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ที ่TIGER 003/2563 
 

20 กมุภาพนัธ ์2563 

เรื่อง ค าอธบิายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั ไทย องิเกอร์ โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ขอน าส่งค าอธบิายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน
ของฝ่ายจดัการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

งบก ำไรขำดทุนรวมส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน่วย : ล้านบาท 2561 % 2562 % เพ่ิมลด % 
รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร  780.46  100.00% 989.36  100.00%  208.90  26.77% 
ตน้ทุนขายและบรกิาร  638.75  81.84% 835.57  84.46% 196.82  30.81% 

ก าไรขัน้ต้น  141.71  18.16% 153.79  15.54% 12.08  8.53% 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 2.58  0.33% 3.01  0.30% 0.43  16.81% 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 38.22  4.90% 53.30  5.39% 15.08  39.45% 

ก าไรจากการด าเนินงาน  100.91  12.93% 97.48  9.85% (3.43)  (3.40%) 
รายไดอ้ื่น 0.80  0.10% 2.93  0.30% 2.14  267.23% 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนบริษทัร่วม  101.71  13.03% 100.42  10.15% (1.29)  (1.27%) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนบรษิทัร่วม - - (0.05) (0.01%) (0.05) (100.00%)

5 ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้  101.71  13.03% 100.37 10.14% (1.35) (1.32%) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (2.66) (0.34%) (0.83) (0.08%) 1.83 (68.72%) 
ภาษเีงนิได ้ (16.35) (2.10%) (20.12) (2.03%) (3.77)  23.05% 

ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 82.70  10.60% 79.41  8.03% (3.29)  (3.98%) 
ก าไรสุทธสิ่วนงานทีย่กเลกิ 7.07 0.91% - 0.00% (7.07) (100.00%) 

ก าไรสุทธิ 89.77  11.50% 79.41  8.03% (10.35)  (11.53%) 
 

ภาพรวมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปี 2562 ยังคงได้รับผลกระทบด้านลบจากการหดตัวของก าลังซื้อในธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัย์ เนื่องจากปัจจยัดา้นลบหลายปัจจยั ทัง้มาตรการ Loan-To-Value ทีก่ าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย การอ่อนค่าของเงินหยวนที่มีผลต่อก าลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ของลูกค้าชาวจีน การปรับตัวลดลงของยอด
นักท่องเทีย่วส่งผลต่อการชะลอการลงทุนก่อสรา้งโรงแรมและรสีอร์ต อกีทัง้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
ทีล่่าชา้ออกไปส่งผลต่อการเตบิโตของส่วนงานก่อสร้างภาครฐั ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าใหก้ารแขง็ขนัในธุรกจิรบัเหมา
ก่อสรา้งมคีวามรุนแรงมากขึน้ ส่งผลต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการประมลูงานใหม่ๆเพิม่เตมิ  
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อย่างไรกต็ามในปี 2562 กลุ่มบรษิทัยงัมุ่งรกัษาอตัราการเตบิโตในผลการด าเนินงาน และไดด้ าเนินกลยุทธใ์นการรบัมอื
ต่อผลกระทบดงักล่าวหลายแนวทาง อาทเิช่น การเร่งส่งมอบงานก่อสร้างที่มอียู่ในมอืใหเ้ป็นไปตามก าหนด การมุ่ง
ขยายตวัในส่วนงานจ าหน่ายอุปกรณ์และวสัดุก่อสรา้ง เพื่อชดเชยการหดตวัของส่วนงานรบัเหมาก่อสรา้ง ดว้ยกลยุทธที่
กล่าวมาขา้งตน้ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายและบรกิารส าหรบัปี 2562  ปรบัตวัเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อนในอตัรารอ้ย
ละ 26.77 อย่างไรกต็ามก าไรสุทธ ิ(จากการด าเนินงานต่อเนื่อง) ส าหรบัปี 2562 ปรบัตวัลดลงเลก็น้อยในอตัรารอ้ยละ 
3.98% เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 

ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท  มี ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ข า ย แ ล ะ บ ริ ก า ร ส า ห รั บ ปี  2561 แ ล ะ  2562 จ า น ว น  7 8 0 . 4 6  
ล้านบาท และ 989.36 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 208.90 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 26.77 เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน โดยแยกเป็นสดัส่วนของรายไดด้งันี้  
 

หน่วย : ล้านบาท 2561 % 2562 % เพ่ิม (ลด) % 
รายได้จากการขายและบริการ       
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 746.95 95.71% 826.03 83.49% 79.08 10.59% 
จ าหน่ายอุปกรณ์และวสัดุก่อสรา้ง 33.51 4.29% 72.59 7.34% 39.08 116.62% 
ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าส าหรบังานสมันา - - 90.74 9.17% 90.74 100.00% 

รวม 780.46 100.00% 989.36 100.00% 208.90 26.77% 

 

จากขอ้มูลขา้งต้น รายไดจ้ากการบรกิารรบัเหมาก่อสรา้งปรบัตวัเพิม่ขึน้จาก 746.95 ล้านบาท เป็น 826.03 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้เป็นมลูค่า 79.08 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.59 เนื่องจากความพยายามของบรษิทัในการเร่งส่งมอบโครงการ
ในมอืใหไ้ดต้ามก าหนดเวลา ทัง้นี้โครงการหลกัทีร่บัรูใ้น ปี 2562 มโีครงการใหญ่อนัไดแ้ก่โครงการนิคมอุตสาหกรรม
สะเดา (รบัรูร้ายได ้288 ลา้นบาท) โครงการก่อสรา้งววีลิล่า รสีอรท์ จงัหวดัภูเกต็ (รบัรูร้ายได ้138 ลา้นบาท) โครงการ
โรงแรมไอทารา จงัหวดัเพชรบุร ี(รบัรูร้ายได ้103 ล้านบาท) และโครงการคอนโดมเินียมซอยลาซาล (รบัรูร้ายได ้101 
ลา้นบาท) ประกอบกบัในไตรมาส 3 และ 4 ปี 2562 บรษิทัไดเ้ริม่รบังานก่อสรา้งระบบเสยีงและไฟฟ้าในงานประชุมและ
สมันาระดบัประเทศ 2 งานซึง่เป็นโครงการระยะสัน้ทีแ่ลว้เสรจ็และส่งมอบในปี มลูค่ารวมทัง้สิน้ 90.74 ลา้นบาท  

รายไดจ้ากการจ าหน่ายอุปกรณ์และวสัดุก่อสรา้งของกลุ่มบรษิทั เพิม่ขึน้อย่างเป็นสาระส าคญัโดยปรบัเพิม่ขึน้ 39.08 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 116.62 เมื่อเทยีบกบังวดเวลาเดยีวกนัของปีก่อน อนัเนื่องจากการเตบิโตของยอดขายวสัดุ
ก่อสรา้งของบรษิทัย่อย และ งานขายวสัดุก่อสรา้งโครงการใหญ่  

ต้นทุนขำยและบริกำร 

กลุ่มบรษิทัมตี้นทุนจากการขายและบรกิาร ในปี 2562 มจี านวน 835.57 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 196.82 ล้านบาท หรอืคดิ
เป็นร้อยละ 30.81 ปรบัตัวเพิ่มขึ้นในสดัส่วนที่สูงกว่ารายได้จากการขายและบริการ ทัง้นี้อตัราส่วนต้นทุนขายต่อ
ยอดขายส าหรบั ปี 2562 อยู่ทีร่อ้ยละ 84.46 เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 81.84 ของงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
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ก ำไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นในปี 2562 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จ านวน 12.08 ล้านบาทรเึพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 8.53 โดยอตัราก าไรขัน้ต้นปรบั
ลดลงจากรอ้ยละ 18.16 เป็นรอ้ยละ 15.54 โดยสดัส่วนของก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรขัน้ตน้สามารถจ าแนกไดด้งันี้  

หน่วย : ล้านบาท 2561 อตัราก าไร
ขัน้ต้น % 

2562 อตัราก าไร
ขัน้ต้น % 

ก าไรขัน้ต้น     
บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 128.10 17.15% 133.74 16.19% 
จ าหน่ายอุปกรณ์และวสัดุก่อสรา้ง 13.61 26.67% 11.23 13.19% 

5 
ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าส าหรบังานสมันา - - 8.82 9.72% 

รวม 141.71 18.15% 153.79  15.54% 

 

ส าหรบัส่วนงานบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง กลุ่มบรษิทัมกี าไรขัน้ตน้ ในปี 2562 จ านวน 133.74 ลา้นบาท โดยมอีตัราก าไร
ขัน้ต้นอยู่ทีร่อ้ยละ 16.19 ซึ่งเป็นอตัราที่ต ่าลงกว่างวดเดยีวกนัของปีก่อนซึ่งอยู่ทีร่อ้ยละ 17.15 เนื่องจากลกัษณะของ
โครงการทีร่บัรูใ้นปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นงานโรงแรมและงานภาคเอกชน ซึง่มอีตัราก าไรขัน้ตน้ค่อนขา้งสงูอยู่ทีป่ระมาณ
รอ้ยละ 17-21 ในขณะทีโ่ครงการทีร่บัรูใ้น 2562 เป็นโครงการรฐับาลขนาดใหญ่ทีม่อีตัราก าไรขัน้ต้นต ่ากว่าทีป่ระมาณ
รอ้ยละ 13-15   
 

ส าหรบัส่วนงานจ าหน่ายอุปกรณ์และวสัดุก่อสรา้ง กลุ่มบรษิทัมกี าไรขัน้ต้นใน ปี 2562 จ านวน 11.23 ล้านบาท โดยมี
อตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ทีร่อ้ยละ 13.19 ซึ่งต ่ากว่าอตัราก าไรขัน้ต้นของงวดเดยีวกนัของปีก่อนซึ่งอยู่ทีร่อ้ยละ 26.67 ดว้ย
เหตุผลที่ว่าในปี 2562 รายได้ของกลุ่มบรษิัทได้รวมงานจดัหาและติดตัง้วสัดุก่อสร้างโครงการแห่งหนึ่งมูลค่า 39.55 
ลา้น และมอีตัราก าไรขัน้ตน้เพยีง 6.08% ซึง่งานดงักล่าวจะฉุดอตัราก าไรขัน้ตน้ใน ปี 2562 ใหต้ ่าลง  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริกำร 

ในปี 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารเพิม่ขึน้จาก 40.80 ล้านบาท มาเป็น 56.31 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
15.51 ล้านบาท หรอืคดิเป็นเพิม่ขึ้นร้อยละ 38.02 เมื่อเทยีบกบัในปี 2561 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่าย
เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิในอนาคต เช่น ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนักงานในปี 2562 เพิม่ขึน้ 8.39 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 31.01 เนื่องมาจากการว่าจา้งพนักงานระดบัผูบ้รหิาร และธุรการ เพิม่ขึน้ในบรษิทัและบรษิทัย่อย การปรบัฐาน
เงนิเดอืนประจ าปี และการจ่ายโบนัสส าหรบัปี 2562 ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเพิม่ขึน้ 4.55 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ย
ละ 4.85 อนัเนื่องจากการลงทุนในเครื่องจกัรและยานพาหนะเพิม่เตมิ นอกจากนัน้ในระหว่างปี 2562 บรษิทัมกีารรบัรู้
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวจ านวน 3.85 ล้านบาท จากการรบัรูห้นี้สงสยัจะสูญ ลูกหนี้การคา้จ านวน 2.10 ล้าน
บาทและการรบัรู้ประมาณการผลขาดทุนจากคดคีวามฟ้องร้องจ านวน 1.75 ล้านบาท ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาขา้งต้น
ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารในภาพรวมเพิม่ขึน้ 
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ก ำไรสุทธิ 

ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมกี าไรจากการด าเนินงานต่อเนื่อง จ านวน 79.41 ลา้นบาท ปรบัตวัลดลง 3.29 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นอตัรารอ้ยละ 3.98 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก 3 ปัจจยัหลกั คอื 1) การเพิม่ขึน้ของรายได้
จากการเร่งส่งมอบงานก่อสรา้งและการขยายตวัของส่วนงานจ าหน่ายธุรกจิก่อสรา้งและงานจดัหาและตดิตัง้ระบบไฟ
และเสยีงส าหรบังานประชุม 2) ก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ แต่อตัราก าไรขัน้ต้นลดลง เนื่องจากรายได้ทีห่ามาชดเชยมอีตัรา
ก าไรขัน้ต้นทีต่ ่ากว่า ประกอบกบัโครงการก่อสรา้งทีร่บัรูใ้นปีส่วนใหญ่เป็นงานรฐับาลทีม่อีตัราก าไรขัน้ต้นต ่ากว่างาน
เอกชน 3) ค่าใชจ้่ายในการบรหิารที่ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากการเพิม่ขึ้นของค่าใชจ้่ายเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกิจใน
อนาคต และการรบัรูค้่าใชจ้่ายพเิศษทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีว   

ในส่วนของก าไรสุทธใินปี 2562 ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 11.53 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน หากพจิารณาโดยรวม
ผลก าไรจากส่วนงานทีย่กเลกิ ซึง่กลุ่มบรษิทัไดจ้ าหน่ายออกไปในเดอืนมถิุนายน 2561 

 ขอแสดงความนับถอื 

  
 

  (นายวบิูลย ์พจนาลยั) 

 ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 


