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BJC Heavy Industries Public Company Limitedบรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

ค�าอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน

รายไดต้ามสญัญา
	 บรษัิทมรีายไดต้ามสญัญาในปี	2556	เทา่กบั	3,909.61	ลา้นบาท	คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	8.19		จากรายไดต้ามสญัญา	3,613.55	ลา้นบาท	ในปี	
2555	โดยการเตบิโตของรายไดเ้ป็นผลของการรับรูร้ายไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งจากโครงการขนาดใหญจ่�านวน	2	โครงการ	ไดแ้ก	่1)	โครงการจากผูรั้บเหมาโครงการ
หลกัชือ่	Laing	O'Rourke	Australia	Construction	Pty	Limited	(“LOR”)	และ	2)	โครงการจากเจา้ของโครงการชือ่	Australia	Pacific	LNG	Pty	Limited	
(“APLNG”)	ซึง่เป็นโครงการในประเทศออสเตรเลยี

	 ส�าหรับลกูคา้	LOR	นัน้	เริม่ตดิตอ่และท�าสญัญางานโครงการกบับรษัิทในชว่งเดอืนพฤษภาคม	2554	โดยบรษัิทไดรั้บงานจากลกูคา้รายนีม้าแลว้หลาย
โครงการ	มมีลูคา่โครงการรวม	1,080.59	ลา้นบาท	และมกีารทยอยรับรูร้ายไดต้ัง้แตช่ว่งปี	2554	เป็นตน้มาจนถงึไตรมาส	2	ปี	2556	ซึง่โครงการนัน้ประสบความ
ส�าเร็จเป็นอยา่งด	ีอกีทัง้ดว้ยคณุภาพของสนิคา้	จงึท�าใหบ้รษัิทไดรั้บความไวว้างใจลกูคา้รายนี	้ใหด้�าเนนิงานโครงการใหมเ่พิม่เตมิอกีหนึง่โครงการ	ในไตรมาส	
3	ปี	2556	ซึง่เป็นงานโครงสรา้งเหล็กในโครงการเหมอืงแรใ่นประเทศออสเตรเลยี	มลูคา่สญัญา	674.81	ลา้นบาท	ซึง่บรษัิทรับรูร้ายไดใ้นปี	2556	แลว้	409.89	
ลา้นบาท	หรอืคดิเป็นรอ้ยละ	60.74	ของมลูคา่โครงการ	ซึง่งานใหมด่งักลา่วเป็นงานในโครงการลงทนุระยะที	่2	(Phase	2)	ตอ่เนือ่งจากงานในโครงการลงทนุ
ระยะที	่1	(Phase	1)	ทีบ่รษัิทเคยไดรั้บมากอ่นหนา้นีใ้นไตรมาส	2	ปี	2555	

	 ในสว่นของโครงการ	APLNG	ซึง่เป็นโครงการส�ารวจและขดุเจาะกา๊ซธรรมชาตใินประเทศออสเตรเลยี	ไดท้�าสญัญาและมหีนังสอืแจง้ใหเ้ริม่งานใน
ชว่งปลายเดอืนมถินุายน	2554	มมีลูคา่โครงการเริม่แรก	5,391.02	ลา้นบาท	ทัง้นีจ้ากการทีบ่รษัิทไดรั้บการยอมรับในเรือ่งของคณุภาพและการสง่มอบสนิคา้
ตรงตอ่เวลา	สง่ผลใหบ้รษัิทไดรั้บความพงึพอใจจากลกูคา้		และไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูผ้ลติงานสว่นเพิม่เตมิ	(Addition	Work)	รวมถงึงานใหมใ่นสว่นอืน่ๆ	
ของโครงการ	APLNG	(งานตามสญัญาอืน่ของลกูคา้โครงการ	APLNG	เชน่	โครงการ	APLNG/Talinga	และ	APLNG/Spring	Gully	เป็นตน้)	ซึง่ท�าใหปั้จจบุนั
โครงการจาก	APLNG	มมีลูคา่โครงการรวมเพิม่ขึน้เป็น	7,056.49	ลา้นบาท	สง่ผลใหก้ารรับรูร้ายไดข้องบรษัิทเพิม่สงูขึน้อยา่งมนัียส�าคญัในชว่งปลายปี	2554	
ตอ่เนือ่งมายงัปัจจบุนั	

	 โครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทมสีดัสว่นแตกตา่งกนัไปในแตล่ะปี	ขึน้อยูก่บัการชนะการประมลูโครงการจากผูรั้บเหมาโครงการหลกัหรอืเจา้ของโครงการ
โดยตรง	และลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบรกิารตามค�าสัง่ของลกูคา้	ซึง่ในชว่งปี	2555-2556	ทีผ่า่นมาบรษัิทไมม่กีารใหบ้รกิารงานตดิตัง้นอกสถานที	่งานทัง้หมด
บรษัิทด�าเนนิการในพืน้ทีข่องบรษัิทและสง่มอบชิน้งานทีส่�าเร็จใหก้บัลกูคา้ทีบ่รเิวณทา่เรอืตามทีไ่ดต้กลงกบัลกูคา้	โครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทจงึสามารถแบง่
ออกไดต้ามผลติภณัฑแ์ละบรกิารเป็น	3	กลุม่หลกั	ไดแ้ก	่1)	งานแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็ก	2)	งานแปรรปูและประกอบโครงสรา้งกลุม่ช ิน้งานขนาดใหญ	่และ	3)	
งานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู	มรีายละเอยีดดงันี	้

ภาพรวมผลการด�าเนนิงานทีผ่า่นมา 

• รายได ้

โครงสรา้งรายได้ ปี 2555 (ปรบัปรงุใหม)่ ปี 2556
มลูคา่(หน่วย:	ลา้นบาท) มลูคา่รอ้ยละ รอ้ยละ

1.	งานแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็ก	(Fabrication)
					-	งานโครงสรา้งเหล็ก		(Steel	Structure)
					-	งานประกอบและเชือ่มทอ่	(Piping	Fabrication)
					-	งานโครงสรา้งเตาเผาและเครือ่งก�าเนดิความรอ้น
								ส�าหรับอตุสาหกรรม	(Heater	&	Reformer)									
					-		งานโครงสรา้งภาชนะบรรจ	ุ(Storage	Tank)

2.	งานแปรรปูและประกอบโครงสรา้งกลุม่
				ชิน้งานขนาดใหญ	่(Modularization)

3.	งานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู	
				(Precast	Concrete)									
รวมรายไดต้ามสญัญา
รายไดอ้ืน่	/1
รวมรายได ้

15.05
15.04

-
-

0.01

84.46

-

99.51
0.49

100.00

591.11
590.81

-
-

0.30

3,318.50

-

3,909.61
19.28

3,928.89

26.99
19.78
5.76
1.44

0.01

70.20

1.74

98.93
1.07

100.00

985.82
722.41
210.45
52.6

0.36

2,564.26

63.47

3,613.55
39.03

3,652.58

/1	รายไดอ้ืน่ของบรษัิทสว่นใหญป่ระกอบดว้ย	ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น	ก�าไรขาดทนุจากการขายทรัพยส์นิ	รายไดจ้ากการขายเศษเหล็ก	และรายไดบ้รกิารอืน่	(พจิารณาค�า				

			อธบิายเพิม่เตมิในหวัขอ้	รายไดอ้ืน่)

หมายเหต	ุ:
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	 จากตารางขา้งตน้	หากพจิารณาสดัสว่นรายไดข้องแตล่ะผลติภัณฑแ์ละบรกิารของบรษัิทในปี	2556	บรษัิทมรีายไดส้ว่นใหญจ่ากงานแปรรปูและ
ประกอบโครงสรา้งชิน้งานขนาดใหญ	่(Modularization)	ซึง่มมีลูคา่	3,318.50	ลา้นบาท	คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ	84.46	ของรายไดร้วม	และเพิม่ขึน้รอ้ยละ	29.41	
จากปี	2555	เป็นผลมาจากการรับรูร้ายไดจ้ากโครงการ	APLNG	ทีเ่พิม่ขึน้	ทัง้ในสว่นของงานสว่นเพิม่เตมิ	(Addition	Work)	และงานโครงการใหมใ่นสว่นอืน่ๆ	
ของโครงการ	APLNG	จากลกูคา้รายดงักลา่วอยา่งตอ่เนือ่ง	

	 ในขณะทีร่ายไดจ้ากงานแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็กในปี	2556	มมีลูคา่เทา่กบั	591.11	ลา้นบาท	ลดลงจาก	985.82	ลา้นบาท	ในปี	2555	โดยสดัสว่น
รายไดจ้ากงานแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็กในปี	2556	ลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ	15.05	จากรอ้ยละ	26.99	ของรายไดร้วม	ในปี	2555	เนือ่งจากในปี	2556	บรษัิทได ้
เนน้งานประเภท	Modularization	เป็นหลกั	เพราะเป็นงานประเภททีม่อีตัราก�าไรขัน้ตัน้ทีส่งูกวา่งานประเภทอืน่	และเนือ่งจากงานประเภทแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็ก
ทีท่�าในปี	2555	สว่นใหญจ่บลงในไตรมาส	1	ปี	2556	โดยบรษัิทมกีารรับงานแปรรปูผลติภณัฑเ์หล็กโครงการใหมเ่พิม่เตมิ	ซึง่ทยอยรับรูร้ายไดใ้นไตรมาส	3	
ปี	2556	เป็นตน้มา	

	 ส�าหรับงานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู	บรษัิทเริม่ใหบ้รกิารงานประเภทนีค้รัง้แรกในปี	2552	โดยการใหบ้รกิารงานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปูนัน้	
เป็นการเพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิารใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้	อกีทัง้เป็นการกระจายความเสีย่งจากอตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึง่	โดยทีผ่า่นมา
บรษัิทสามารถขยายการใหบ้รกิารงานชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปูไปยงัอตุสาหกรรมทา่เรอืไดอ้กีดว้ย	โดยในปี	2555	บรษัิทมรีายไดจ้ากงานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตี
เทา่กบั	63.47	ลา้นบาท	ในขณะทีปี่	2556	บรษัิทไมม่กีารใหบ้รกิารงานหลอ่ชิน้สว่นคอนกรตีส�าเร็จรปู	

	 ในสว่นของการรับรูร้ายไดจ้ากสัญญา	บรษัิทมนีโยบายบัญชใีนการรับรูร้ายไดจ้ากสัญญาตามวธิอีัตราสว่นของงานทีท่�าเสร็จ	 (Percentage	of	
completion)	ซึง่ค�านวณตามอตัราสว่นของตน้ทนุการกอ่สรา้งทีเ่กดิขึน้ของงานทีท่�าเสร็จจนถงึปัจจบุนั	กบัประมาณการตน้ทนุการกอ่สรา้งทัง้ส ิน้	โดยพจิารณารว่ม
กบัผลส�าเร็จของงานทีป่ระเมนิโดยวศิวกรของบรษัิท	โดยรายละเอยีดการรับรูร้ายไดจ้ากสญัญา	มดีงันี้

โครงสรา้งรายได้ ปี 2555 (ปรบัปรงุใหม)่ ปี 2556

มลูคา่งานทีย่งัไมไ่ดรั้บรูร้ายได	้(ณ	วนัตน้งวด)
มลูคา่งานทีไ่ดรั้บเพิม่เตมิระหวา่งปี
			-	มลูคา่งานทีไ่ดรั้บเพิม่เตมิจากสญัญาโครงการใหม่
			-	มลูคา่งานสว่นเพิม่เตมิ	(Addition	Work)
มลูคา่งานทีรั่บรูร้ะหวา่งงวด
มลูคา่งานทีย่งัไมไ่ดรั้บรูร้ายได	้(ณ	วนัสิน้งวด)

3,941.98
1,485.03
1,157.34
327.69

3,909.61
1,517.40

5,616.36
1,939.17
779.11

1,160.06
3,613.55
3,941.98

	 ในปี	2556	บรษัิทมมีลูคา่งานทีไ่ดรั้บเพิม่จ�านวน	1,485.03	ลา้นบาท	ซึง่เป็นงานโครงการใหมท่ีรั่บจากบรษัิท	APLNG,	LOR	และผูรั้บเหมาหลกั
รายอืน่ๆ		รวมมลูคา่	1,157.34	ลา้นบาท	รวมทัง้ไดรั้บงานสว่นเพิม่เตมิ	(Addition	Work)	จากโครงการ	APLNG	และ	LOR	อกี	327.69	ลา้นบาท	สง่ผลใหใ้นปี	
2556	บรษัิทมกีารรับรูร้ายไดเ้พิม่สงูขึน้เป็น	3,909.61	ลา้นบาท	โดยมลูคา่งานทีย่งัไมไ่ดรั้บรูร้ายได	้(Backlog)	ณ	31	ธนัวาคม	2556	มมีลูคา่เทา่กบั	1,517.40	
ลา้นบาท

รายไดอ้ืน่
	 บรษัิทมรีายไดอ้ืน่นอกจากรายไดต้ามสญัญา	ไดแ้ก	่ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น	รายไดจ้ากคา่บรกิารอืน่ๆ		ดอกเบีย้รับ	ก�าไรจากการขายทรัพยส์นิ	และ
รายไดจ้ากการขายเศษเหล็ก	โดยในปี	2556	บรษัิทมรีายไดอ้ืน่นอกเหนอืจากรายไดต้ามสญัญาของบรษัิทเทา่กบั	19.28	ลา้นบาท	หรอืคดิเป็นรอ้ยละ	0.49	
ของรายไดร้วม	โดยรายไดอ้ืน่ในปี	2556	ลดลงจาก	39.03	ลา้นบาทในปี	2555	เนือ่งจากในปี	2556	บรษัิทมกีารขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจ�านวน	56.07	
ลา้นบาท	(พจิารณาค�าอธบิายเพิม่เตมิในหวัขอ้ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย)

(หน่วย:	ลา้นบาท)
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ตน้ทนุงานตามสญัญา
	 ในปี	2556	บรษัิทมตีน้ทนุงานตามสญัญาเทา่กบั	2,334.46	ลา้นบาท	ลดลงจาก	2,567.11	ลา้นบาท	ในปี	2555	หรอืคดิเป็นการลดลง	รอ้ยละ	9.06	
โดยมสีาเหตจุากการไดรั้บงานสว่นเพิม่	(Addition	Work)	มากขึน้ในปี	2556	ซึง่ถอืเป็นงานทีม่ตีน้ทนุต�า่กวา่งานตามสญัญาตัง้ตน้	(Original	Contract)	และ
บรษัิทมกีารบรหิารจัดการและการควบคมุตน้ทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพ	รวมทัง้บรษัิทรับรูร้ายไดจ้ากงาน	Modularization	ในสดัสว่นทีส่งูขึน้	จากรอ้ยละ	70.96	
ของรายไดต้ามสญัญา	ในปี	2555	เป็นรอ้ยละ	84.88	ของรายไดต้ามสญัญาในปี	2556	ซึง่งาน	Modularization	เป็นงานทีม่คีวามซบัซอ้นท�าใหบ้รษัิทสามารถ
ตัง้ราคาไดส้งูกวา่งานประเภทอืน่	

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร
	 บรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารในปี	2556	เทา่กบั	318.50	ลา้นบาท	คดิเป็นรอ้ยละ	8.15	ของรายไดต้ามสญัญา	โดยคา่ใชจ้า่ยในการขาย
และบรหิารในปี	2556	เพิม่ขึน้จาก	286.80	ลา้นบาท	ในปี	2555	หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	11.05	จากปี	2555	โดยมรีายละเอยีดดงันี้

	 1)   คา่ใชจ้า่ยในการขาย 
	 ในปี	2556	บรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยในการขายเทา่กบั	36.86	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จาก	34.37	ลา้นบาท	ในปี	2555	คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	7.25	โดยคา่
ใชจ้า่ยในการขายทีเ่พิม่ขึน้ในปี	2556	เป็นไปตามการเพิม่ขึน้ของรายไดต้ามสญัญาของบรษัิท	ซึง่บรษัิทยังมกีารสง่มอบงาน	Modularization	โครงการของ
บรษัิท	APLNG	อยา่งตอ่เนื่อง	ซึง่การขนสง่งานประเภทดังกลา่วมคีา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งในการขนสง่สงู	อยา่งไรก็ตาม	โดยรวมบรษัิทมคีา่ใชจ้า่ยในการขาย
เพยีงเล็กนอ้ย	คดิเป็นรอ้ยละ	0.94	ของรายไดต้ามสญัญา	
	 2)   คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
	 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารของบรษัิทในปี	2556	เทา่กบั	281.64	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จาก	252.43	ลา้นบาท	ในปี	2555	ซึง่คดิเป็นสดัสว่นของรายไดต้าม
สญัญาเทา่กบัรอ้ยละ	7.20	และรอ้ยละ	6.99	ตามล�าดบั	การเพิม่ขึน้ดงักลา่วมสีาเหตจุากคา่ใชจ้า่ยในสว่นของเงนิเดอืน	โบนัส	และสวสัดกิารพนักงานตา่งๆ	ที่
จา่ยเพิม่ขึน้เนือ่งจากมกีารจา้งงานเพิม่	เพือ่รองรับการขยายตวัทางธรุกจิของบรษัิทในอนาคต

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น
	 ในปี	2556	บรษัิทมผีลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นอยูท่ี	่56.07	ลา้นบาท	ในขณะทีปี่	2555	บรษัิทมกี�าไรจากอตัราแลกเปลีย่นจ�านวน	9.54	ลา้น
บาท	โดยผลขาดทนุในปี	2556	สว่นใหญเ่ป็นผลขาดทนุทีเ่กดิขึน้ในชว่งครึง่ปีแรกซึง่เกดิขึน้เนือ่งจากการเงนิสกลุดอลลารอ์อสเตรเลยีทีเ่ป็นสกลุเงนิของราย
ไดห้ลกัของบรษัิทออ่นคา่ลงเมือ่เทยีบกบัคา่เงนิบาท	กวา่รอ้ยละ	9.72	(เปรยีบเทยีบอตัราแลกเปลีย่น	ณ	สิน้ปี	2555	กบั	ณ	สิน้งวด	6	เดอืน	ปี	2556	โดย
อา้งองิอัตราแลกเปลีย่นซือ้เฉลีย่ของธนาคารพาณชิย	์จากธนาคารแหง่ประเทศไทย)	แตจ่ากการทีบ่รษัิทเริม่ใชน้โยบายการบรหิารความเสีย่งจากอัตราแลก
เปลีย่นตัง้แตก่ลางปี	2556	เป็นตน้มา	ท�าใหบ้รษัิทสามารถลดและจ�ากดัผลขาดทนุดงักลา่วได	้ทัง้นี	้ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นจ�านวนดงักลา่วแบง่เป็น
ผลขาดทนุทีเ่กดิขึน้แลว้	(Realized	Loss)	จ�านวน	35.86	ลา้นบาท	และเป็นผลขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้	(Unrealized	Loss)	จ�านวน	20.21	ลา้นบาท

• ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 

• ก�าไร

ความสามารถในการท�าก�าไร ปี 2555 (ปรบัปรงุใหม)่ ปี 2556

มลูคา่ มลูคา่รอ้ยละ รอ้ยละ

ก�าไรขัน้ตน้
ก�าไรจากการด�าเนนิงาน
ก�าไรสทุธิ

40.29
30.65
30.70

1,575.15
1,198.19
1,206.30

28.96
21.01
21.70

1,046.44
759.05
792.79

อตัราก�าไรข ัน้ตน้
	 ในปี	2556	อตัราก�าไรขัน้ตน้ของบรษัิทเทา่กบัรอ้ยละ	40.29	ของรายไดต้ามสญัญา	เพิม่จากรอ้ยละ	28.96	ในปี	2555	โดยมสีาเหตจุากการทีบ่รษัิท
มกีารรับรูร้ายไดส้ว่นใหญจ่ากงานโครงการ	APLNG	ซึง่เป็นโครงการทีบ่รษัิทรับงานโดยตรงจากเจา้ของโครงการ	และเป็นงาน	Modularization	ซึง่เป็นงานทีม่ี
ความซบัซอ้นในเชงิวศิวกรรม	ซึง่มอีตัราก�าไรขัน้ตน้สงูกวา่งาน	Steel	Fabrication	ทีบ่รษัิทท�าเป็นสว่นใหญใ่นอดตี	สง่ผลใหบ้รษัิทมอีตัราก�าไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้	
และบรษัิทไดรั้บงานสว่นเพิม่	(Additional	Work)	จากโครงการ	APLNG	ซึง่ตน้ทนุสว่นใหญข่องงานสว่นเพิม่จะมเีพยีงคา่แรงเป็นหลกัและมตีน้ทนุสว่นวตัถดุบิ
เพยีงเล็กนอ้ย	จงึท�าใหม้อีตัราก�าไรขัน้ตน้ทีส่งูกวา่งานตัง้ตน้	(Original	Contract)	สง่ผลใหปี้	2556	บรษัิทมกี�าไรขัน้ตน้เทา่กบั	1,575.15	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้
จาก	1,046.44	ลา้นบาท	ในปี	2555	คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	50.52	จากปี	2555

อตัราก�าไรสทุธิ
	 อตัราก�าไรสทุธขิองบรษัิทในปี	2556	เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ	30.70	จากรอ้ยละ	21.70	ในปี	2555	เนือ่งจากบรษัิทมกี�าไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้รอ้ยละ	50.52	
จากสาเหตทุีอ่ธบิายขา้งตน้	ในขณะทีค่า่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารของบรษัิทเพิม่ขึน้ในสดัสว่นทีน่อ้ยกวา่การเพิม่ขึน้ของก�าไรขัน้ตน้ของบรษัิท	ซึง่เพิม่ขึน้
เพยีงรอ้ยละ	11.05	เมือ่เทยีบกบัปีกอ่น	เนือ่งจากการประหยดัตอ่ขนาด	(Economy	of	Scale)	สง่ผลท�าใหบ้รษัิทมอีตัราก�าไรสทุธเิพิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคญั	โดย
ก�าไรสทุธขิองบรษัิทในปี	2556	เพิม่ขึน้เป็น	1,206.30	ลา้นบาท	จาก	792.79	ลา้นบาท	ในปี	2555	หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	52.16

(หน่วย:	ลา้นบาท)
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บรษิทั บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) 

	 สนิทรัพยข์องบรษัิท	ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2556	มมีลูคา่เทา่กบั	4,836.42	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จาก	1,882.76	ลา้นบาท	ณ	สิน้ปี	2555	โดยมรีาย
ละเอยีดในแตล่ะรายการทีส่�าคญั	ดงัตอ่ไปนี้

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด
	 ณ	สิน้ปี	2556	บรษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดจ�านวน	2,336.48	ลา้นบาท	ซึง่เพิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคญัจาก	26.25	ลา้นบาท	ณ	สิน้ปี	
2555	โดยมสีาเหตหุลักจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทนุของบรษัิทแกป่ระชาชนเป็นครัง้แรก	(IPO)	ซึง่บรษัิทไดรั้บเงนิจากการจ�าหน่ายหุน้สามัญเพิม่ทนุ
ดงักลา่ว	(สทุธจิากคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งในการเสนอขายหุน้)	จ�านวน	2,319.64	ลา้นบาท	อกีทัง้บรษัิทยงัมเีงนิสดเพิม่จากการด�าเนนิงานทีม่ผีลประกอบการ
ก�าไรสทุธเิพิม่ขึน้จาก	792.79	ลา้นบาทในปี	2555	เป็น	1,206.30	ลา้นบาท	ในปี	2556	ซึง่สง่ผลใหบ้รษัิทมเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมการด�าเนนิงานเพิม่
ขึน้อยา่งมนัียส�าคญัเชน่กนั	อยา่งไรก็ตาม	ในปี	2556	บรษัิทมกีารจา่ยเงนิปันผลจากผลการด�าเนนิงานของปี	2555	เป็นจ�านวน	448.80	ลา้นบาท	และมกีาร
ลงทนุในทีด่นิ	อาคารและอปุกรณเ์พิม่ขึน้	388.89	ลา้นบาท

ลกูหนีก้ารคา้
	 บรษัิทมลีกูหนีก้ารคา้	ณ	สิน้ปี	2556	และ	2555	เทา่กบั	326.41	ลา้นบาท	และ	566.94	ลา้นบาท	ตามล�าดบั		โดยมลีกูหนีท้ีค่า้งช�าระไมเ่กนิ	3	เดอืน	
คดิเป็นรอ้ยละ	99.74	และรอ้ยละ	91.70	ในปี	2556	และปี	2555	ตามล�าดบั	โดยลกูหนีก้ารคา้	ณ	สิน้ปี	2556	ไดล้ดลงมาอยูใ่นระดบัปกต	ิซึง่ไมม่ผีลกระทบ
จากการปรับนโยบายการช�าระเงนิของลกูคา้ดงัเชน่ทีเ่กดิขึน้ในชว่งปลายปี	2555	

มลูคา่งานตามสญัญาทีย่งัไมเ่รยีกเก็บจากลกูคา้
	 บรษัิทมมีลูคา่งานตามสญัญาทีย่งัไมเ่รยีกเกบ็จากลกูคา้	ณ	สิน้ปี	2556	และ	2555	เทา่กบั	667.12	ลา้นบาท	และ	96.31	ลา้นบาท	คดิเป็นรอ้ยละ	
13.79	และรอ้ยละ	5.12	ของสนิทรัพยร์วม	ตามล�าดับ	โดยจะเห็นไดว้า่มลูคา่งานทีย่ังไมเ่รยีกเก็บจากลกูคา้เพิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคัญ	โดยคดิเป็นการเพิม่ขึน้
รอ้ยละ	592.67	เนือ่งจากปรมิาณงานทีเ่พิม่มากขึน้	และการบรหิารโครงการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	ท�าใหบ้รษัิทสามารถด�าเนนิงานไดต้ามแผนงาน	หรอืใน
บางครัง้สามารถท�างานไดเ้ร็วกวา่ทีก่�าหนดไวใ้นแผนงาน

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์
	 ทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ-์สทุธ	ิณ	สิน้ปี	2556	และ	2555	มมีลูคา่เทา่กบั	776.52	ลา้นบาท	และ	446.51	ลา้นบาท	คดิเป็น	รอ้ยละ	16.06	และรอ้ยละ	
23.72	ของสนิทรัพยร์วมของบรษัิท	ตามล�าดบั	โดยการเพิม่ขึน้ของทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ	์ในปี	2556	นัน้	มสีาเหตจุากบรษัิทมกีารกอ่สรา้งอาคารโรงงาน
เพิม่เตมิ	การกอ่สรา้งโรงชบุสงักะส	ี(Galvanizing	Shop)	และโรงผลติตะแกรงเหล็ก	(Steel	Grating	Shop)	รวมทัง้มกีารลงทนุเพิม่ในเครือ่งจักรและอปุกรณ์
ตา่งๆ	เพือ่รองรับการเพิม่ขึน้ของปรมิาณงานตามสญัญา	และลดตน้ทนุการผลติ

ฐานะทางการเงนิของบรษิทั

• สนิทรพัย์

	 ณ	สิน้ปี	2556	และ	2555	บรษัิทมหีนีส้นิรวมเทา่กบั	444.64	ลา้นบาท	และ	583.72	ลา้นบาท	ตามล�าดบั	โดยเป็นหนีส้นิหมนุเวยีนเทา่กบั	426.85	
ลา้นบาท	และ	565.07	ลา้นบาท	คดิเป็นรอ้ยละ	96.00	และรอ้ยละ	96.80	ของหนีส้นิรวมตามล�าดบั	ซึง่ทีผ่า่นมาจนถงึปัจจบุนั	จากการบรหิารเงนิทนุหมนุเวยีน
ของบรษัิทไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	สง่ผลใหบ้รษัิทไมม่คีวามจ�าเป็นตอ้งใชเ้งนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแตอ่ยา่งใด	

	 โดยสาเหตหุลกัของการลดลงของหนีส้นิรวมคอืการลดลงของเจา้หนีก้ารคา้	ซึง่ลดลงจาก	530.59	ลา้นบาท	ณ	สิน้ปี	2555	เป็น	374.43	ลา้นบาท	
ณ	สิน้ปี	2556	คดิเป็นการลดลงรอ้ยละ	29.43	เนื่องจากบรษัิทมกีารจัดซือ้วัตถดุบิส�าหรับงานโครงการของปี	2556	ไปแลว้บางสว่น	ซึง่เป็นการจัดซือ้ลว่ง
หนา้ตัง้แตใ่นชว่งปี	2555	อกีทัง้บรษัิทมกีารพจิารณาซือ้สนิคา้วตัถดุบิดว้ยเงนิสดมากขึน้	 เพือ่ประโยชนใ์นการไดรั้บสว่นลดทางการคา้จากการซือ้วตัถดุบิเป็น
เงนิสด	

แหลง่ทีม่าของเงนิทนุ

• หนีส้นิ

	 ณ	สิน้ปี	2556	และ	2555	บรษัิทมสีว่นของผูถ้อืหุน้รวมเทา่กบั	4,391.78	ลา้นบาท	และ	1,299.04	ลา้นบาท	ตามล�าดบั	โดยสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่ี
การเพิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคญั	คดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	238.08	ซึง่มสีาเหตจุากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุแกป่ระชาชนเป็นครัง้แรก	จ�านวน	80	ลา้นหุน้	สง่
ผลใหท้นุจดทะเบยีนและช�าระแลว้ของบรษัิทเพิม่ขึน้เป็น	320.00	ลา้นบาท	และมสีว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญัจ�านวน	2,239.64	ลา้นบาท	นอกจากนี	้บรษัิทมกี�าไร
สทุธขิองปี	2556	เพิม่ขึน้	สง่ผลใหก้�าไรสะสมของบรษัิทเพิม่ขึน้จาก	1,074.64	ลา้นบาท	ณ	สิน้ปี	2555	เป็น	1,832.14	ลา้นบาท	ณ	สิน้ปี	2556

• สว่นของผูถ้อืหุน้
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งบกระแสเงนิสด ปี 2555 (ปรบัปรงุใหม)่ ปี 2556

เงนิสดสทุธไิดม้า	(ใชไ้ป)	จากกจิกรรมด�าเนนิงาน
เงนิสดสทุธไิดม้า	(ใชไ้ป)	จากกจิกรรมลงทนุ
เงนิสดสทุธไิดม้า	(ใชไ้ป)	จากกจิกรรมจัดหาเงนิ
ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นในเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ขึน้	(ลดลง)	สทุธิ

818.02
(387.25)
1,879.88
(0.42)

2,310.23

113.03
(162.64)
(62.08)
(9.14)

(120.83)

กระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงาน
	 กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด�าเนนิงานใน	 	 ปี	2556	จ�านวน	818.02	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคัญจาก	113.03	ลา้นบาท	ในปี	2555	
เนือ่งจากมกี�าไรจากการด�าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิจากการด�าเนนิงานจ�านวน	1,284.08	ลา้นบาท	สนิทรัพยจ์ากการด�าเนนิงาน
เพิม่ขึน้	319.99	ลา้นบาท	หนีส้นิจากการด�าเนนิงานลดลง	147.15	ลา้นบาท	รับดอกเบีย้จ�านวน	4.77	ลา้นบาท	และจา่ยภาษีเงนิได	้3.69	ลา้นบาท

กระแสเงนิสดจากการลงทนุ
	 ในปี	2556	บรษัิทมกีระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุเทา่กบั	387.25	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จาก	162.64	ลา้นบาท	ในปี	2555	โดยบรษัิทมกีระแส
เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุทีส่�าคญัไดแ้ก	่การลงทนุในการกอ่สรา้งอาคาร	ซือ้เครือ่งจักรอปุกรณ์	และเงนิจา่ยลว่งหนา้จา่ยซือ้สนิทรัพยถ์าวร	เป็นหลกั	ซึง่
คดิเป็นมลูคา่รวมเทา่กบั	388.89	ลา้นบาท		ทัง้นี	้เพือ่รองรับปรมิาณงานตามสญัญาทีเ่พิม่มากขึน้และลดตน้ทนุการผลติ	

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
	 ในปี	2556	บรษัิทมกีระแสเงนิสดไดม้าในกจิกรรมจัดหาเงนิ	เทา่กบั	1,879.88	ลา้นบาท	โดยบรษัิทมเีงนิสดรับจากการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน	
2,335.24	ลา้นบาท	ทัง้นี	้กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิทีส่�าคญั	ไดแ้ก	่เงนิปันผลจา่ย	ซึง่เป็นเงนิปันผลจา่ยจากผลการด�าเนนิงานในปี	2555	เป็น
จ�านวน	448.80	ลา้นบาท

(หน่วย:	ลา้นบาท)
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อตัราสว่นทางการเงนิ

• อตัราสว่นประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน

รายการ ปี 2555 (ปรบัปรงุใหม)่ ปี 2556หนว่ย

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด�าเนนิงาน (Efficiency Ratio)
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร
อตัราหมนุของสนิทรัพย์

	
								35.91	
						152.96	
										1.17	

%
%
เทา่

	
55.31	
184.68	
2.55	

	 ในปี	2556	บรษัิทมอีตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพย	์และอตัราสว่นผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวรรอ้ยละ	35.91	และรอ้ยละ	152.96	ซึง่ลดลง
จากอตัราสว่นในปี	2555	ทีร่อ้ยละ	55.31	และรอ้ยละ	184.68	ตามล�าดบั	เนือ่งจากการเพิม่ขึน้สนิทรัพยร์วมของบรษัิทของบรษัิทอยา่งมนัียส�าคญั	โดยเพิม่
ขึน้จาก	1,882.76	ลา้นบาท	เป็น	4,836.42	ลา้นบาท	หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	156.88	จากปี	2555	ซึง่มสีาเหตจุากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการ
เทยีบเทา่เงนิสดตามทีไ่ดอ้ธบิายไวข้า้งตน้	รวมทัง้เป็นผลจากการลงทนุในสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน	ประเภท	อาคาร	เครือ่งจักรและอปุกรณ	์อยา่งไรกต็าม	ก�าไร
สทุธใินปี	2556	ของบรษัิทมจี�านวนเพิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคญัเชน่กนั	โดยเพิม่ขึน้จาก	792.79	ลา้นบาท	ในปี	2555	เป็น	1,206.30	ลา้นบาท	ในปี	2556	หรอืคดิ
เป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	52.16	

• อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

รายการ
ปี 2555 (ปรบัปรงุใหม)่ ปี 2556หนว่ย

อตัราสว่นแสดงสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง	
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด

	
									8.84	
										7.80	
										1.65	

	
เทา่
เทา่
เทา่

	
2.31	
1.22	
0.23	

	 ในปี	2556	บรษัิทมอีตัราสว่นสภาพคลอ่งและอตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็วเพิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคญั	อยูท่ี	่8.84	เทา่	และ	7.80	เทา่	ตามล�าดบั	ซึง่
เพิม่ขึน้จาก	2.31	เทา่	และ	1.22	เทา่	ในปี	2555	โดยมสีาเหตจุากการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยห์มนุเวยีนของบรษัิท	ซึง่เพิม่ขึน้เป็น	3,771.38	ลา้นบาท	ในปี	
2556	จาก	1,304.71	ลา้นบาท	ในปี	2555	หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ	189.06	โดยเป็นผลมาจากเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	และมลูคา่งานตาม
สญัญาทีย่งัไมเ่รยีกเกบ็จากลกูคา้ของบรษัิททีเ่พิม่ขึน้อยา่งมนัียส�าคญัในปี	2556

	 ทัง้นี	้สภาพคลอ่งของบรษัิทในชว่งทีผ่า่นมาอยูใ่นเกณฑค์อ่นขา้งสงู	บรษัิทมสีภาพคลอ่งในการด�าเนนิงานทีด่จีากกระแสเงนิสดภายในกจิการของ
บรษัิท	และมกีระแสเงนิสดอยา่งสม�่าเสมอจากลกูคา้	ซึง่ในบางโครงการบรษัิทจะไดรั้บเงนิลว่งหนา้จากลกูคา้เพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการซือ้วตัถดุบิหลกั
ประมาณรอ้ยละ	5-10	มลูคา่งานรวมตามสญัญา	สง่ผลใหบ้รษัิทไมม่คีวามจ�าเป็นในการใชเ้งนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ	พรอ้มทัง้บรษัิทยังมกีระแส
เงนิสดเพยีงพอในการจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้อยา่งสม�า่เสมอในชว่งทีผ่า่นมา

(หนว่ย: ลา้นบาท)

(หนว่ย: ลา้นบาท)
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• อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ

รายการ ปี 2555 (ปรบัปรงุใหม)่ ปี 2556หนว่ย

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้
อตัราสว่นความสามารถช�าระดอกเบีย้
อตัราสว่นความสามารถช�าระภาระผกูพัน
อตัราการจา่ยเงนิปันผล*

	
0.10	

1,010.76	
0.97	
63.67

	
เทา่
เทา่
เทา่

																	%

	
0.45	

208.20	
0.47	
56.61

*อตัราการจา่ยเงนิปันผลค�านวณจากจ�านวนเงนิปันผลทีจ่า่ยตามรอบผลการด�าเนนิงานในแตล่ะปี	
		ส�าหรับปี	2556		ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที	่1/2557	เมือ่วนัที	่24	กมุภาพันธ	์2557	มมีตใิหเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	2557	อนุมตักิารจา่ย			
		เงนิปันผลจ�านวน	2.40	บาทตอ่หุน้	

หมายเหต	ุ:

	 จากการวเิคราะหอ์ตัราสว่นนโยบายทางการเงนิพบวา่	บรษัิทมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้อยูใ่นระดบัต�า่	ไมเ่กนิหนึง่เทา่	โดยในปี	2555-
2556	บรษัิทมอีตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้	 เทา่กบั	0.45	เทา่	และ	0.10	เทา่		ตามล�าดบั	สบืเนือ่งมาจากบรษัิทไมม่คีวามจ�าเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้งนิกูย้มื
ระยะยาวจากทางสถาบนัการเงนิ	หนีส้นิสว่นใหญข่องบรษัิทจะเป็นหนีส้นิหมนุเวยีน	ดงันัน้การเพิม่ขึน้ของหนีส้นิสว่นใหญจ่ะเป็นการเพิม่ของหนีส้นิหมนุเวยีน
ประเภทเจา้หนี้การคา้ซึง่เพิม่ขึน้ตามรายไดต้ามสัญญาเชน่กัน	 ในสว่นของอัตราสว่นความสามารถในการช�าระดอกเบีย้	บรษัิทมคีวามสามารถในการช�าระ
ดอกเบีย้สงูเชน่กัน	 เนื่องจากการทีบ่รษัิทมภีาระในสว่นของดอกเบีย้จ่ายทีต่�่า	 โดยในปี	2555-2556	บรษัิทมอีัตราสว่นความสามารถช�าระดอกเบีย้เท่ากับ	
208.20	เทา่	และ	1,010.76	เทา่	ตามล�าดบั

	 ทัง้นี	้ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2556	บรษัิทมหีนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการใหธ้นาคารค�้าประกนัตามหนังสอืค�้าประกนั	Letter	of	Guarantee	(L/G)	
ทัง้สกลุเงนิบาทและสกลุเงนิตา่งประเทศจ�านวน	759.70	ลา้นบาท	(ค�านวณจากอตัราแลกเปลีย่นขายเฉลีย่ของธนาคารพาณชิย	์จากขอ้มลูของธนาคารแหง่
ประเทศไทย	ณ	วนัที	่27	ธนัวาคม	2556)	ซึง่ภาระผกูพันดงักลา่ว	อาจสง่ผลกระทบตอ่กระแสเงนิสดในการด�าเนนิธรุกจิในอนาคตได ้

ภาระผกูพนั

(หน่วย:	ลา้นบาท)




