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TIGER หรอื บรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิ�ง พรอ้มลงสนามเทรด mai วนัที� 24 ต.ค.2561 พรอ้มทะยานไป
ขา้งหนา้อยา่งรวดเร็ว พุง่เขา้สูเ่ป้าหมาย “หุน้ไฮโกรท-ไฮมารจ์ ิ�น”

บรษัิท ไทย องิเกอร ์โฮลดิ�ง เป็นหุน้นอ้งใหม ่ที�มทีั �งจดุแข็งและจดุออ่น TIGER ม ี3 ทหารไทยเสอื คอื 2 ผูก้อ่
ตั �งบรษัิท “จตรุงค ์ศรกีลุเรอืงโรจน”์ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร(ซอีโีอ) “กติต ิดษุฏพีฤตพินัธุ”์ ประธานเจา้
หนา้ที�ปฏบิตักิาร (ซโีอโอ) และไดม้อืดทีางการเงนิและบญัช ี“วบิลูย ์พจนาลยั “ ประธานเจา้หนา้ที�การเงนิ (ซี
เอฟโอ) เขา้มารว่มงานในปี 2559 ปัจจบุนัเป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ ของบรษัิท เดนทลั
คอรป์อเรชั�น(D) บรษัิท บวิตี� คอมมนูติี� (BEAUTY) ชว่ยทําใหธ้รุกจิรับเหมางานวศิวกรรมโยธาทกุประเภท รวมถงึ
งานออกแบบและงานสถาปัตยกรรมที�บรษัิทมคีวามโดดเดน่อยูแ่ลว้แข็งแรงมากยิ�งขึ�น

“วบิลูย”์ มหีนา้ที�ในการหาเงนิ บรหิารเงนิ ที�ผา่นมาหมนุเงนิมอืเป็นระวงิ นโยบายของซอีโีอใหห้มนุเงนิได ้4 รอบ
จากฐานทนุ 1 สว่น บางปีตอ้งหมนุถงึ 6 รอบ เพราะตอ้งการใชเ้งนิทนุสําหรับการสรา้งโรงงานอลมูเินยีมแหง่ใหม่
ซึ�งบรษัิทที�อยูน่อกตลาดจะมปัีญหาคลา้ยๆกนั คอืเรื�องสภาพคลอ่งและตน้ทนุการเงนิที�สงู เมื�อบรษัิทเขา้มาจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai) แลว้ จะชว่ยเสรมิเขี�ยวเล็บใหก้บั TIGER อยา่งไรบา้ง

“วบิลูย ์พจนาลยั” ซเีอฟโอ บรษัิท ไทย องิเกอร ์โฮลดิ�ง ใหส้มัภาษณ ์www.hoonsmart.com วา่ การเขา้
ตลาด mai ถอืเป็นกา้วที�สําคญัของTIGER เพราะชว่ยแกจ้ดุออ่นในรื�องการหมนุเงนิไมท่นั จนตอ้งปฎเิสธงานไป
หลายครั�ง ที�ผา่นมาเราพลาดโอกาสในการรับงานขนาดใหญ ่แตร่ายไดก้ย็งัเตบิโตเฉลี�ยถงึ 30% ตอ่ปี และมี
อตัรากําไรขั �นตน้(มารจ์ิ�น)สงูกวา่ 16-18% ซึ�งเมื�อเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ บรษัิทไดรั้บการยอมรับมากขึ�น และ
ไดเ้งนิไอพโีอเขา้มา สนับสนุนใหฐ้านทนุของบรษัิทใหญข่ึ�น นําไปขอสนิเชื�อจากธนาคารมาหมนุไดห้ลายรอบ มี
ศกัยภาพในการรับงานที�มมีลูคา่สงูขึ�น ทั �งภาครัฐและเอกชน ชว่ยผลกัดนัธรุกจิใหเ้ตบิโตในชว่ง 3-5 ปีไดอ้ยา่ง
แข็งแกรง่
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“เราแตกตา่งจากหุน้ใหมห่ลายแหง่ เรื�องวตัถปุระสงคข์องการใชเ้งนิ ทกุบาททกุสตางคท์ี�ไดจ้ากการขายไอพโีอ
จํานวน 122.28 ลา้นหุน้ ราคาหุน้ละ 3.65 บาท เป็นเงนิเกอืบ 450 ลา้นบาท จะนําไปตอ่ยอดขยายธรุกจิทั �งหมด
ไมไ่ดใ้ชค้นืหนี�เกา่แตอ่ยา่งใด ปัจจบุนับรษัิทยงัมสีดัสว่นหนี�สนิที�มภีาระดอกเบี�ยตอ่ทนุเพยีง 0.02 เทา่เทา่นั�น
และระหวา่งที�ยงัไมไ่ดใ้ชเ้งนิไอพโีอ จะนําไปลงทนุในที�ปลอดภยัดว้ย ”

นอกจากนี� TIGER กไ็มเ่หมอืนกบับรษัิทรับเหมาทั�วไป เราไมม่ ีBacklog สงู ๆ เพราะบรษัิทรับงานเอกชนเป็นสว่น
ใหญ ่ใชก้ลยทุธเ์รง่จบงานไดเ้ร็ว โดยเฉลี�ย 10-11 เดอืนกเ็สร็จ ไดเ้งนิเร็ว มารจ์ิ�นด ีแถมยงัสามารถเบกิเงนิคา่
กอ่สรา้งไดท้กุเดอืน ทําใหไ้มม่งีานรอรับรายไดห้รอื Backlog มากนัก

” เราไมม่ปัีญหาในเรื�องการหาลกูคา้ เพราะเมื�อทํางานจบตามแผน หรอืเร็วกวา่ที�คาด ทําใหล้กูคา้สามารถเปิดตวั
ไดต้ามกําหนด และยงัพอใจกบัผลงานของบรษัิท ทําใหล้กูคา้เลอืกที�จะใชเ้ราอยา่งตอ่เนื�อง เมื�อตอ้งการสรา้ง
เฟส 2 หรอืเปิดโครงการใหม ่ที�สําคญัมกีารแนะนําลกูคา้มาใหแ้บบปากตอ่ปากมาตลอด โดยไมม่หีนี�เสยี ”

งานยงัมโีอกาสเตบิโตไดอ้กีมาก ทั �งการกอ่สรา้งโรงแรม เซอรว์สิ อพารท์เมน้ท ์รสีอรท์แอนดส์ปา ในตา่งจังหวดั
ที�ผา่นมาเราทําโครงการรสีอรท์แอนดส์ปา คชา บนเกาะชา้ง จังหวดัตราด ทําใหบ้รษัิทมชีื�อเสยีง และไดรั้บการ
ยอมรับในเรื�องงานระบบ ไฟฟ้า นํ�าประปา แอร ์ซึ�งเป็นหวัใจในการใหบ้รกิารตอบสนองกบัความตอ้งการของลกูคา้
ไดเ้ป็นอยา่งดี

สว่นงานภาครัฐ จะมงีานประมลูใหม่ๆ ออกมาอกีมาก รวมถงึงานใน ออีซี ีแมว้า่แตล่ะงานจะตอ้งใชเ้วลานาน 1 ปี
ครึ�งถงึ 2 ปี และใชเ้งนิลงทนุสงู กต็าม เราพรอ้มจะลงแขง่ขนั ทั �งการเขา้ประมลูเองหรอืรว่มกบัพันธมติร ปัจจบุนั
รับงานหลายแหง่ อาท ิการประปาสว่นภมูภิาค พระปรง จ.สระแกว้ โครงการกอ่สรา้งนคิมอตุสาหกรรม จ.สระแกว้
ของการนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

ขณะเดยีวกนั TIGER ไดผ้า่นการลงทนุขนาดใหญม่าแลว้ เมื�อปี 2559 หมนุเงนิหลายรอบและใชเ้งนิกูร้ะยะสั �น ใน
การลงทนุสรา้งโรงงานออกแบบผลติและตดิตั �งอปุกรณจ์ากกระจกและอลมูเินยีมที�ใชใ้นโครงการอสงัหารมิทรัพย์
ธรุกจิใหมข่องบรษัิทมคีูแ่ขง่ไมม่ากนัก มอีตัราเรง่การเตบิโต และอตัรามารจ์ิ�นสงูกวา่งานรับเหมา ปัจจบุนัและ
อนาคตอยูใ่นชว่งของการเกบ็เกี�ยว เมื�อมเีงนิไอพโีอมาหมนุเพิ�มจะทําใหธ้รุกจินี�เตบิโตไดเ้ร็วและกําไรดขีึ�นดว้ย
ชว่ยปรับโครงสรา้งรายไดใ้หม้ั�นคงขึ�นเรื�อยๆ ปัจจบุนัมาจากงานรับเหมา 95% และ อลมูเินยีม 4% อื�นๆอกีเล็ก
นอ้ย ธรุกจิจัดหาอปุกรณก์อ่สรา้งและเครื�องใชไ้ฟฟ้า เชน่ เครื�องกําเนดิไฟฟ้าและแอรท์ี�นําเขา้มาใชแ้ลว้ตดิตอ่
ขายใหล้กูคา้ดว้ย

ที�สําคญั บรษัิทมกีารลงทนุสรา้งทมีงาน รวมถงึวศิวกร เตรยีมไวพ้รอ้ม รองรับกบังานที�จะรับเขา้มามากภายหลงั
จากเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์บรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยประจําจากเงนิเดอืน และคา่เสื�อม ดงันั�นงานที�เพิ�มขึ�นมาถอืเป็นกําไร
มโีอกาสเพิ�มอตัรากําไรสทุธ ิสง่ผลใหผ้ลประกอบการดยีิ�งขึ�น ที�ผา่นมาในปี 2558-2560 มกํีาไรจํานวน 9 ลา้น
บาท 36 ลา้นบาท 67 ลา้นบาท และรายไดร้วม 365 ลา้นบาท 489 ลา้นบาท 614 ลา้นบาท ตามลําดบั 6 เดอืน
แรกของปี 2561 บรษัิทมรีายไดร้วม 353.90 ลา้นบาท เพิ�มขึ�นจํานวน 91.10 ลา้นบาท หรอื 34% ขณะที�กําไรขั �น
ตน้อยูท่ี� 58.08 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 11.58 ลา้นบาท หรอืเพิ�มขึ�น 25% เมื�อเปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น
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