 2561 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 81.84 เป็ นอัตราทีไ่ ม่แตกต่างจากปี ก่อน
กำไรขัน้ ต้น
กลุ่มบริษัทมีการเติบโตของรายได้ในปี 2561 สูงถึง ร้อยละ 26.93 รวมถึงการมุ่งให้ความสาคัญกับ การบริหารจัดการ
ต้นทุนการขายและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการยึดนโยบายเลือกรับงานโครงการก่อสร้างใหม่ทม่ี อี ตั รา
กาไรขัน้ ต้นสูง ส่งผลให้กาไรขัน้ ต้นของกลุ่มบริษทั ปรับขึน้ จาก 113.47 ล้านบาท มาเป็ น 141.71 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
การเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 24.89 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยอัตรากาไรขัน้ ต้นสาหรับปี 2561 อยู่ท่รี ้อยละ 18.16 ไม่
แตกต่างอย่างเป็ นสาระสาคัญจากร้อยละ 18.45 สาหรับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริกำร
ในปี 2561 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิม่ ขึน้ จาก 28.19 ล้านบาท มาเป็ น 40.80 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
12.61 ล้านบาท หรือคิดเป็ นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45.00 เมื่อเทียบกับในปี 2560 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่าย
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต เช่น ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงานในปี 2561 เพิม่ ขึน้ 6.84 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 57.83 เนื่องมาจากการว่าจ้างพนักงานระดับผูบ้ ริหาร และธุรการ เพิม่ ขึน้ ในบริษทั และบริษทั ย่อย ค่าธรรมเนียม
ธนาคารเพิม่ ขึน้ 1.08 ล้านบาท (ร้อยละ 338) มาจากค่าธรรมเนียมเริม่ แรกจากการทาสัญญาเงินกูก้ บั ธนาคารพาณิชย์
ฉบับใหม่ในระหว่างปี ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ เพิม่ ขึน้ จานวน
1.10 ล้านบาท (ร้อยละ 289) อันเป็ นผลจากพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ทจ่ี ะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 ซึง่
เพิม่ อัตราค่าชดเชยเลิกจ้างให้กบั ลูกค้าทีท่ างานตัง้ แต่ 20 ปี จากอัตรา 300 วันเป็ น 400 วัน (บริษทั เลือกถือปฏิบตั ติ าม
พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวในปี 2561 ก่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้) ด้วยเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้ างต้นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขาย
และการบริหารในภาพรวมเพิม่ ขึน้
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กำไรสุทธิ
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิจานวน 89.77 ล้านบาท โดยเป็ นกาไรจากการดาเนินงานต่อเนื่อง (เฉพาะธุรกิจ
ก่อสร้าง) จานวน 82.70 ล้านบาท เป็ นการเติบโตจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 15.88 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อย
ละ 23.76 การเพิม่ ขึน้ ของกาไรสุทธิมาจากการเติบโตของรายได้ของส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง ที่ กลุ่มบริษัทมีการ
ประมูลงานโครงการใหม่ได้เพิม่ ขึน้ หลายโครงการ ร่วมกับการเติบโตของรายได้ของส่วนงานสนับสนุ นการก่อสร้างที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความสามารถของบริษทั ในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามแผน และการ
เลือกประมูลโครงการทีม่ อี ตั รากาไรขัน้ ต้นทีส่ งู ขึน้ ปั จจัยเหล่านี้สง่ ผลให้กาไรสุทธิของบริษทั ในภาพรวมปรับตัว สูงขึน้
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบลู ย์ พจนาลัย)
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
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