
 

 

 ท่ี  SET 2563/16 

  

   11 สิงหาคม 2563 

 

เร่ือง  บทวิเคราะห์และค าอธิบายผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2563 

เรียน      กรรมการและผู้จดัการ 

              ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอน าส่งค าอธิบาย 

และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2563 สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563                          

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

รายได้ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมในงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 รวมทัง้สิน้ 440.06 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จากรายได้รวมของงวด 3 เดือนไตรมาสแรกปี 2563 จากยอด 432.84 ล้านบาทในอตัราร้อยละ 2 แตล่ดลง

จากรายได้รวมในช่วงไตรมาสเดียวกนัของปี 2562 ท่ี 477.34 ล้านบาท คิดเป็นอตัราท่ีลดลงร้อยละ 8 โดยแยกเป็น

รายได้จากการให้บริการเท่ากบั 438.24 ล้านบาท และรายได้อื่นเท่ากบั 1.82 ล้านบาท  

รายได้จากการให้บริการ 

บริษัทและกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการในงวด 3 เดือนของไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 รวมทัง้สิน้ 

438.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.6 ของรายได้รวม โดยมีรายละเอียดโครงสร้างรายได้ดงันี ้

รายได้จากการให้บริการ  
(ล้านบาท) 

Q2  
(2563) 

Q1  
(2563) 

Q-o-Q 
Q2  

(2562) 
Y-o-Y 

ม.ค. – 
มิ.ย. 63 

ม.ค. – 
มิ.ย. 62 

เพ่ิมขึน้ 
(ลดลง) 

งานโครงการภาครัฐ (G) 256 229 12% 262 (2%) 485 459 5% 
งานโครงการภาคเอกชน (P) 125 114 10% 130 (4%) 239 279 (14%) 
งานโครงการตา่งประเทศ (I) 32 68 (53%) 58 (45%) 101 128 (21%) 
งานธุรกิจเก่ียวเน่ือง (R) 25 19 32% 27 (7%) 44 46 (4%) 
รวมรายได้จากการให้บริการ 438 430 2% 477 (8%) 869 912 (5%) 

 

 



 

 

(1) รายได้จากการให้บริการงานโครงการภาครัฐ 

รายได้จากการให้บริการงานโครงการภาครัฐในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เท่ากับ 255.51 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 58.31 ของรายได้จากการให้บริการรวม ลดลงเล็กน้อยจากรายได้จากการให้บริการ

โครงการภาครัฐในช่วงเดียวกนัของปี 2562 ในอตัราร้อยละ 2 เพราะในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 บริษัท   

มีการรับรู้รายได้ท่ีมีฐานสงูกว่าปกติจากการรับรู้รายได้เพ่ิมเติมของโครงการบริหารจดัการโครงการ

ภาครัฐโครงการหนึ่งท่ีได้ด าเนินงานไปแล้วในอดีต อย่างไรก็ตามรายได้จากการให้บริการในไตรมาส

ท่ี 2 นี ้เพ่ิมสงูขึน้กว่ารายได้จากไตรมาสแรกท่ีผ่านมาในอตัราร้อยละ 12 จากการท่ีบริษัทยงัคงรับรู้

รายได้ของโครงการขนาดใหญ่ท่ีด าเนินงานอยู่อย่างตอ่เน่ือง  

(2) รายได้จากการให้บริการงานโครงการเอกชน 

รายได้จากการให้บริการงานโครงการเอกชนในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เท่ากับ 125.20 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของรายได้จากการให้บริการรวม ลดลงจากช่วงเดียวกันในปี 2562 ในอตัรา

ร้อยละ 4 เน่ืองจากงานภาคเอกชนหลายโครงการโดยเฉพาะงานควบคมุงานก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์

ขอชะลอการด าเนินงานจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ใหม่หรือ           

โควิด-19 ท าให้อัตราการผลิตงานลดน้อยลง อย่างไรก็ตามบริษัทก็พยายามหาโครงการใหม่            

ในอุตสหกรรมด้านอื่น ๆ มาทดแทน จึงท าให้รายได้จากการให้บริการภาคเอกชนไม่ได้ลดต ่าลง      

มากนัก และเป็นผลให้รายได้จากการให้บริการภาคเอกชนในไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 สูงเพ่ิมมากขึน้

กวา่ไตรมาสแรกปีเดียวกนัในอตัราร้อยละ 10 

(3) รายได้จากการให้บริการงานโครงการต่างประเทศ 

รายได้จากการให้บริการงานโครงการต่างประเทศในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เท่ากบั 32.29 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 7.37 ของรายได้จากการให้บริการรวม ลดลงคอ่นข้างมากจากช่วงเดียวกนัในปี 2562 

ในอัตราร้อยละ 45 และลดลงเกินคร่ึงหนึ่งของรายได้ในไตรมาสแรกปีเดียวกันนี  ้ด้วยอัตรา 

ร้อยละ 53 โดยมีสาเหตุจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีท าให้หลายประเทศมีข้อจ ากัดในเร่ือง             

การเดินทางข้ามระหว่างประเทศ จึงส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถส่งคนเข้าพืน้ท่ีท างาน

ได้อย่างเตม็ก าลงั 

(4) รายได้จากการให้บริการงานธุรกจิเกี่ยวเน่ือง 

รายได้จากการให้บริการงานโครงการธุรกิจเก่ียวเน่ืองในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 เท่ากบั 25.23 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 5.76 ของรายได้จากการให้บริการรวม มีการรับรู้รายได้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกัน       

ในปี 2562 และเพ่ิมขึน้จากไตรมาสแรกปีนี ้ด้วยอตัราร้อยละ 32 เป็นการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการ



 

 

รับงานส่วนงานติดตัง้อุปกรณ์ตรวจวดัเข่ือนท่ีเลื่อนงานจากช่วงปี 2562 มาเป็นรับงานในช่วงต้นปี 

2563 นี ้

งบก าไรขาดทนุ  
(งบการเงินรวม) 

เม.ย. – มิ.ย. 63 เม.ย. – มิ.ย. 62 
% เพ่ิม (ลด) 
จากปีก่อน ล้านบาท 

% ของ
รายได้รวม 

ล้านบาท 
% ของ

รายได้รวม 

รายได้จากการให้บริการ 438.24 99.6% 476.70 99.9% (8.0%) 
รายได้รวม 440.06 100.0% 477.01 100.0% (7.7%) 
ต้นทนุการให้บริการ (313.48) (71.2%) (352.79) (74.0%) (11.1%) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (76.55) (17.4%) (110.63) (23.2%) (30.8%) 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 50.04 11.4% 13.59 2.8% 268.4% 
สว่นแบ่งก าไรจากการลงทนุใน
บริษัทร่วม 1.65 0.4% 0.06 0.0% 2604.9% 

รายได้ทางการเงิน 2.38 0.5% 0.73 0.2% 225.2% 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (0.66) (0.1%) (0.53) (0.1%) 25.0% 
ภาษีเงินได้ (9.51) (2.2%) (2.94) (0.6%) 224.2% 
ก าไรส าหรับงวด 43.90 10.0% 10.92 2.3% 302.2% 

 

ต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนการให้บริการในอตัราร้อยละ 71.2 ของ

รายได้รวม ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัปี 2562 ท่ีอยู่ในระดบัร้อยละ 74.0 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 11.1 เน่ืองจาก

การท่ีในปี 2563 นี ้บริษัทและบริษัทย่อยไม่ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

แรงงานเร่ืองผลประโยชน์ค่าชดเชยให้กับพนกังานท่ีได้บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายครัง้เดียวในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 อีก   

ซึง่มีผลให้ค่าใช้จ่ายด้านบคุคลากรลดต ่าลงทัง้ในส่วนต้นทนุการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร นอกจากนี ้

ค่าใช้จ่ายในการบริหารยังลดลงมากขึน้จากการท่ีบริษัทยังคงสามารถบริหารจดัการค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดี

อย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการบริหารและควบคุม Workload ของพนักงานอย่างสม ่าเสมอให้สอดคล้องกับปริมาณ

งานท่ีมีอยู่ ท าให้คา่ใช้จ่ายในการบริหารลดต ่าลงมาอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 17.4 ของรายได้รวม เทียบกบัปีก่อนหน้าท่ีมี

คา่ใช้จ่ายในการบริหารตอ่รายได้รวมท่ีระดบัร้อยละ 23.2 หรือลดลงในอตัราร้อยละ 30.8 จงึท าให้ก าไรสทุธิส าหรับ

งวด 3 เดือนไตรมาสท่ี 2 ปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อยมียอดทัง้สิน้ 43.90 ล้านบาท สงูกว่าก าไรสทุธิส าหรับ

งวด 3 เดือนไตรมาสเดียวกนัปีก่อนหน้า คิดเป็นอตัราท่ีเพ่ิมสงูขึน้ร้อยละ 302.2 โดยมีอตัราก าไรสทุธิตอ่รายได้รวม

ท่ีร้อยละ 10.0 เทียบกบัอตัราร้อยละ 2.3 ในช่วงเวลาเดียวกนั 



 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ 

ณ สิน้ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 กลุม่บริษัทยงัคงรักษาระดบัสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีท่ีระดบั 1.85 เท่า 

มีอตัราส่วนหนีส้ิน้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นและอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้เล็กน้อยจาก

การเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานฉบับ TFRS 16 เร่ืองสญัญาเช่า ท่ีมีผลบังคบัใช้เร่ิม 1 มกราคม 2563 

จากอัตรา 1.03 และ 0.03 เท่า ณ สิน้ปี 2562 มาเป็นอัตรา 1.19 และ 0.06 เท่า ณ สิน้ไตรมาส 2 ปี 2563 

ตามล าดบั  

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (เพญ็พิไล พรชยัพานิช) 

                 ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

    บริษัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 


