
 

 

ที ่ SET 2562/27 

   14 พฤศจิกายน 2562 
 
เร่ือง  ค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ส าหรับไตรมาส 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562  
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ขอน าส่งค าอธิบาย และ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ส าหรับไตรมาส 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายได้ 

 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 รวมทัง้สิน้ 453.48 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากรายได้รวมในงวด 3 เดือนช่วงเดียวกนัของปี 2561 ที่ 404.93 ล้านบาท คิดเป็นอตัราที่เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 และ
ลดลงจากรายได้รวมของงวด 3 เดือนไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ในอตัราร้อยละ 5 หรือจากยอด 477.74 ล้านบาท โดยแยกเป็น
รายได้จากการให้บริการเทา่กบั 451.16 ล้านบาท และรายได้อื่นเทา่กบั 2.32 ล้านบาท  

รายได้จากการให้บริการ 

บริษัทและกลุม่บริษัทมีรายได้จากการให้บริการในงวด 3 เดือนของไตรมาสที่ 3 ปี 2562 รวมทัง้สิน้ 451.16 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของรายได้รวม โดยมีรายละเอียดโครงสร้างรายได้ดงันี ้

รายได้จากการให้บริการ  
(ล้านบาท) 

Q3  
(2562) 

Q2  
(2562) 

Q-o-Q 
Q3  

(2561) 
Y-o-Y 

ม.ค. - 
ก.ย. 62 

ม.ค. - 
ก.ย. 61 

เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

งานโครงการภาครัฐ (G) 248 262 (5%) 220 13% 707 645 10% 

งานโครงการภาคเอกชน (P) 133 130 2% 113 18% 411 318 29% 

งานโครงการตา่งประเทศ (I) 57 58 (2%) 48 19% 185 187 (1%) 

งานธุรกิจเก่ียวเนื่อง (R) 13 27 (48%) 21 (33%) 60 96 (38%) 

รวมรายได้จากการให้บริการ 451 477 (5%) 402 12% 1,363 1,246 9% 

(1) รายได้จากการให้บริการงานโครงการภาครัฐ 

รายได้จากการให้บริการงานโครงการภาครัฐในช่วง  3 เดือนไตรมาสที่  3 ปี 2562 เท่ากับ  247.58  
ล้านบาท หรือร้อยละ 55 ของรายได้จากการให้บริการรวม เพิ่มขึน้จากรายได้จากการให้บริการโครงการ
ภาครัฐในช่วงเดียวกนัของปี 2561 ในอตัราร้อยละ 13 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้เพิ่มเติม
จากงานโครงการขนาดกลางที่รับมาใหม่ในปี 2562 จ านวน 2-3 โครงการ อย่างไรก็ตาม รายได้จากการ
ให้บริการในไตรมาสที่ 3 นี ้ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมาในอตัราร้อยละ 5 จากการที่ไตรมาสที่ผา่นมาบริษัท
รับรู้รายได้ส่วนเพิ่มจากโครงการบริหารจัดการงานโครงการของภาครัฐโครงการหนึ่งดงัที่เคยแจ้งไว้ใน
รายงานการและวิเคราะห์ผลด าเนินการของฝ่ายจดัการในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 



 

 

(2) รายได้จากการให้บริการงานโครงการเอกชน 

รายได้จากการให้บริการงานโครงการเอกชนในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เท่ากบั 132.81 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 29.4 ของรายได้จากการให้บริการรวม เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัในปี 2561 และไตรมาสที่ 2 ปี2562 
ด้วยอตัราร้อยละ 18 และอตัราร้อยละ 2 ตามล าดบั เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถรับรู้รายได้จาก
ออกแบบรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งจ้างโดยผู้ รับจ้างเอกชนและงานควบคมุงานก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ภาคเอกชน
ได้อยา่งตอ่เนื่อง 

(3) รายได้จากการให้บริการงานโครงการต่างประเทศ 

รายได้จากการให้บริการงานโครงการต่างประเทศในช่วงไตรมาสที่  3 ปี 2562 เท่ากบั 57.24 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 12.7 ของรายได้จากการให้บริการรวม เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัในปี  2561 ในอตัราร้อยละ 19 
และลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เล็กน้อยด้วยอตัราร้อยละ 2 สาเหตุจากงานโครงการต่างประเทศบาง
โครงการมีการขยายระยะเวลาการด าเนินงานและรับค่าจ้างเพิ่มเติมท าให้มีการทยอยรับรู้รายได้ตัง้แต่ไตร
มาสที่ 2 ปี 2562 จนถึงไตรมาสนี ้ 

(4) รายได้จากการให้บริการงานธุรกิจเกี่ยวเน่ือง 

รายได้จากการให้บริการงานโครงการธุรกิจเก่ียวเนื่องในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 เท่ากบั 13.53 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของรายได้จากการให้บริการรวม ลดลงจากช่วงเดียวกนัในปี 2561 และไตรมาสที่ 2 ปี 
2561 ด้วยอัตราร้อยละ 33 และอัตราร้อยละ 48 ตามล าดับ สาเหตุจากส่วนงานติดตัง้อุปกรณ์หลาย
โครงการมีการเลือ่นการประมลูงานออกไปและคาดวา่จะสามารถด าเนินการจดัจ้างในช่วงปี 2563  

งบก าไรขาดทุน  
(งบการเงนิรวม) 

ก.ค. - ก.ย. 62 ก.ค. - ก.ย. 61 
% เพิ่ม (ลด) 
จากปีก่อน ล้านบาท 

% ของ
รายได้รวม 

ล้านบาท 
% ของ

รายได้รวม 

รายได้จากการให้บริการ 451.16 99.5% 402.09 99.3% 12.2% 

รายได้รวม 453.48 100.0% 404.93 100.0% 12.0% 

ต้นทนุการให้บริการ 301.97 66.6% 265.86 65.7% 13.6% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 96.00 21.2% 97.16 24.0% (1.2%) 

สว่นแบง่ก าไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม 0.02 0.0% 0.06 0.0% (65.5%) 

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงิน 
และภาษีเงินได้ 

55.53 12.2% 41.97 10.4% 32.3% 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 0.47 0.1% 0.92 0.2% (48.5%) 

ภาษีเงินได้ 10.81 2.4% 7.62 1.9% 41.9% 

ก าไรส าหรับงวด 44.25 9.8% 33.43 8.3% 32.4% 

 



 

 

ต้นทุนการให้บริการ ก าไรขัน้ต้น ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุการให้บริการในอตัราร้อยละ 66.6 ของรายได้รวม ต ่า
กว่าไตรมาส 2 ปี 2562 ที่อยู่ในระดบัร้อยละ 73.8 ของรายได้รวม เนื่องจากผลกระทบของกฎหมายแรงงานได้ถกูบนัทึก
และรับรู้ไปหมดแล้วในไตรมาสที่ผา่นมา อยา่งไรก็ตามต้นทนุการให้บริการในไตรมาสที่ 3 นีเ้พิ่มมากขึน้จากชว่งเดยีวกนัใน
ปี 2561 จากร้อยละ 65.7 ของรายได้รวมมาเป็นร้อยละ 66.6 ของรายได้รวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 หรือคิดเป็นอตัราที่
เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.6 

ในส่วนของก าไรสุทธิส าหรับงวดไตรมาสที่ 3 มียอดทัง้สิน้ 44.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากก าไรสุทธิ 33.43  
ล้านบาทในช่วงเดียวกนัของปี 2561 คิดเป็นอตัราเพิ่มสงูขึน้ถึงร้อยละ 32.4 และในไตรมาสนีม้ีอตัราก าไรสทุธิต่อรายได้
รวมทีร้่อยละ 9.8 เพิ่มขึน้จากอตัราก าไรสทุธิตอ่รายได้รวมที่ร้อยละ 8.3 ในช่วงเดียวกนัของปี 2561 สาเหตจุากการทีบ่ริษัท
และบริษัทย่อยมีการผลิตและส่งมอบง านโครงการโดยเฉพาะงานควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ได้เพิ่มมากขึน้ ถึงแม้
ต้นทนุการให้บริการจะเพิ่มสงูขึน้ตามที่แสดงไว้ก็ตาม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถควบคมุคา่ใช้จา่ยในการบริหารได้ดีขึน้เมือ่เทียบกบัชว่ง
เดียวกนัในปี 2561 และไตรมาสที่ 2 ปี 2562 โดยมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารเทา่กบั 96.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.2 ของ
รายได้รวม ลดลงจากร้อยละ 24 ของรายได้รวมในชว่งไตรมาส 3 ปี 2561 และร้อยละ 23.16 ของรายได้รวมในไตรมาสที่ 2 
ปีนี ้ซึง่เป็นผลจากการท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ยสามารถบริหาร workload ของพนกังานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สง่ผลให้การ
ผลติงานและรับรู้รายได้เพิ่มในอตัราที่สงูขึน้จาก 2 ช่วงเวลาที่ผา่นมา 

อัตราส่วนทางการเงนิและสภาพคล่อง 

ส าหรับช่วงไตรมาส 3 ของปี 2562 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเทา่กบั 188 ล้านบาท 
ปรับตวัเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวของปีก่อนที่มีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานติดลบ 77.4 ล้านบาท และบวกที่ 43.4 ล้าน
บาทในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 จากการท่ีกลุม่บริษัทได้ติดตามการเบิกจ่ายเงินของงานโครงการภาครัฐอยา่งตอ่เนื่องโดย
เฉพาะงานโครงการควบคมุงานก่อสร้างขนาดใหญ่และได้รับการแก้ไขอย่างดีระดบัหนึ่ง สง่ผลให้กระแสเงินสดและสภาพ
คล่องดียิ่งขึน้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้ และยงั
รักษาระดบัอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น และอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ให้อยูใ่นเกณฑ์
ที่ดีที่ 1.1 เท่าและ 0.04 เท่า ตามล าดบั โดยมีอตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้เพิ่มสงูขึ น้เป็น 165 เท่าจาก 
75.6 เทา่ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และติดลบ 14.6 เทา่ในช่วงเวลาเดียวกนัปี 2561 
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
        ขอแสดงความนบัถือ 
 
       (เพ็ญพิไล พรชยัพานชิ) 
      รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – บญัชีและการเงิน 
     บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 


