
 

 

 

 

 

ที ่บเีจซ/ีตลท 2563-016 
 วันที ่16 พฤศจกิายน 2563 

 

เรือ่ง    ค าอธบิายผลการด าเนนิงานประจ าไตรมาสที ่3 ปี 2563 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดัสทร ีจ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”) ขอเรยีนชีแ้จงปัจจัยทีส่ง่ผลใหก้ารด าเนนิงาน

ของบรษัิทไตรมาสที ่3 ปี 2563 เปลีย่นแปลงไปเมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที ่3 ปี 2562 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

ภาพรวมการด าเนนิธุรกจิในไตรมาสที ่3 ปี 2563 

 

ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 สภาพเศรษฐกจิโลกยังไดรั้บแรงกดดันจากการระบาดของโควดิ-19 แมว้่าจะมี

มาตรการผอ่นปรนขอ้จ ากัดปิดกัน้พืน้ทีใ่นหลายประเทศและผลจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิครัง้ใหญท่ีรั่ฐบาล

และธนาคารกลางหลายแหง่ออกมาเพือ่บรรเทาผลกระทบจากโรคระบาดดังกลา่ว 

 

ทา่มกลางการแพร่กระจายของโรคโควดิ-19 บรษัิทยังคงประสบความส าเร็จในการสง่มอบโครงการ Linde (เฟส

2) ใหก้ับลูกคา้ไดต้รงเวลา ซึง่พสิูจน์ไดว้่า บรษัิทมคีวามสามารถทีโ่ดดเด่นในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่

ใหก้ับลูกคา้ของบรษัิท ท าใหบ้รษัิทมคีวามเชือ่ม่ันเป็นอย่างยิง่ว่า จะมโีอกาสท างานร่วมกับลูกคา้รายดังกล่าว

อกีครัง้ในอนาคต 

 

ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 บริษัทมีปริมาณงานที่รอรับรูร้ายไดจ้ านวน 3,200 ลา้นบาท อยู่ในหลากหลาย

อตุสาหกรรมเชน่ น ้ามันและกา๊ซ เหมอืงแร่ และโรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

 

แมจ้ะมผีลกระทบจากการระบาดของโควดิ-19 ไปทั่วโลก บรษัิทยังคงไดรั้บใหเ้ขา้ร่วมการประมลูโครงการใหม่ๆ 

ในหลายอตุสาหกรรมเชน่ กา๊ซ ปิโตรเคม ีโรงไฟฟ้า หรอืแมแ้ตโ่ครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับน ้ามันจากลกูคา้ทัง้ลกูคา้

ปัจจุบันและลกูคา้ทีม่ศีักยภาพในอนาคต นอกจากน้ี ลกูคา้บางรายยังคงมองหาผูด้ าเนนิโครงการทีม่ศีักยภาพใน

การท างานโครงการระยะยาวเป็นเวลา 3-5 ปี ซึง่บรษัิทถอืเป็นผูด้ าเนนิโครงการทีม่ศีักยภาพในการท าโครงการ

ระยะยาวดังกลา่ว 

 

ดังนัน้ บรษัิทยังมโีอกาสในการท าโครงการตา่งๆ อยู ่ทา่มกลางความไมแ่น่นอนของสถานการณ์ตา่งๆ ในปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายได ้

 

รายไดต้ามสญัญา 

ในไตรมาสที ่3 ปี 2563 บรษัิทมรีายไดต้ามสญัญา (ไมร่วมรายไดอ้ืน่) เทา่กับ 417.6 ลา้นบาท ทัง้น้ี รายไดต้าม

สัญญาเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.7 เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ที ่410.7 ลา้นบาท สาเหตุหลัก

เน่ืองจากความคบืหนา้ของโครงการ Koodaideri ซึง่คาดว่าโครงการดังกลา่วจะมคีวามคบืหนา้ของงานเพิม่ขึน้

ในไตรมาสหนา้ดว้ยเชน่กัน 

 

รายไดอ้ืน่ 

ในไตรมาสที ่3 ปี 2563 บรษัิทมีรายไดอ้ืน่ (ไม่รวมก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น) อยู่ที ่8.1  ลา้นบาท เทยีบกับ 

11.1 ลา้นบาท ไตรมาสที ่3 ปี 2562  ทัง้น้ี รายไดอ้ืน่ทีล่ดลงเน่ืองจากรายไดด้อกเบีย้รับลดลง 

คา่ใชจ้า่ย 

 

ตน้ทนุงานตามสญัญา 

บรษัิทมตีน้ทุนงานตามสัญญาในไตรมาสที ่3 ปี 2563 เท่ากับ 532.8 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 127.6 ของ

รายไดต้ามสญัญา เปรยีบเทยีบกับไตรมาสที ่3 ปี 2562 ทีต่น้ทนุงานตามสญัญาคดิเป็นรอ้ยละ 86.5 ของรายได ้

ตามสัญญา การเพิม่ขึน้ของตน้ทุนงานตามสัญญาตอ่รายไดต้ามสัญญาเน่ืองจากตน้ทนุทีเ่พิม่ขึน้จากการชะลอ

โครงการ และค่าใชจ่้ายสว่นเพิม่จากการลงทุนเพือ่รองรับงานโครงการอนาคต อย่างไรก็ตาม บรษัิทก าลังอยู่

ระหวา่งการเจรจากับลกูคา้ เพือ่ขอคา่ชดเชยจากตน้ทนุตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จากการชะลอโครงการ 

 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 

ในไตรมาสที ่3 ปี 2563 บรษัิทมคีา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิารเทา่กับ 38.8 ลา้นบาท เทยีบกับในไตรมาสที ่3 

ปี 2562 ทีอ่ยู่ที ่46.4  ลา้นบาท สาเหตหุลักเน่ืองจากความพยายามในการควบคมุคา่ใชจ่้ายต่างๆ ต่อเน่ืองและ

มปีระสทิธภิาพ 

 

เงนิชดเชยจากการเลกิจา้งพนักงาน 

เงนิชดเชยจากการเลกิจา้งพนักงานในไตรมาสที ่3 ปี 2563 เทา่กับ 20.7 ลา้นบาท เทยีบกับ 0.07 ลา้นบาท ใน

ไตรมาสที ่3 ปี 2562 เน่ืองจากการเลกิจา้งพนักงานอันเป็นผลมาจากการชะลอการด าเนนิโครงการ 

 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 

บรษัิทมผีลก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นในไตรมาสที ่3 ปี 2563 เท่ากับ 48.0 ลา้นบาท เทยีบกับไตรมาสที ่3 ปี 

2562 ทีม่ผีลขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่นเทา่กับ 12.8  ลา้นบาท สาเหตหุลักเน่ืองจากในไตรมาสที ่3 ปี 2563 

คา่เงนิบาทออ่นคา่ลงเมือ่เปรยีบเทยีบกับคา่เงนิดอลลารส์หรัฐ  

 

 

ก าไรข ัน้ตน้และก าไรสทุธ ิ 

ในไตรมาสที ่3 ปี 2563 ก าไรขัน้ตน้ตดิลบเทา่กับ 115.2 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้ตดิลบเท่ากับ 27.6% เมือ่

เทยีบในไตรมาสที ่3 ปี 2562 ทีก่ าไรขัน้ตน้เท่ากับ 55.3 ลา้นบาท ซึง่เท่ากับอัตราก าไรขัน้ตน้ที ่13.5% การ

ลดลงของอัตราก าไรขัน้ตน้เน่ืองจากบรษัิทมตีน้ทนุสว่นเพิม่จากโครงการทีช่ะลอ และคา่ใชจ่้ายสว่นเพิม่จากการ

ลงทนุเพือ่รองรับงานโครงการอนาคต 

 

บรษัิทมผีลขาดทุนสุทธใินไตรมาสที ่3 ปี 2563 เท่ากับ 119.1 ลา้นบาทเทยีบกับก าไรสุทธใินไตรมาสที ่3 ปี 

2562 ทีเ่ท่ากับ 6.3 ลา้นบาท อัตราก าไรสทุธลิดลงจากรอ้ยละ 1.5 ในไตรมาสที ่3 ปี 2562 มาตดิลบทีร่อ้ยละ 

25.1 ในไตรมาสที ่3 ปี 2563 สาเหตหุลักตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ 

 



ทัง้น้ี ตามทีอ่ธบิายไวก้อ่นหนา้ บรษัิทคาดวา่ คา่ชดเชยจากการชะลอโครงการทีบ่รษัิทก าลังเจรจาขอจากลกูคา้

จะสามารถชดเชยกบัคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ ดังนัน้ อัตราก าไรขัน้ตน้และอัตราก าไรสทุธ ิคาดวา่จะฟ้ืนตัวขึน้ใน

อนาคต 

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 
 

 ขอแสดงความนับถอื 
      บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากัด (มหาชน) 
  
  

 

                                                                                 (นายเซงิ ว ูล)ี 

                                                                      กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 


