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 AGENDA 

   ภาพรวมการประกอบธุรกจิและโครงสร้างรายได้ 

   ทิศทางและภาพรวมของอตุสาหกรรม 

   โครงการก่อสร้างท่ีส าคญั  

   QUESTIONS AND ANSWERS 

   สรปุข้อมลูทางการเงิน 
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 ภาพรวมการประกอบธรุกิจและโครงสร้างรายได้ 
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โครงสร้างของกลุ่มบริษทั 

รอ้ยละ 99.99  

รอ้ยละ 99.99 รอ้ยละ 70.00 

ใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้งงานวศิวกรรมโยธาทุกประเภท 

ออกแบบและผลติ พรอ้มตดิตัง้ 
อุปกรณ์ จากกระจกและอลมูเินียม 

ส าหรบังานสถาปัตยกรรม 

ออกแบบและผลติ พรอ้มตดิตัง้ระบบน ้าดแีละ
น ้าเสยี และจดัหาและจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์

ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานก่อสรา้งอื่นๆ 

1) ด าเนินธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้งโครงการทกุ
ประเภทและงานออกแบบ  

(Construction Contractor – Build & Design) 

2) ด าเนนิธรุกจิสนบัสนุนงาน
รบัเหมาก่อสรา้งโครงการทุกประเภท 

และงานออกแบบ  
(Construction Supporting) 

บริษทัแกน (Core Company) 

จดทะเบยีนจดัตัง้: 9 พฤศจกิายน 2559 
ทุนจดทะเบยีน : 230.00 ลา้นบาท 
ทุนช าระแลว้ : 168.86 ลา้นบาท 

จดทะเบยีนจดัตัง้: 26 กนัยายน 2545 
ทุนจดทะเบยีน : 150.00 ลา้นบาท 
ทุนช าระแลว้ : 150.00 ลา้นบาท 

จดทะเบยีนจดัตัง้: 18 มถุินายน 2558 
ทุนจดทะเบยีน : 15.00 ลา้นบาท 
ทุนช าระแลว้ : 15.00 ลา้นบาท 

จดทะเบยีนจดัตัง้: 15 มนีาคม 2561 
ทุนจดทะเบยีน : 1.00 ลา้นบาท 
ทุนช าระแลว้ : 1.00 ลา้นบาท 

บรษิทั ไทย องิเกอร ์โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (Thai Enger Holding Public Company Limited) (“TEH”) ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding 
Company) โดยในปัจจุบนั บรษิทัฯ มกีารถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในบรษิทั ไทย องิเกอร ์จ ากดั (Thai Enger Company Limited) ทัง้นี้ ธุรกจิของกลุ่มบรษิทั
สามารถจ าแนกไดต้ามธุรกจิของบรษิทัยอ่ย โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 ธุรกจิ 

ใหบ้รกิารจดัการขอ้มลูและสือ่สารองคก์ร 

รอ้ยละ 40.00  

จดทะเบยีนจดัตัง้: 15 พฤศจกิายน 2562 
ทุนจดทะเบยีน : 5.00 ลา้นบาท 
ทุนช าระแลว้ : 5.00 ลา้นบาท 

ในปัจจบุนัยงัไม่เร่ิมด าเนินธรุกิจ 

Optiwise 
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษทั 
1) ส่วนงานรบัเหมาก่อสร้างโครงการทกุประเภทและงานออกแบบ Construction Contractor – Build & Design 

1.1) โครงการประเภทโรงแรม  รีสอรท์ 

1.2) โครงการคอนโดมิเนียมแนวราบ อาคารส านักงาน และอาคารอ่ืนๆ 
โรงพยาบาล รวมทัง้อาคารส านักงาน และอาคารอื่นๆ อาทิ คอนโดมเินียมแนบราบ (Low Rise Condominium) เซอรว์สิอพารเ์มนท ์(Service Apartment) 

1.3) โครงการสาธารณูปโภค และกลุ่มงานภาครฐั 
โครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) เช่น การก่อสรา้งนิคมอุตสาหกรรม ฝายเกบ็น ้า สถานีผลติน ้าประปา ตัง้แต่การวางระบบท่อส่งน ้า การตดิตัง้ระบบสบูส่งน ้า
ดบิและระบบผลติน ้าประปา จนถงึการก่อสรา้งหอเกบ็น ้าเพื่อรอการจ่ายใหชุ้มชน เป็นตน้ 

1.4) โครงการก่อสร้างและงานอ่ืนๆ 
บา้นเดีย่วราคาสงู (High-end Home) รา้นกาแฟ รา้นอาหาร โชวร์มูรถยนต ์และใหบ้รกิารงานระบบภายในตวัอาคาร เช่น งานระบบปรบัอากาศ และงาน
ปรบัปรงุต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.5) โครงการจดัหาและติดตัง้ระบบส าหรบัการประชมุสมันา (เร่ิมในไตรมาส 3 ปี 2562)  
โครงการจดัหาและตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ระบบเสยีง และการลงทะเบยีนส าหรบังานสมันาระดบัประเทศ เช่น โครงการ The 34th and 35Th Asean summit  

2) ส่วนงานสนับสนุนการก่อสร้าง และจ าหน่ายวสัดกุ่อสร้าง Procurement of Construction Material and Equipment 

2.1) จ าหน่ายและติดตัง้ระบบและผลิตภณัฑอ์ลมิูเนียม  

2.2) โครงการจ าหน่ายวสัดกุ่อสร้างและระบบบ าบดัน ้า 
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โครงสร้างรายได้ของบริษทั 

ประเภท 
2560 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

2561 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
9M 62 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

1. โรงแรมและรสีอรท์ 83.37 13.56 232.06 29.73 173.23 26.36 
2. ทีอ่ยูอ่าศยัและอาคารส านกังาน 144.90 23.57 179.57 23.01 114.35 17.40 
3. งานภาครฐั 341.04 55.47 291.17 37.31 222.51 33.86 
4. โครงการก่อสรา้งอื่น 41.63 6.77 8.68 1.11 38.87 5.92 
5.   ตดิตัง้ระบบส าหรบังานสมันา - - - - 43.38 6.60 
6.   สนบัสนุนการก่อสรา้งและจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง 3.91 0.64 68.98 8.84 64.78 9.86 

รายได้ของกลุ่มกิจการ 614.85 100.00 780.46 100.00 657.12 100.00 

13.56% 

23.57% 

55.47% 

6.77% 0.64% 

29.73% 

23.01% 

37.31% 

1.11% 
8.84% 

26.36% 

17.40% 
33.86% 

5.92% 

6.60% 

9.86% 
โรงแรมและรีสอร์ท 

ที่อยูอ่าศยัและอาคาร
ส านกังาน 
งานภาครัฐ 

โครงการกอ่สร้างอื่น 

ติดตัง้ระบบส าหรับงาน
สมันา 
จ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้าง 

2560 2561 9M 2562 

* 
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กลยทุธก์ารแข่งขนั 
1. บุคลากรท่ีมีประสบการณ์และ

ความเช่ียวชาญ 2. การสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัคู่ค้า 
(Partner)  3. งานบริการท่ีมีคณุภาพ 

5. การบริการหลงัการส่งมอบงาน 

6. การใช้ระบบสารสนเทศในการ
บริหารจดัการ 

• ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี  

• ทมีวศิวกรมคีวามช านาญดา้นงานวศิวกรรม
ก่อสรา้ง และวศิวกรรมงานระบบทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการก่อสรา้งอาคาร ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคญั
ทีท่ าใหง้านก่อสรา้งส าเรจ็ลุล่วง 

• สร้างความประทบัใจ และความพึงพอใจ
ด้านงานบริการให้แก่เจ้าของโครงการ
เพือ่ใหเ้กดิการบอกต่อ  

• รวมทั ้งสร้า งความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ ในแต่ละโครงการก่อสร้าง
เพือ่สรา้งโอกาศทางธุรกจิ 

• ทีมวิศวกรและทีมผู้บริหารร่วมกันจัดหา
วสัดุอุปกรณ์ที่มคีุณภาพ ร่วมกนัวางแผน
งานก่อสร้าง และค านวนต้นทุนที่แม่นย ่า
มากที่สุ ด  ท าให้สามารถเสนอราคาที่
เหมาะสมทีสุ่ดใหแ้ก่ลกูคา้ได ้

• มทีีมงานที่มใีจรกัในงานบรกิาร ค่อยดูแล
ช่วยเหลือ และค าปรึกษาแก่ลูกค้าที่อาจ
ประสบปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นหลงัจากการ
ส่ งมอบงานซึ่ งจะ เ ป็นการสร้างความ
น่าเชือ่ถอื และการบอกต่อ 

• มกีารน าระบบทางดา้นสารทนเทศ (IT) 
ที่เรียกว่า ERP เข้ามาใช้ในการ
ตรวจสอบและตดิตามความคบืหน้าของ
โครงการกรับเหมาต่างๆ ซึ่งท าให้
ผูบ้รหิารรบัทราบถงึการด าเนินการของ
โครงการแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง 
และแกปั้ญหาไดอ้ย่างทนัเวลา 

7. วิศวกรรมคณุค่า 
(Value Engineering : VE) 

4. การส่งมอบงานตามก าหนด 

 

 • บริษัทฯ มีการวางแผน (Planning) 
ก าหนดเวลา (Scheduling) และ
จดัล าดบังาน (Sequencing) โดยทีม
วิศ ว กรที่ มีป ร ะสบกา ร ณ์  เพื่ อ ใ ห้
สามารถส่งมอบงานไดต้รงตามทีลู่กค้า
ก าหนด 

• บริษัทฯ มกีารประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรม
คุณค่า (VE) ในการวิเคราะห์และค านวนความ
เหมาะสมด้านการใช้งานอาคาร เช่น ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเสนอแนะให้เจ้าของ
โครงการทราบถึงต้นทุนในก่อสร้างที่มีความ
เหมาะสม ในขณะที่ยงัรกัษาประสทิธภิาพการใช้
งานของตวัอาคารใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดได ้
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 ทิศทางและภาพรวมของธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง 
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ทศิทางและภาพรวมของอุตสาหกรรมของปี 2562 

การก่อสร้างภาครฐั 
    

• ปี 2562 : มูลค่าก่อสร้างภาครฐัในปี 2562 คาดว่าจะมี
อตัราการเตบิโตที่ต ่า ผลจากการรอนโยบายภาครฐัและ
งบประมาณทีย่งัมคีวามไมแ่น่นอน 

 
• ปี 2563-2564 : มแีนวโน้มขยายตวัทีอ่ตัรา 5-7% และ 8-

10% ตามล าดบั เนื่องจากโครงการใหมท่ีเ่ป็นโครงสรา้ง
พืน้ฐานขนาดใหญ่ซึง่คาดวา่จะเพิม่ขึน้หลายโครงการ 
หลายจุด เชน่ กรงุเทพและปรมิณฑล, โครงการใน EEC 
และโครงการใน 4 จงัหวดใหญ่ เชยีงใหม ่ขอนแก่น 
นครราชสมีา และภเูกต็ 

 

ท่ีมา : ศนูย์วิจัยกสิกรไทย  
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ทศิทางและภาพรวมของอุตสาหกรรมของปี 2562 

ตลาดท่องเท่ียวและโรงแรม  
    

• ปี 2562 : ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2562 ภาค
ท่องเทีย่วไดร้บัผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากปัญหาโอ
เวอรซ์พัพลายในเมอืงท่องเทีย่วหลกั ประกอบกบัปัจจยั
ด้านลบ เช่น เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว และ
ค่า เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาก อย่างไรก็ตามตลาด
นักท่องเทีย่วต่างชาตใินช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี น่าจะ
มทีศิทางทีด่ขี ึน้เนื่องจากไดร้บัแรงกระตุ้นจากมาตรการ
สนับสนุนการท่องเที่ยวและการเร่งท าตลาดของ
หน่วยงานภาครฐั 
 

 
 
  

ท่ีมา : ศนูย์วิจัยกสิกรไทย  

• ปี 2563-2564 : การท่องเทีย่วในภาพรวมน่าจะปรบัตวัดขีึน้ จากการสนับสนุนของภาครฐั เช่นมาตรการ
ยกเวน้วซี่าแก่นกัทอ่งเทีย่วจนีและอนิเดยี และการต่ออายุมาตรการยกเวน้คา่ธรรมเนียม Visa on Arrival  

• ในภาพรวมเชื่อว่างบประมาณการลงทุนในโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในช่วงปี 2563-2564 
ยงัคงปรบัตวัในดา้นบวก 
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ทศิทางและภาพรวมของอุตสาหกรรม 

• ปี 2562 : คาดวา่การเตบิโตยงัคงชะลอตวัในช่วงเวลาที่
เหลอืของปี 2562 จากปัจจยัแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีไ่ม่
แน่นอน รวมไปถึงโครงการค้างขายที่มเีหลือในหลาย
ระดับราคา  อีกทัง้กฏระเบียบและความเข้มงวดของ
สถาบนัการเงนิในการปล่อยสนิเชื่อที่อยู่อาศยัซึ่งส่งผล
ดา้นลบต่อความตอ้งการซือ้  

• ปี 2563 – 2564 : การเตบิโตมแีนวโน้มดขีึน้ 5-7% และ 
7-9%ตามล าดับ จากการเดินหน้าก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมที่เร่งตัวขึ้นจะเหนี่ยวน างานก่อสร้าง
ภาคเอกชน เช่นงานก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยัตามแนวเสน้ทาง
รถไฟฟ้า และโครงการ EEC 
 
 
 

ตลาดท่ีอยู่อาศยัและอาคารชดุ 
    

ท่ีมา : ศนูย์วิจัยกสิกรไทย  
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กลยทุธการด าเนินงานในปี 2563 
กลยทุธและแผนการด าเนินงานในปี 2563    

บริษทั ไทย อิงเกอร ์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (ธรุกิจลงทุน) 
• มุ่งลงทุนในธุรกจิที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วม เพื่อเพิม่ช่องทางในการหารายได้ และเพิม่

ความสามารถในการท าก าไรของกลุม่บรษิทั  
• ไม่จ ากดัการลงทุนเฉพาะในอุตสาหกรรมรบัเหมาก่อสร้างและส่วนงานสนับสนุนธุรกิจ

ก่อสรา้งเทา่นัน้ 
• ลงทุนในธุรกจิทีเ่หมาะสมกบักลุ่มกจิการ ทัง้ขนาดของธุรกรรม โครงสรา้ง และวฒันธรรม

องคก์ร 
• ใหค้วามส าคญักบัการคดัเลอืกผูร้ว่มทุนทางธุรกจิทีม่คีวามสามารถและธรรมาภบิาลทีด่ ี 
• ด าเนินการบรหิารจดัการและควบคุม ธุรกจิทีล่งทุนอย่างใกลช้ดิเพือ่ประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของ

กจิการ 
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กลยทุธการด าเนินงานในปี 2563 

บริษทั ไทย อิงเกอร ์จ ากดั (ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง) 
• การเรง่สง่มอบงานก่อสรา้งทีม่อียูใ่นมอืใหเ้ป็นไปตามก าหนด 
• ตดิตามและประสานงานกบัเจา้ของโครงการ เพือ่มุง่หางานเพิม่ จากโครงการทีด่ าเนินอยู ่ 
• มุง่ประมลูงานรฐับาล โดยเฉพาะงานจากการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 
• มุง่ขยายตวัในสว่นงานก่อสรา้งระยะสัน้ โดยเฉพาะงานจดัหาและตดิตัง้ระบบไฟและเสยีง

ส าหรบัการประชุมระดบัประเทศ  
• ควบคุมและบริหารต้นทุนการก่อสร้างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตาม

งบประมาณ 
• ควบคุมคา่ใชจ้า่ยโดยการปรบัลดค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 
• มุง่พฒันาบุคคลากรและเพิม่ทมีวศิวกร เพือ่รองรบัปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต  

กลยทุธและแผนการด าเนินงานในปี 2563    
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กลยทุธการด าเนินงานในปี 2563 
กลยทุธและแผนการด าเนินงานในปี 2563    

บริษทั ทีอีจี อลมิูนัม่ จ ากดั (ธรุกิจติดตัง้อลมิูเนียม) 
• รับบุคคลากรและทีมงานบริหารเพิ่ม เพื่อมุ่งท าการตลาดและพัฒนา

ผลติภณัฑ ์
• เขา้ประมลูงานตดิตัง้อลมูเินียมและเริม่รบัรูร้ายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก  

บริษทั ทีอี แมค จ ากดั (ธรุกิจจ าหน่ายวสัดกุ่อสร้างและระบบน ้า) 
• ปรบัตวัจากจุดแขง็เดมิในฐานลูกคา้กลุ่มทีอ่ยู่อาศยั ไปยงัลูกคา้กลุ่มโรงงาน

และอุตสาหกรรมโดยเฉพาะบรเิวณภาคตะวนัออก 
• มุง่ขยายตวัไปยงังานที ่CLMV 
• มุง่หาผลติภณัฑใ์หม ่เช่นระบบปรบัอากาศและเครือ่งปรบัอากาศ และมกีาร

จบัมอืกบัผูข้ายรายใหม ่เพือ่ขยายฐานผลติภณัฑท์ีน่ าเสนอ 
• ใหค้วามส าคญักบังานบ ารงุรกัษาระบบ ทีม่รีายไดส้ม ่าเสมอ  
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 KEY CONSTRUCTION PROJECTS 
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HOTEL LABARIS KHAO YAI 

รายละเอียดโครงการ 
• ลกัษณะโครงการ – รีสอรท์ 
• เจ้าของโครงการ – บริษทั เดอะ บรา
เธอรส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั  

• มลูค่าโครงการ – 290.00 ล้านบาท 
• ปีท่ีด าเนินการก่อสร้าง – 2561 - 2562 
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โครงการไทรมา้ พารค์ แอนด์ มารเ์กต็ นนทบุรี 

รายละเอียดโครงการ 
• ลกัษณะโครงการ – คอมมูนิต้ี มอลล ์ 
• เจ้าของโครงการ – บริษทั สงวนทศัน์ ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
• มลูค่าโครงการ –147 ล้านบาท 
• ปีท่ีด าเนินการก่อสร้าง – 2561 ถึง 2552 
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โครงการนิคมอตุสาหกรรมสระแก้ว  

รายละเอียดโครงการ 

• ลกัษณะโครงการ – โครงการภาครฐั 
• เจ้าของโครงการ – กิจการร่วมค้า เอส.พี.ที พาโซย่า 
• มลูค่าโครงการ –302.4 ล้านบาท 
• ปีท่ีด าเนินการก่อสร้าง – 2561  ถึง 2562 
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โครงการก่อสรา้งบา้นเด่ียวราคาสงู (High-end Home) 

รายละเอียดโครงการ 
• ลกัษณะโครงการ – บา้นเด่ียวราคาสงู 
• เจ้าของโครงการ – คณุสมบติั วงวิเศษสขุ 
• มลูค่าโครงการ – 27.00 ล้านบาท 
• อตัราก าไรขัน้ต้น – ร้อยละ 17 
• ระยะเวลาก่อสร้าง – ช่วงปี 2555 - 2556 
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งานประชมุ Asean Summit ครัง้ท่ี 34 และ 35 

รายละเอียดโครงการ 
• ลกัษณะโครงการ –  จดัหาและติดตัง้ระบบส าหรบังานประชุม
ระดบัประเทศ 

• เจ้าของโครงการ – บริษทั คีนบิซ จ ากดั 
• มลูค่าโครงการ – 43.00 ล้านบาท 
• ระยะเวลาก่อสร้าง – ไตรมาส 3-4 ปี 2562 
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TEA ด าเนินธุรกจิออกแบบและผลติ รวมทัง้ตดิตัง้อุปกรณ์ส าหรบังานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งจากกระจกและอลูมเินียม เช่น งานประตูจากอลูมเินี ยม 
งานหน้าต่างจากอลูมเินียม ผนังกระจก (Glass Curtain Wall) และแผ่นอลูมเินียมคอมโพสทิ (Aluminum Composite Cladding) เป็นต้น ใหแ้ก่ลูกคา้ทัว่ไป 
โดยการออกแบบและผลติอุปกรณ์ดงักล่าวตอ้งอาศยัความเชีย่วชาญดา้นวศิวกรรมในการค านวนแบบใหม้คีวามเหมาะสมและถูกตอ้งดว้ย 

2) ธรุกิจสนับสนุนงานรบัเหมาก่อสร้างโครงการทกุประเภท และงานออกแบบ (Construction Supporting) 

ลกัษณะธรุกิจของบริษทัย่อย 

แผน่อลูมิเนียมคอมโพสิท 
(Aluminum Composite Cladding) 

งานประตจูากอลูมิเนียมและ 
งานหน้าต่างจากอลูมิเนียม 

งานผนังกระจก 
(Glass Curtain Wall)  
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TEM ด าเนินธุรกจิออกแบบและผลติ พรอ้มตดิตัง้ระบบน ้าดแีละน ้าเสยี ทีใ่ชใ้นอาคารทีพ่กัอาศยั เช่น ส านักงาน โรงแรม และโรงงาน เป็นต้น และ งานซ่อม
บ ารงุทีเ่กีย่วขอ้ง (Preventive Maintenance) รวมทัง้ จดัหาและจ าหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานก่อสรา้งอื่นๆ เช่น เครื่องสุขภณัฑ ์กระเบือ้งปพูืน้ 
อุปกรณ์และระบบปรบัอากาศ เครือ่งก าเนิดไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อเขา้มาต่อยอดและขยายธุรกจิการจดัหาและจ าหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้กลุ่ มผูป้ระกอบการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และกลุ่มลกูคา้โครงการต่างๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้า เป็นตน้ 

2) ธรุกิจสนับสนุนงานรบัเหมาก่อสร้างโครงการทกุประเภท และงานออกแบบ (Construction Supporting) 

ลกัษณะธรุกิจของบริษทัย่อย 

ถงัและระบบเกบ็น ้าดี กระเบือ้งปพูืน้ สุขภณัฑ ์ ถงัและระบบบ าบดัน ้าเสีย 
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FINANCIAL SUMMARY 
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Thai Enger Holding : Summary of performance by quarter  Million Baht 
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Construction Industry Q3 2562 
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กลยทุธของบริษทั 

• การเร่งส่งมอบงานก่อสร้างท่ีมีอยูใ่นมือใหเ้ป็นไปตามก าหนด 
  
• มุ่งขยายตวัในส่วนงานจ าหน่ายอุปกรณ์และวสัดุก่อสร้างเพื่อชดเชย
การหดตวัของส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง 
 

• รายไดจ้ากส่วนงานจดัหาและติดตั้งระบบไฟและเสียงส าหรับงาน
ประชุมระดบัประเทศ 

 
• การควบคุมและปรับลดตน้ทุนก่อสร้างและค่าใชจ่้ายบริหาร  
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Thai Enger Holding : Summary of performance by quarter  Million Baht 
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Thai Enger Holding : 3 Months QoQ Million Baht 

Revenue 

Million Baht 

Q2 2562 Q3 2562 

รับเหมาก่อสร้าง 155.95 232.62 

จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 20.58 18.84 

ระบบไฟและเสียงงานอีเวน้ท ์ - 43.38 

รวม  176.53  294.83  

• รายไดร้วมของกลุ่ม TIGER ปรับตวัเพ่ิมข้ึนในอตัรา 67% 

• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายไดร้วมเพ่ิมข้ึนประมาณ 118 ลา้นบาท 
จากทุกส่วนงาน 

• กลุ่มบริษทัชดเชยผลกระทบจากการซบเซาของธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างดว้ย การขายวสัดุก่อสร้างท่ีเพ่ิมข้ึน  

• ในระหวา่งงวด บริษทัมีงานก่อสร้างบูธและระบบงานอีเวน้ท์
ส าหรับการประชุมอาเชียน โดยมียอดรายได ้43.38 ลา้นบาท  

 176.53  

 294.83  

 -    

 100.00  

 200.00  

 300.00  

Q2 2562 Q3 2562 
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Thai Enger Holding : 3 Months QoQ Million Baht 

Million Baht 

Gross Profit 

• ก าไรขั้นตน้ปรับตวัเพ่ิมข้ึน 15.83 ลา้น คิดเป็น 53.95% 
• อตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัลดลงเลก็นอ้ยจาก 16.62% เป็น 15.32% 

จากส่วนงานใหม่ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้นอ้ยกวา่ส่วนงานรับเหมา
ก่อสร้าง 

• อตัราก าไรขั้นตน้ แยกไดด้งัน้ี  

อตัราก าไรขั้นตน้ Q2 2562 Q3 2562 

รับเหมาก่อสร้าง 16.74% 16.47% 

จ าหน่ายวสัดุก่อสร้าง 13.86% 15.92% 

ก่อสร้างบูธและระบบงานอีเวน้ท ์ - 7.82% 
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Thai Enger Holding : 3 Months QoQ 

Million Baht 
Net Profit 

• ก าไรสุทธิปรับตวัเพิ่มข้ึนจาก 11 ลา้นเป็น 30 ลา้นบาทปรับตวั
เพิ่มข้ึนในอตัรา 185% 

• ดว้ยนโยบายของบริษทัในการควบคุมค่าใชจ่้ายอยา่งรัดกุม
ส่งผลใหค่้าใชจ่้ายในการบริหารปรับตวัลดลงจาก 15.83 ลา้น
บาทเป็น 8.06 ลา้นบาท  

• บริษทัมีรายไดอ่ื้นประมาณ 1 ลา้นจากดอกเบ้ียรับท่ีไปลงทุน  
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ผลการด าเนินงาน 
รายได้จากการขายและบริการ อตัราก าไรขัน้ต้น 

หน่วย : ลา้นบาท หน่วย : ลา้นบาท หน่วย : รอ้ยละ 

ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ • ตัง้แต่ปี 2559 – 2561 บรษิทัมกีารเตบิโตทัง้ในส่วนของรายไดแ้ละก าไรอย่าง
ต่อเนื่อง  

• เนื่องจากผลกระทบด้านลบจากการหดตวัของก าลงัซือ้ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์
ในช่วงครึง่แรกของปี 2562 ส่งผลต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการประมูล
งานใหม่ช่วงตน้ปี ท าใหบ้รษิทัมุ่งหางานในสว่นอื่นมาทดแทน  

• งบก าไรขาดทุนส าหรบังวด 9 เดอืนปรบัลดลงในอตัรา 13.5% เนื่องจากก าไรที่
ลดลงในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปี 
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มลูค่า Backlog โครงการคงค้าง ณ 30 กนัยายน 2562 

โครงการ Amount 
ITARA RESORT 19.06  
DOLCE CONDOMINUM 99.52  
V-VILLA 141.00  
SAIMA PARK 82.73  
นิคมอุตสาหกรรมสะเดา 359.54  

PREMIUM RESIDENT ช่องนนทรี 85.00  
เคเบิลใตดิ้น หาดใหญ่ 134.00  
รวมทั้งส้ิน 920.85  

Q4 62 
19.06  
59.41  
78.34  
45.57  
95.27  
5.00  

-  
302.65  

รับรู้ในปี 2563 
- 

40.11 

62.66 
37.16 
264.27 
80.00 

134.00 
618.20 
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แนวโน้มผลการด าเนินงาน 
รายได้  

ก าไรสทุธิ 

หน่วย : ลา้นบาท หน่วย : รอ้ยละ 

Q3- 657 MB 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิตาม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
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Questions and Answers 


