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เรือ่ง    ค าอธบิายผลการด าเนนิงานในปี 2561 เปลีย่นแปลงเกนิกวา่รอ้ยละ 20 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ขอเรยีนชีแ้จงปัจจัยทีส่ง่ผลใหผ้ลด าเนนิงานของบรษัิท

ในปี 2561  เปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกบัผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2560 โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 

ภาพรวมการด าเนนิธุรกจิของปี 2561 

 

 ในปีทีผ่่านมา บรษัิทมโีอกาสไดท้ างานในหลากหลายอุตสาหกรรม เชน่ อตุสาหกรรมน ้ามัน เหมอืงแร่ พลังงาน

แสงอาทติย ์เป็นตน้ โดยมกีารสง่มอบงานใหแ้กล่กูคา้จ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก ่ 

1)  โครงการ FPSO Compession Modules (03B) จากบรษัิท TUPI BV ซึง่เป็นโครงการขนาดใหญใ่นอตุสาหกรรมน ้ามัน

ของ Petrobras ทีป่ระเทศบราซลิ  

2)  โครงการ Sunshift ซึง่เป็นโครงการตน้แบบส าหรับงานโครงสรา้งเหล็กทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทติย์ที่

ประเทศออสเตรเลยี และ  

3)  โครงการ Spence Growth จากบริษัท Terra Nova Technologies (TNT) ซึง่เป็นงานโครงสรา้งเหล็กเพื่อใชใ้น

อตุสาหกรรมเหมอืงแร่ทีป่ระเทศชลิ ี  

 

 นอกจากนี ้บรษัิทไดล้งนามสญัญารับงานเพิม่จ านวน 3 โครงการ ไดแ้ก ่ 

1)  โคร งการ  UPGN Comperj Project จาก  Kerui Método Construção e Montagem S.A ซี่ง เ ป็ น โคร งกา ร ใ น

อตุสาหกรรมน ้ามันของ Petrobras มมีลูคา่สญัญา 43.83 ลา้นดอลลารส์หรัฐ  (ประมาณ 1,460 ลา้นบาท)  

2)  โค ร งกา ร  Phase 4B BLWPC and Decks Fabrication and Transportation จ าก  Ophir Thailand (Bualuang) 

Limited มูลคา่สญัญา 7.47 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 240 ลา้นบาท) ซึง่เป็นโครงการภายในประเทศมสีถานที่

ตัง้อยูก่ลางอา่วไทย และ  

3)  โครงการ Cobre Panama จาก MINERA PANAMA S.A. ประเทศปานามา 

 

 ถงึแมว้า่ บรษัิทจะไดรั้บงานโครงการใหมเ่พิม่เขา้มาในปีนี ้แตผ่ลประกอบการของบรษัิทยังคงขาดทนุสทุธ ิ231.2 

ลา้นบาท เนื่องจากการขาดความต่อเนื่องของรายไดจ้ากโครงการขนาดใหญ่ ทัง้นี้ หลังจากทีบ่รษัิทไดส้ง่มอบโครงการ 

FPSO Compession Modules (03B) ซึง่เป็นโครงการขนาดใหญ่ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทไดด้ าเนินการส่งมอบ

โครงการขนาดเล็กอกี 2 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการ Spence Growth และโครงการ Sunshift โดยโครงการทีบ่รษัิทไดล้ง

นามสญัญารับงานเพิม่จ านวน 3 โครงการมกีารด าเนนิโครงการในชว่งปลายปี จงึรับรูร้ายไดใ้นปี 2561 เพยืงบางสว่นเทา่นัน้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



รายได ้

 

รายไดต้ามสญัญา 

ในปี 2561 บรษัิทมรีายไดต้ามสญัญา (ไม่รวมรายไดอ้ืน่) เทา่กับ 909.3 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 39.5 จาก 1,503.3 ลา้น

บาท เป็นการลดลงตามปรมิาณงานทีล่ดลง 

 

คา่ใชจ้า่ย 

 

ตน้ทนุงานตามสญัญา 

บรษัิทมตีน้ทนุงานตามสญัญาใน ปี 2561 เทา่กับ 906.9 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 43.8 จากชว่งเวลาเดยีวกันของปีก่อนที่

เทา่กบั 1,614.0 ลา้นบาท เป็นการลดลงตามปรมิาณงานทีล่ดลง 

 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

บรษัิทมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเท่ากับ 172.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.4 จากปี 2560 ทีเ่ท่ากับ 136.7 ลา้น

บาท เนือ่งจากตน้ทนุสว่นใหญเ่ป็นตน้ทนุคงทีท่ีไ่ม่ผันแปรตามรายได ้ 

 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 

 

บรษัิทมผีลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นในปี 2561 เท่ากับ 2.8 ลา้นบาท ลดลงจากในปี 2560 ทีข่าดทุนเท่ากับ 163.5 

ลา้นบาท เนื่องจากเงนิบาทมกีารแข็งค่าลดลงเมี่อเทยีบกับปี 2559 การขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นสว่นใหญ่เป็นการ

ขาดทนุทางบัญชเีนื่องจากบรษัิทจ าเป็นตอ้งเก็บเงนิดอลลารส์หรัฐบางสว่นไวเ้พือ่ใชส้ าหรับซือ้วัตถุดบิในการท าโครงการ

ตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม บรษัิทยังคงศกึษาชอ่งทางการลงทนุในสกลุเงนิดอลลารส์หรัฐเพือ่ลดผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น

ในอนาคต 

 

ก าไรข ัน้ตน้และก าไรสุทธ ิ

 

ในปี 2561 ก าไรขัน้ตน้ตดิลบเทา่กบั 61.0 ลา้นบาท ปรับตวัดขีึน้เมือ่เทยีบกบัปี 2560 ทีต่ดิลบเทา่กบั 198.2 ลา้นบาท และ 

หากไม่รวมตน้ทนุการผลติทีว่า่งเปลา่ ในปี 2561 จะมกี าไรขัน้ตน้เท่ากับ 2.4 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกัน

ของปีกอ่นทีต่ดิลบเท่ากับ 110.7 ลา้นบาท ขณะทีบ่รษัิทขาดทนุสทุธเิท่ากับ 231.2 ลา้นบาท เทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกัน

ของปีกอ่นทีม่ขีาดทนุสทุธ ิ523.9 ลา้นบาท โดยขาดทนุสทุธใินปี 2561 มสีาเหตเุนื่องจากบรษัิทมตีน้ทนุคงทีท่ีไ่ม่ผันแปร

ตามรายได ้ตามทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ ส าหรับการขาดทุนในปี 2560 สาเหตุหลักเกดิจากการลดลงของปรมิาณงาน และการ

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น  

 
 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 
 

 ขอแสดงความนับถอื 
      บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากดั (มหาชน) 

  

  
  

 

                                                                                     (นายเซงิ ว ูล)ี 

                                                                           กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ัดการ 

   

 


