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ที ่SET 2562/14 
7 สงิหาคม 2562 

 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ส าหรับไตรมาส 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
  

บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ขอน าส่งค าอธิบายและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ส าหรับไตรมาส 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

งบก ำไรขำดทุน  
(งบกำรเงนิรวม) 

 

เม.ย.-มิ.ย. 2562 เม.ย.-มิ.ย. 2561 
% เพ่ิม (ลด) 
จากปีก่อน ล้ำนบำท % ของ

รายได้รวม 
ล้ำนบำท % ของ

รายได้รวม 

รายได้จากการให้บริการ 476.70 99.8% 429.23 99.3% 11.1% 

รายได้รวม 477.74 100.0% 432.10 100.0% 10.6% 

ต้นทนุการให้บริการ 352.79 73.8% 278.98 64.6% 26.5% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 110.63 23.2% 109.02 25.2% 1.5% 

สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุใน
บริษัทร่วม 

0.06 0.0% 0.45 0.1% (86.3%) 

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงิน
และภาษีเงินได้ 

14.38 3.0% 44.55 10.3% (67.7%) 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 0.52 0.1% 1.62 0.4% (67.6%) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 2.94 0.6% 5.57 1.3% (47.3%) 

ก ำไรส ำหรับงวด 10.92 2.3% 37.36 8.6% (70.8%) 

 
ก ำไรสุทธิ และอตัรำก ำไรสุทธิ 

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 นี ้บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิทัง้สิน้ 10.92 ล้านบาท ลดลงจาก 37.36  
ล้านบาท ในช่วงเดียวกนัของปี 2561 หรือคิดเป็นการลดลงในอตัราร้อยละ 70.8 และมีอตัราก าไรสทุธิคิดเป็นร้อยละ 2.3 
ของรายได้รวม ลดลงจากร้อยละ 8.6 ของรายได้รวมในช่วงไตรมาสเดียวกันของปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ผลกระทบของการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 5 
พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ที่ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างส าหรับลกูจ้างซึ่งท างานติดต่อกนัครบ 
20 ปี ขึน้ไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสดุท้าย  400 วนั การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วนีท้ าให้บริษัทและ
บริษัทย่อยต้องมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายครัง้เดียวและไม่ใช่เงินสด (One-time, Non-cash) ทัง้สิน้รวม 
49.51 ล้านบาท (โดยเป็นส่วนของต้นทุนการให้บริการ 38.79 ล้านบาท และส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 10.72      
ล้านบาท)  ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยกรณีรวมและไม่รวมการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายดงักล่าว
สามารถแสดงได้ดงัตารางด้านลา่ง 
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งบก ำไรขำดทุน  
(งบกำรเงนิรวม) 

 
เม.ย.-มิ.ย. 2562 

เม.ย.-มิ.ย. 2562 
(ไม่รวมผลกระทบของการเปลีย่นแปลง

กฎหมายแรงงาน) 

ล้ำนบำท % ของ
รายได้รวม 

ล้ำนบำท % ของ
รายได้รวม 

% เพ่ิม (ลด) 
จากปีก่อน 

รายได้จากการให้บริการ 476.70 99.8% 476.70 99.8% 11.1% 

ต้นทนุการให้บริการ 352.79 73.8% 314.00 65.7% 12.6% 

ก าไรขัน้ต้น 123.91 25.9% 162.70 34.1% 8.3% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 110.63 23.2% 99.91 20.9% (8.4%) 

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงิน
และภาษีเงินได้ 

14.38 3.0% 63.89 13.4% 43.4% 

ภาษีเงินได้ 2.94 0.6% 12.84 2.7% 130.7% 

ก ำไรส ำหรับงวด 10.92 2.3% 50.52 10.6% 35.2% 
 

 จะเห็นได้วา่ ในกรณีที่ไมร่วมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน บริษัทและบริษัท
ยอ่ยมีก าไรสทุธิทัง้สิน้ 50.52 ล้านบาท เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 35.2 จากไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 และมีอตัราก าไรสทุธิ
คิดเป็นร้อยละ 10.6 ของรายได้รวม อนัเป็นผลมาจากการสร้างรายได้จากการด าเนินงานได้เพิ่มขึน้และควบคมุคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารได้ดีขึน้นัน่เอง 

 
รำยได้ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายได้รวมในงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 เทา่กบั 477.74 ล้านบาท เพิ่มขึน้
คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.6 และร้อยละ 10.6 จากไตรมาสแรกของปี 2562 และไตรมาสเดียวกันของปี 2561 ตามล าดบั     
โดยแบง่เป็นรายได้จากการให้บริการเทา่กบั 476.70 ล้านบาท และรายได้อื่นเทา่กบั 1.04 ล้านบาท 

 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
 (ล้ำนบำท) 

Q2 
(2562) 

 
Q1 

(2562) 
q-o-q 

 
Q2 

(2561) 
y-o-y 

ม.ค.-
มิ.ย. 
62 

ม.ค.-
มิ.ย. 
61 

 
เพิ่มขึน้ 
(ลดลง)  

 

สว่นงานโครงการภาครัฐ (G) 262 197 33% 218 20% 459 425 8% 

สว่นงานโครงการภาคเอกชน 
ในประเทศ (P) 

130 149 -12% 104 25% 279 205 36% 

สว่นงานโครงการ
ตา่งประเทศ (I) 

58 70 -18% 72 -20% 128 139 -8% 

สว่นงานธุรกิจเก่ียวเนื่อง (R) 27 19 37% 35 -23% 46 75 -38% 

รวมรำยได้จำกกำร
ให้บริกำร 

477 435 10% 429 11% 912 844 8% 
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รำยได้จำกกำรให้บริกำร 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 เท่ากับ 476.70 ล้านบาท หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 99.8 ของรายได้รวม และเพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 11.1 จากช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมีรายละเอียด
โครงสร้างรายได้ ดงันี ้

 

(1) รายได้จากการให้บริการสว่นงานโครงการภาครัฐ 

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการสว่นงานโครงการภาครัฐ
เท่ากบั 262.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.0 ของรายได้จากการให้บริการรวม โดยเพิ่มขึน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 
20.2 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 โดยในไตรมาสนี ้นอกจากบริษัทและบริษัทย่อยจะสามารถด าเนิน
โครงการภาครัฐขนาดใหญ่ให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทยังสามารถรับรู้รายได้จากการ
ด าเนินงานเพิ่มเติมตามการขยายสญัญาของโครงการบริหารจัดการโครงการภาครัฐโครงการหนึ่งซึ่งบริษัทได้
ด าเนินการและรับรู้ต้นทนุไปแล้วในช่วงปี 2558 - 2561 อีกด้วย 

 

(2) รายได้จากการให้บริการสว่นงานโครงการภาคเอกชนในประเทศ 

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการส่วนงานโครงการ
ภาคเอกชนในประเทศเท่ากับ 129.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.3 ของรายได้จากการให้บริการรวม              
โดยเพิ่มขึน้คิดเป็นอตัราร้อยละ 24.8 เมื่อเทียบไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 นี ้บริษัทและ
บริษัทยอ่ยสามารถรับรู้รายได้จากงานโครงการโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ที่บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการกบั
ลกูค้าภาคเอกชน และจากงานควบคมุงานก่อสร้างโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์หลายโครงการที่รับมาในช่วง
ปีที่ผา่นมาได้อยา่งตอ่เนื่อง 

 

(3) รายได้จากการให้บริการสว่นงานโครงการตา่งประเทศ 
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการส่วนงานโครงการ

ต่างประเทศเท่ากับ 57.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.1 ของรายได้จากการให้บริการรวม โดยลดลงในอตัรา   
ร้อยละ 19.9 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 โดยสาเหตหุลกัที่ลดลงยงัคงมาจากการที่งานโครงการ
ต่างประเทศขนาดใหญ่ทยอยรับรู้รายได้ไปเกือบทัง้หมดแล้วในปีที่ผ่านมา ในขณะที่ บริษัทและบริษัทย่อย       
ยงัไมไ่ด้รับงานโครงการตา่งประเทศขนาดใหญ่เพิ่มเติมอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงคร่ึงแรกของปีนี ้

 

(4) รายได้จากการให้บริการสว่นงานธุรกิจเก่ียวเนื่อง 
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการสว่นงานธุรกิจเก่ียวเนื่อง

เทา่กบั 26.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.6 ของรายได้จากการให้บริการรวม โดยลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 23.4 
จากไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยยงัไม่สามารถรับงานโครงการในสว่นงานนีท้ดแทน
งานท่ีจบลงในปี 2561 ได้มากนกั 

 
ต้นทุน ก ำไรขัน้ต้น และอตัรำก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้บริกำร 

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 352.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้    
ในอตัราร้อยละ 26.5 จากไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 และในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 นี ้บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไร
ขัน้ต้นเท่ากับ 123.91 ล้านบาท ลดลงในอัตราร้อยละ 17.5 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 และมีอัตราก าไรขัน้ต้น      
คิดเป็นร้อยละ 26.0 ลดลงจากร้อยละ 35.0 จากช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 
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ทัง้นี ้ดงัที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น สาเหตสุ าคญัของการเพิ่มขึน้ของต้นทนุการให้บริการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 นี ้
เกิดจากการรับรู้คา่ใช้จ่ายอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานเป็นจ านวนรวมทัง้สิ น้ 38.79 ล้านบาท หากไมค่ิด
รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทและบริษัทย่อยจะมีต้นทุนการให้บริการรวม 314.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.6 จาก       
ไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนหน้า และมีก าไรขัน้ต้นรวม 162.70 ล้านบาท เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 8.3 เทียบกบัไตรมาสที่ 2 
ของปี 2561 และมีอตัราก าไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อยละ 34.1 ลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 35.0 จากช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 

 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 ส าหรับช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 นี ้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 110.63 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ในอัตราร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานจ านวน 10.72 ล้านบาท หากไม่รวมคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว บริษัทและบริษัทยอ่ยจะมีคา่ใช้จ่าย
ในการบริหารรวม 99.91 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.4 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 อันเป็นผลมาจากการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยตรงของ
โครงการ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายอศิรินทร์ ภทัรมยั) 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวโุส – บญัชีและการเงิน 

บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 


