บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 88 หมู่ท่ี 4 ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี ประเทศไทย
ที่ TIGER 018/2563
11 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง คาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2563
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอนาส่งคาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ของฝ่ ายจัดการ สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
งบกำไรขำดทุนรวมสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้จากการขายและให้บริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรจากการดาเนิ นงาน
รายได้อ่นื
ส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุนจากบริษทั ร่วม
กาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
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657.12
555.95
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578.00

100.00%
85.43%

19.42
22.06

2.96%
3.97%

101.18
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2.16
38.77

14.57%
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(2.64)
0.05
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2.42%
7.86%

63.12
2.48
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0.38%

57.61
1.07

8.52%
0.16%

(5.51)
(1.41)

(8.73%)
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65.60
0.00
(0.63)
(13.13)

9.98%
0.00%
(0.10%)
(2.00%)

58.68
(1.27)
(0.46)
(11.56)

8.67%
(0.19%)
(0.07%)
(1.71%)

(6.92)
(1.27)
0.17
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(10.55%)
100.00%
(27.39%)
(11.96%)

51.84

7.89%

45.39

6.71%

(6.45)

(12.44%)

ภาพรวมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปี 2563 ยังคงได้รบั ผลกระทบด้านลบต่อเนื่อง และย่าแย่ลงอย่างมาก เริม่ จากในช่วง
ตัง้ แต่กลางปี 2562 ที่เกิดการหดตัวของกาลังซื้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภททีอ่ ยู่อาศัยและคอนโดมิเนียม และ
ปั ญหาโอเวอร์ซพั พลายในอุตสาหกรรม ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทีซ่ ้าเข้ามาในช่วงต้นปี
2563 ส่ ง ผลอย่ า งหนั กต่อ ธุร กิจอสัง หาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมและรีสอร์ทที่เ กี่ยวข้อ งกับ การท่ องเที่ยวซึ่งได้รบั
ผลกระทบจากการจากัดการเข้าประเทศของนักท่องเทีย่ วต่ างชาติ และการปิ ดเส้นทางการบิน นอกจากนัน้ โครงการ
ประเภทพื้นที่ค้าปลีก ร้านค้าและร้านอาหาร ที่ได้รบั ผลกระทบจากการสั ่งปิ ดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ด้วย
สถานการณ์ทเ่ี ต็มไปด้วยความไม่แน่ นอนทีก่ ล่าวมา สร้างความลังเลและไม่ม ั ่นใจให้กบั เจ้าของโครงการในการลงทุนใน
โครงการใหม่ๆ ทาให้การแข็งขันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความรุนแรงมากขึน้ ส่งผลต่อความสามารถของกลุ่มบริษทั
ในการประมูลงานใหม่ๆเพิ่มเติม นอกจากนัน้ สถานการณ์ โควิด -19 ส่งผลต่อรายได้และฐานะการเงินของเจ้าของ
โครงการหลายแห่ง ทาให้กลุ่มบริษทั มีความท้าทายมากขึน้ ในการบริหารกระแสเงินสดของกิจการ เนื่องจากความยาก
ในการเรียกเก็บค่างวดงานและการเรียกคืนเงินประกันผลงาน ทัง้ นี้สถานการณ์เริม่ คลีค่ ลายในช่วงเดือนมิถุนายน 2563
จากจานวนตัวเลขผูต้ ดิ เชีอ้ ทีล่ ดลง การปลดล๊อกมาตรการปิ ดเมืองและการเดินทางท่องเทีย่ งในประเทศทีเ่ ริม่ กลับมา
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กลุ่มบริษทั ได้ตะหนักถึงปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวและวางแผนรับมืออย่างรวดเร็วและรัดกุม โดยบริษทั ยังมุ่งรักษาอัตรา
การเติบโตในผลการดาเนินงาน และได้ดาเนินกลยุทธ์ในการรับมือต่อผลกระทบดังกล่าวหลายแนวทาง อาทิเช่น การ
เร่งส่งมอบงานก่อสร้างทีม่ อี ยู่ในมือให้เป็ นไปตามกาหนด ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์มารับงานก่อสร้างขนาดเล็กของเอกชน ซึง่
มีร ะยะเวลาก่ อ สร้า งสัน้ และไม่ ไ ด้ร ับ ผลกระทบมากนั ก เช่ น การก่ อ สร้า งที่อ ยู่อ าศัยส่ ว นตัว ราคาสูง งานก่ อ สร้า ง
สานักงานขายโครงการคอนโดมิเนียม การมุ่งขยายตัวในส่วนงานก่อสร้างภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคที่
ยังมีการลงทุนตามงบประมาณ ประกอบกับการให้ความสาคัญกับการรักษากระแสเงินสดของกิจการโดยการเร่งติดตาม
เก็บหนี้ค่างวดงานและติดตามลูกหนี้ทค่ี า้ งชาระนาน ด้วยกลยุทธทีก่ ล่าวมาข้างต้นส่งผลให้บริษทั สามารถประมูลงาน
ก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่เพิม่ ได้เป็ นอย่างมากในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2564 ทัง้ นี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
บริษทั มีมูลค่าปริมาณงานในเมือง (Construction Backlog) สูงถึง 1,370 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เป็ นอย่างมากเมื่อเทียบกับ
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีม่ มี ลู ค่าเพียง 684 ล้านบาท ทัง้ นี้ในครึง่ ปี หลังของปี 2564 บริษทั มีการเซ็นต์สญ
ั ญา
ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 2 โครงการ คืองานก่อสร้างอาคารผูป้ ่ วยนอกจังหวัดนครนายกมูลค่า 467 ล้านบาท และ
งานก่อสร้างระบบและโรงงานผลิตน้าประปาจังหวัดอยุธยา มูลค่า 766 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเนื่องจากในไตรมาส 3 ปี
2563 เป็ นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายทีบ่ ริษทั ได้ส่งมอบและปิ ดโครงการเก่าแล้ว และอยู่ในช่วงของการเริม่ โครงการใหม่
ทาให้การรับรูร้ ายได้ของบริษทั โดยอิงกับขัน้ ความสาเร็จทางบัญชีมกี ารชะลอตัวลงในระยะสัน้ ส่งผลให้รายได้จากการ
ขายและบริการสาหรับงวด 9 เดือนในไตรมาส 3 ปรับตัวเพิม่ เพียงเล็กน้อยลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนในอัตราร้อยละ
2.96 โดยรายได้จากการขายและบริการสาหรับงวด 3 เดือนในไตรมาส 3 ปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 24 และกาไร
สุทธิสาหรับงวดปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 12.44 จากอัตรากาไรขัน้ ต้นทีล่ ดลงและการรับรูส้ ่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริษทั ร่วม
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร
กลุ่มบริษทั มีรายได้จากการขายและบริการสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดไตรมาส 3 ปี 2563 และ 2562 จานวน 676.54
ล้านบาท และ 657.12 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 19.42 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.96 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน โดยมีสาเหตุมาจากการเพิม่ ขึ้นของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ด้วยเหตุผลดังนี้ 1) ความพยายามของ
บริษทั ในการเร่งส่งมอบโครงการในมือให้ได้ตามกาหนดเวลา และ 2) ปริมาณโครงการใหม่ในงวดทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดย
บริษทั มีโครงการก่อสร้างใหม่ทเ่ี ริม่ ดาเนินการในไตรมาส 3 ปี 2563 จานวน 3 โครงการ อันได้แก่โครงการทีอ่ ยู่อาศัย
ส่วนตัวราคาสูงที่ช่องนนทรี (มูลค่าโครงการ 85 ล้านบาท) โครงการจาหน่ ายระบบไฟฟ้ าเป็ นเคเบิ้ลใต้ดนิ หาดใหญ่
(มูลค่าโครงการ 134 ล้านบาท) และโครงการก่อสร้างสานักงานขายคอนโดมิเนียม (มูลค่าโครงการ 13 ล้านบาท)
นอกจากโครงการใหม่ทงั ้ 3 โครงการดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษทั ยังมีโครงการทีเ่ ซ็นต์สญ
ั ญาแล้ว แต่ยงั
ไม่เริม่ ก่อสร้าง โดยคาดว่าจะมีการก่อสร้างในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 จานวนอีก 2 โครงการอันได้แก่ โครงการ
อาคารตึกผู้ป่วยนอก จังหวัดนครนายก (มูลค่าโครงการ 467 ล้านบาท) และโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ าประปา
จังหวัดอยุธยา (มูลค่าโครงการ 766 ล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม สาหรับรอบสามเดือนสิน้ สุดไตรมาส 3 ปี 2563 รายได้จากการขายและบริการปรับตัวลดลงจานวน 70.24
ล้านบาท หรือคิดอัตราร้อยละ 23.82 เนื่องจากในงวดสามเดือนปี 2563 มีโครงการทีด่ าเนินการแล้ วเสร็จในระหว่าง
ไตรมาส จานวน 3 โครงการ อันได้แก่โครงการคอนโดมิเนียมที่ซอยลาซาล โครงการนิคมอุตสาหกรรมสะเดา และ
โครงการคอมมูนิต้มี อลล์ไทรม้า ทาให้บริษัทรับรู้รายได้จาก 3 โครงการดังกล่าวไม่เต็มจานวน และบริษัทอยู่ในช่วง
ระหว่ า งการเตรียมการเริ่มโครงการขนาดใหญ่จานวน 2 โครงการ ท าให้ก ารรับรู้ร ายได้ของบริษัทโดยอิงกับขัน้
ความสาเร็จทางบัญชีมกี ารชะลอตัวลงในระหว่างงวด
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ทัง้ นี้โครงการหลักทีร่ บั รูร้ ายได้ในงวด 9 เดือน ไตรมาส 3 ปี 2563 ได้แก่โครงการนิคมอุตสาหกรรมสะเดา (รับรูร้ ายได้
250 ล้านบาท) โครงการก่อสร้างวีวลิ ล่า รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต (รับรูร้ ายได้ 123 ล้านบาท) โครงการคอมมูนิตม้ี อลล์ ไทร
ม้า (รับรูร้ ายได้ 85 ล้านบาท) และโครงการจาหน่ ายระบบไฟฟ้ าเป็ นเคเบิ้ลใต้ดนิ หาดใหญ่ (รับรูร้ ายได้ 88 ล้านบาท)
และนอกจากรายได้ของงานก่อสร้าง ในไตรมาส 3 ปี 2563 กลุ่มบริษทั ยังมีรายได้จากส่วนงานสนับสนุนการก่อสร้างใน
บริษัท ทีอีจี อลูมนิ ัม่ จากัด และบริษัท ทีอี แมค จากัด ที่มยี อดรายได้ 24.78 ล้านบาท (ไม่รวมธุรกรรมระหว่างกลุ่ม
บริษทั )
ต้นทุนขำยและบริกำร
กลุ่มบริษทั มีต้นทุนจากการขายและบริการ ในไตรมาส 3 ปี 2563 มีจานวน 578.00 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 22.06 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.97 สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ ในช่วงเดียวกัน ทัง้ นี้อตั ราส่วนต้นทุนขาย
ต่อยอดขายสาหรับไตรมาส 3 ปี 2563 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 85.43 เป็ นอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ
84.60
กำไรขัน้ ต้น
กาไรขัน้ ต้นในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ปรับตัวลดลงที่ 2.83 ล้านบาท รึคดิ เป็ นอัตราร้อยละ 2.61
อันเนื่องจาก ทัง้ นี้ในไตรมาส 3 ปี 2563 อัตรากาไรขัน้ ต้นของกลุ่มกิจการอยู่ทร่ี อ้ ยละ 14.57 ซึง่ ต่ากว่าอัตรากาไรขัน้ ต้น
ในงวดเดียวกันของปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 15.40 ด้วยเหตุผลทีว่ ่าในไตรมาส 3 ปี 2563 รายได้ของกลุ่มบริษทั บางส่วนมาจาก
งานภาครัฐซึง่ มีมลู ค่าโครงการสูงแต่มอี ตั รากาไรขัน้ ต้นต่ากว่างานเอกชน ซึง่ งานดังกล่าวจะฉุดอัตรากาไรขัน้ ต้นในไตร
มาส 3 ปี 2563 ให้ต่าลง นอกจากนัน้ ในระหว่างงวด บริษทั มีการเร่งติดตามเก็บหนี้ค่างวดงาน และมีการจ่ายต้นทุนการ
ว่าจ้างผู้รบั เหมาภายนอกในการเก็บงาน เพื่อให้สามารถเรียกเก็บยอดลูกหนี้ท่คี ้างชาระเป็ นเวลานานได้ในมูลค่าสูง
ค่าใช้จ่ายทีจ่ ่ายไปดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายส่วนทีเ่ กินงบประมาณประมาณ 4.5 ล้านบาท ส่งผลให้ กาไรขัน้ ต้นและ อัตรา
กาไรขัน้ ต้นลดลง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริกำร
ในงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิม่ ขึน้ จาก 35.94 ล้าน
บาท เป็ น 38.77 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ที่ 2.83 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 7.86 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่ อ น ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจากในงวด 3 เดือ นของปี ก่อ น บริษัท มีการจัดประเภทรายการโดยโอนเงิน เดือ นผู้บ ริหารระดั บผู้
ปฏิบตั กิ ารจากค่าใช้จ่ายในการบริหารไปเป็ นต้นทุนการให้บริการจานวน 3.3 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารของปี ก่อนทีน่ ามาเปรียบเทียบแสดงมูลค่าต่าลง นอกจากผลกระทบของรายการดังกล่าวในงวดเก้าเดือนปี
2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัวลดลงเล็กน้อ ย เนื่องจากความพยายามของบริษทั ในการควบคุมต้นทุน
และลดรายจ่าย
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บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 88 หมู่ท่ี 4 ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี ประเทศไทย

กำไรสุทธิ
ในงวดไตรมาส 3 ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิ จานวน 45.39 ล้านบาท ปรับตัว ลดลง 6.45 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
อัตราร้อยละ 12.44 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจาก 2 ปั จจัยหลัก คือ 1) การลดลงของรายได้
ก่อสร้างโดยอิงกับขัน้ ความสาเร็จทางบัญชี เนื่องจาก เป็ นช่วงของการเปลี่ยนถ่าย ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการปิ ดโครงการ
เก่า และอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อเริม่ โครงการใหม่ 2) กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก
โครงสร้างของงานรัฐบาลทีร่ บั ซึง่ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นทีต่ ่ากว่างานเอกชน และต้นทุนการเก็บงานเพื่อเรียกเก็บค่างวดคง
ค้าง
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ พจนาลัย)
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
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