บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 88 หมู่ท่ี 4 ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี ประเทศไทย
ที่ TIGER 002/2564
22 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง คาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ขอนาส่งคาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ของฝ่ ายจัดการ สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบกำไรขำดทุนรวมสำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้จากการขายและให้บริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรจากการดาเนิ นงาน
รายได้อ่นื
ส่วนแบ่งขาดทุนเงินลงทุนจากบริษทั
ร่กวาไรก่
ม อนดอกเบีย้ และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

2562
%
989.36 100.00%
838.42 84.74%
150.94 15.26%
3.01
0.30%
50.44
5.10%
97.48
9.85%
2.93
0.30%
0.00
0.00%
100.42 10.15%
(0.83) (0.08%)
(20.12) (2.03%)
79.47
8.03%

2563
%
Inc/(Dec)
898.56 100.00% (90.80)
789.59 87.87% (48.83)
108.96 12.13% (41.97)
2.98
0.33%
(0.03)
47.64
5.30%
(2.80)
58.34
6.49% (39.14)
1.47
0.16%
(1.47)
(1.86) (0.21%)
(1.86)
57.95
6.45% (42.47)
(0.63) (0.07%)
0.20
(11.88) (1.32%)
8.24
45.43
5.06% (34.03)

%
(9.18%)
(5.82%)
(27.81%)
(1.03%)
(5.55%)
(40.15%)
(49.98%)
100.00%
(42.29%)
(23.92%)
(40.95%)
(42.83%)

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 กี่ยวข้ อ งกับ การท่ องเที่ยวซึ่งได้รบั
ผลกระทบจากการจากัดการเข้าประเทศของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ และการปิ ดเส้นทางการบิน นอกจากนัน้ โครงการ
ประเภทพื้นที่ค้าปลีก ร้านค้าและร้านอาหาร ที่ได้รบั ผลกระทบจากการสั ่งปิ ดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ด้วย
สถานการณ์ทเ่ี ต็มไปด้วยความไม่แน่ นอนทีก่ ล่าวมา สร้างความลังเลและไม่ม ั ่นใจให้กบั เจ้าของโครงการในการลงทุนใน
โครงการใหม่ๆ ทาให้การแข็งขันในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความรุนแรงมากขึน้ ส่งผลต่อความสามารถของกลุ่มบริษทั
ในการประมูลงานใหม่ๆเพิม่ เติม ทัง้ นี้สถานการณ์ทเ่ี ริม่ คลีค่ ลายในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 จากจานวนตัวเลขผูต้ ดิ เชีอ้
ที่ลดลง การปลดล๊อกมาตรการปิ ดเมืองและการเดินทางท่องเที่ยงในประเทศที่เริ่มกลับมา สุดท้ายกลับต้องได้รบั
ผลกระทบที่หนักขึ้นจากตัวเลขผู้ติดเชื้อระลอกสอง ในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งการระบาดในรอบสอง ส่งผลต่อ ฐานะ
การเงินและกระแสเงินสดของเจ้าของโครงการหลายแห่ง ทาให้กลุ่มบริษทั มีความท้าทายเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในการเสนองาน
เพิม่ ให้อนุมตั ิ รวมไปถึงการเรียกเก็บค่างวดงานและการเรียกคืนเงินประกันผลงาน
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กลุ่มบริษทั ได้ตะหนักถึงปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าวและวางแผนรับมืออย่างรวดเร็วและรัดกุม และได้ดาเนินกลยุทธ์ในการ
รับมือต่อผลกระทบดังกล่าวหลายแนวทาง อาทิเช่น การเร่งส่งมอบงานก่อสร้างที่มอี ยู่ในมือให้เป็ นไปตามกาหนด
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มารับงานก่อสร้างขนาดเล็กของเอกชน ซึ่งมีระยะเวลาก่อสร้างสัน้ และไม่ได้รบั ผลกระทบมากนัก
เช่นการก่อสร้างทีอ่ ยู่อาศัยส่วนตัวราคาสูง งานก่อสร้างสานักงานขายโครงการคอนโดมิเนียม การมุ่งขยายตัวในส่วน
งานก่อสร้างภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบสาธารณูปโภคทีย่ งั มีการลงทุนตามงบประมาณ ประกอบกับการให้ความสาคัญ
กับการรักษากระแสเงินสดของกิจการโดยการเร่งติดตามเก็บหนี้ค่างวดงานและติดตามลูกหนี้ทค่ี า้ งชาระนาน ด้วยกล
ยุทธทีก่ ล่าวมาข้างต้นส่งผลให้บริษทั สามารถประมูลงานก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่เพิม่ ได้เป็ นอย่างมากในช่วงครึง่
ปี หลังของปี 2563 ทัง้ นี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีมลู ค่าปริมาณงานในเมือง (Construction Backlog) สูงถึง
1,230 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นเป็ นอย่างมากเมื่อเทียบกับ มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มมี ูลค่าเพียง 684 ล้านบาท
ทัง้ นี้ในครึ่งปี หลังของปี 2564 บริษัทมีการเซ็นต์สญ
ั ญาในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 2 โครงการ คืองานก่อสร้าง
อาคารผูป้ ่ วยนอกจังหวัดนครนายกมูลค่า 467 ล้านบาท และงานก่อสร้างระบบและโรงงานผลิตน้าประปาจังหวัดอยุธยา
มูลค่า 766 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเนื่องจากในช่วงครึง่ หลังของปี 2563 เป็ นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายทีบ่ ริษทั ได้ส่งมอบ
และปิ ดโครงการเก่าแล้ว และอยู่ในช่วงของการเริม่ โครงการใหม่ซง่ึ โดยปรกติจะมีความคืบหน้าของโครงการในช่วงแรก
ที่ค่อนข้างช้า อีกทัง้ สถานการณ์ความไม่แน่ นอนด้านเศรษฐกิจ ทาให้การอนุ มตั ิงานเพิม่ และเรียกเก็บงวดงานจาก
เจ้าของโครงการเริม่ มีความล่าช้า บริษทั จึงชะลอการก่อสร้างและส่งมอบงานเพื่อป้ องกันความเสีย่ ง ด้วยเหตุผลทัง้ 2
ข้อดังกล่าว ทาให้การรับรูร้ ายได้ของบริษทั โดยอิงกับขัน้ ความสาเร็จทางบัญชีมกี ารชะลอตัวลงในครึง่ ปี หลัง ส่งผลให้
รายได้จากการขายและบริการสาหรับปี 2563 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนในอัตราร้อยละ 9.18 และกาไรสุทธิ
สาหรับปี ปรับตัวลดลงในอัตราร้อยละ 42.83 จากอัตรากาไรขัน้ ต้นทีล่ ดลงและการรับรูส้ ่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วม
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร
กลุ่มบริษทั มีรายได้จากการขายและบริการสาหรับปี 2563 และ 2562 จานวน 898.56 ล้านบาท และ 989.36 ล้านบาท
ลดลงจานวน 90.80 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.18 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ทัง้ นี้การลดลงของรายได้มาจากเหตุผล
ดังต่อไปนี้ 1) รายได้ชะลอตัวจากช่วงเปลีย่ นถ่ายโครงการ ทัง้ นี้ในช่วงครึง่ ปี หลังของ 2563 มีโครงการทีด่ าเนินการแล้ว
เสร็จ จานวน 4 โครงการ อันได้แก่โครงการคอนโดมิเนียมทีซ่ อยลาซาล โครงการนิคมอุตสาหกรรมสะเดา โครงการ
จาหน่ ายระบบไฟฟ้ าเป็ นเคเบิ้ลใต้ดินหาดใหญ่ และโครงการคอมมูนิต้มี อลล์ไทรม้า ทาให้บริษัทรับรู้รายได้จาก 4
โครงการดังกล่าวไม่เต็มจานวน และบริษทั อยู่ในช่วงระหว่างการเตรียมการเริม่ โครงการขนาดใหญ่จานวน 2 โครงการ
ทาให้การรับรูร้ ายได้ของบริษทั โดยอิงกับขัน้ ความสาเร็จทางบัญชีมกี ารชะลอตัวลงในช่วงครึง่ ปี หลัง และ 2) การชะลอ
ก่อสร้างและส่งมอบงานเนื่องจากความล่าช้าในการเก็บค่างวดงานและอนุ มตั งิ านเพิม่ จากเจ้าของโครงการ ในช่วงที่
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน และเจ้าของโครงการหลายแห่งเริม่ เกิดปั ญหาด้านกระแสเงินสด ส่งผลให้
หลายโครงการเริม่ ชะลอการจ่ายชาระงวดงานและการอนุ มตั งิ านเพิม่ มีความล่าช้ามากขึน้ บริษทั จึงชะลอการก่อสร้าง
และส่งมอบงานในบางโครงการจนกว่าจะได้รบั เงินงวดเพื่อป้ องกันความเสีย่ งอันเกิดจากการเก็บเงินไม่ได้ ส่งผลให้การ
รับรูร้ ายได้ตามขัน้ ความสาเร็จในทางบัญชีการปรับตัวลดลง
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ทัง้ นี้โครงการหลักทีร่ บั รูร้ ายได้ในปี 2563 ได้แก่โครงการนิคมอุตสาหกรรมสะเดา (รับรูร้ ายได้ 264 ล้านบาท) โครงการ
ก่อสร้างวีวิลล่า รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต (รับรู้รายได้ 164 ล้านบาท) โครงการจาหน่ ายระบบไฟฟ้ าเป็ นเคเบิ้ลใต้ดิน
หาดใหญ่ (รับรูร้ ายได้ 128 ล้านบาท) โรงงานผลิตน้ าประปาจังหวัดอยุธยา (รับรูร้ ายได้ 101 ล้านบาท) และโครงการ
คอมมูนิต้มี อลล์ ไทรม้า (รับรูร้ ายได้ 89 ล้านบาท) นอกจากรายได้ของงานก่อสร้าง ในปี 2563 กลุ่มบริษทั ยังมีรายได้
จากส่วนงานสนับสนุนการก่อสร้างในบริษทั ทีอจี ี อลูมนิ มั ่ จากัด และบริษทั ทีอี แมค จากัด ทีม่ ยี อดรายได้ 27.39 ล้าน
บาท (ไม่รวมธุรกรรมระหว่างกลุ่มบริษทั )

ต้นทุนขำยและบริกำร
กลุ่มบริษทั มีต้นทุนจากการขายและบริการ ในปี 2563 มีจานวน 789.59 ล้านบาท ลดลง 48.83 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 5.82 สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการที่ลดลงในช่วงเดียวกัน ทัง้ นี้อตั ราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย
สาหรับ ปี 2563 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 87.87 เป็ นอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี ก่อนซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 84.74
กำไรขัน้ ต้น
กาไรขัน้ ต้นในปี 2563 ปรับตัวลดลงที่ 41.97 ล้านบาท รึคดิ เป็ นอัตราร้อยละ 27.81 ทัง้ นี้ใน ปี 2563 อัตรากาไรขัน้ ต้น
ของกลุ่มกิจการอยู่ทร่ี อ้ ยละ 12.13 ซึง่ ต่ากว่าอัตรากาไรขัน้ ต้นในปี ก่อนทีร่ อ้ ยละ 15.26 การปรับตัวลดลงของอัตรากาไร
ขัน้ ต้นมาจากเหตุผล 3 ข้อดังนี้ 1) ปี 2563 รายได้ของกลุ่มบริษทั บางส่วนมาจากงานภาครัฐซึง่ มีมูลค่าโครงการสูงแต่มี
อัตรากาไรขัน้ ต้นต่ากว่างานเอกชน ซึง่ งานดังกล่าวจะฉุ ดอัตรากาไรขัน้ ต้นในปี 2563 ให้ต่าลง 2) ในระหว่างปี บริษทั มี
การเร่งติดตามเก็บหนี้ค่างวดงาน และมีการจ่ายต้นทุนการว่าจ้างผูร้ บั เหมาภายนอกในการเก็บงาน เพื่อให้สามารถ
เรีย กเก็บ ยอดลู ก หนี้ ท่ีค้า งช าระเป็ น เวลานานได้ใ นมูลค่ า สูง ค่ า ใช้จ่ า ยที่จ่ า ยไปดัง กล่ า วเป็ น ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นที่เ กิน
งบประมาณประมาณ 4.5 ล้านบาท ส่งผลให้กาไรขัน้ ต้นและ อัตรากาไรขัน้ ต้นลดลง 3) การลดลงของอัตรากาไรขัน้ ต้น
ทีเ่ รียกเก็บจากลูกค้าในส่วนของงานเพิม่ ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่แน่ นอน ทาให้เจ้าของโครงการเริม่ มีการ
ต่อรองราคาอย่างหนักสาหรับงานเพิม่ ส่วนทีบ่ ริษทั เสนอให้อนุ มตั ิ งานเพิม่ หลายโครงการทีอ่ นุ มตั ใิ นปี 2563 มีอตั รา
กาไรขัน้ ต้นเพียง 1-5% ซึง่ ถือว่าต่ามากจากอัตราปรกติซง่ึ อยู่เคยเรียกเก็บอยู่ท่ี 13-18%

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริกำร
ในปี 2563 บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารลดลงจาก 53.45 ล้านบาท เป็ น 50.62 ล้านบาท ลดลงที่ 2.83
ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 5.29 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ทัง้ นี้การปรับตัวลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
มาจากความพยายามของบริษทั ในการควบคุมต้นทุนและลดรายจ่าย
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บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิง้ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 88 หมู่ท่ี 4 ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี ประเทศไทย

กำไรสุทธิ
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิ จานวน 45.43 ล้านบาท ปรับตัว ลดลง 34.03 ล้านบาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ
42.83 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เนื่องจาก 2 ปั จจัยหลัก คือ 1) การลดลงของรายได้ก่อสร้างโดยอิงกับขัน้ ความสาเร็จ
ทางบัญชี เนื่องจาก เป็ นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายโครงการเก่า มาเป็ นโครงการใหม่ ประกอบกับการชะลอการก่อสร้าง
เนื่องจากความล่าช้าในการเรียกเก็บเงินจากเจ้าของโครงการ 2) กาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นลดลง เนื่องจาก
โครงสร้างของงานรัฐบาลทีร่ บั ซึ่งมีอตั รากาไรขัน้ ต้นทีต่ ่ากว่างานเอกชน ต้นทุนการเก็บงานเพื่อเรียกเก็บค่างวดคงค้าง
และอัตรากาไรขัน้ ต้นของงานเพิม่ ทีล่ ดลงจากการต่อราคาโดยเจ้าของโครงการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ พจนาลัย)
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
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