
 

 

 

 

 

ที ่บเีจซ/ีตลท 2564-010 
 วันที ่15 พฤศจกิายน 2564 

 

เรือ่ง    ค าอธบิายผลการด าเนนิงานประจ าไตรมาสที ่3 ปี 2564 
 

เรยีน กรรมการและผูจ้ัดการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

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

ของบรษัิทไตรมาสที ่3 ปี 2564 เปลีย่นแปลงไปเมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที ่3 ปี 2563 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

ภาพรวมการด าเนนิธุรกจิในไตรมาสที ่3 ปี 2564 

 

ในชว่งไตรมาสที ่3 ปี 2564 ภาวะเศรษฐกจิโลกปรับตัวดขีึน้เน่ืองจากกจิกรรมทางธรุกจิและเศรษฐกจิตา่งๆ ฟ้ืน

ตัว ซึง่สง่ผลใหร้าคาสนิคา้โภคภัณฑป์รับตัวสงูขึน้ เชน่ ราคาน ้ามัน ราคาถา่นหนิและราคากา๊ซธรรมชาต ิเป็นตน้ 

 

ช่วงเวลาเดยีวกับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลกและทศิทางทีก่ าลังสดใสในตลาดพลังงาน บรษัิทยังคงเขา้ร่วม

ประมลูงานใหม่ๆ  จากลกูคา้จ านวนมากในหลายอตุสาหกรรม เชน่ น ้ามันและกา๊ซ ปิโตรเคม ีโรงไฟฟ้า เหมอืงแร่ 

พลังงานสเีขยีว และโครงสรา้งพืน้ฐานจากลกูคา้ปัจจุบันและลกูคา้เป้าหมาย 

 

ณ สิน้ไตรมาสที ่3 ปี 2564 บรษัิทมปีรมิาณงานทีเ่ขา้ร่วมประมลูจ านวนกวา่ 36,000 ลา้นบาท อยูใ่นหลากหลาย

อตุสาหกรรมตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ 

 

บรษัิทมคีวามเชือ่ม่ันเป็นอยา่งยิง่วา่  มโีอกาสมากขึน้ส าหรับบรษัิททีจ่ะเขา้ไปรับงานตา่งๆ ในอนาคต 

 

ดังทีไ่ดก้ล่าวไวก้อ่นหนา้น้ี การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิโลก หลังจากแผนกระตุน้เศรษฐกจิและการผ่อนคลายล็อก

ดาวนจ์ากโรคระบาด สิง่เหลา่น้ีไดส้ง่ผลดตีอ่ตลาดสนิคา้โภคภัณฑ ์

 

ราคาสนิคา้โภคภัณฑท์ีส่ าคัญ เชน่ น ้ามันดบิและก๊าซธรรมชาตปิรับตัวสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองจากสิน้ปี 2563 สว่น

ใหญ่มาจากอุปสงคท์ีฟ้ื่นตัวเน่ืองจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิและการตงึตัวของอุปทานเน่ืองจากการชะลอตัว

ของการลงทนุและการชะลอกจิกรรมส ารวจในชว่งทีอ่ตุสาหกรรมตกต ่ากอ่นหนา้น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อุตสาหกรรมพลังงานสเีขยีวเป็นอกีหนึง่เทรนดส์ าคัญทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึการเตบิโตทีน่่าประทับใจชว่งหลายปีที่

ผ่านมา ประกอบกับความกังวลเกีย่วกับสิง่แวดลอ้มทีเ่พิม่ขึน้ ที่ผ่านมาจงึมีการจัดสรรงบประมาณการลงทุน

จ านวนมากส าหรับโครงการในอตุสาหกรรมน้ีทีก่ าลังเตบิโตอยา่งรวดเร็ว ในขณะทีบ่รษัิทยังคงไดรั้บเชญิใหเ้ขา้

ร่วมประมลูงานทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงการในอตุสาหกรรมพลังงานสเีขยีวอยา่งตอ่เน่ือง 

 

ในปี 2564 มูลค่าการลงทนุดา้นพลังงานทั่วโลก ถูกคาดวา่จะมจี านวนเพิม่ขึน้เป็น 1.9 ลา้นลา้นดอลลารส์หรัฐฯ 

ฟ้ืนตัวเกอืบ 10% จากปีกอ่นหนา้ ซึง่ท าใหม้ลูคา่การลงทนุฟ้ืนตัวกลับคนืสูร่ะดับกอ่นวกิฤตใินรอบน้ี 

 

ทา่มกลางการแพร่กระจายของโรคโควดิ-19 บรษัิทยังคงประสบความส าเร็จในการสง่มอบโครงการ Koodaideri 

ในอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ใหก้ับลกูคา้ในประเทศออสเตรเลยี ซึง่พสิจูน์ไดว้า่ บรษัิทมคีวามสามารถทีโ่ดดเดน่ใน

การด าเนนิโครงการขนาดใหญ่ใหก้ับลูกคา้ของบรษัิทโดยเฉพาะภายใตส้ถานการณ์แบบน้ี ท าใหบ้รษัิทเชือ่ว่า

บรษัิทมโีอกาสท างานร่วมกับลกูคา้รายดังกลา่วอกีครัง้ในอนาคต 

 

รายได ้

 

รายไดต้ามสญัญา 

ในไตรมาสที ่3 ปี 2564 บรษัิทมรีายไดต้ามสญัญา (ไมร่วมรายไดอ้ืน่) เทา่กับ 239.8 ลา้นบาท ทัง้น้ี รายไดต้าม

สัญญาลดลงรอ้ยละ 42.6 เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันของปีกอ่นหนา้ที ่417.6 ลา้นบาท สาเหตุหลัก

เน่ืองจากปรมิาณงานทีล่ดลง 

 

รายไดอ้ืน่ 

ในไตรมาสที ่3 ปี 2564 บรษัิทมรีายไดอ้ืน่ (ไมร่วมก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น) อยูท่ี ่5.1 ลา้นบาท เทยีบกับ 8.1 

ลา้นบาท ไตรมาสที ่3 ปี 2563  ทัง้น้ี รายไดอ้ืน่ทีล่ดลงเน่ืองจากการลดลงของรายไดค้า่บรกิาร 

คา่ใชจ้า่ย 

 

ตน้ทนุงานตามสญัญา 

บรษัิทมีตน้ทุนงานตามสัญญาในไตรมาสที ่3 ปี 2564 เท่ากับ 173.5 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 72.4 ของ

รายไดต้ามสัญญา เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ที่ตน้ทุนงานตามสัญญาคดิเป็นรอ้ยละ 127.6 ของ

รายไดต้ามสัญญา การลดลงของตน้ทุนตามสัญญาต่อรายไดต้ามสัญญาในไตรมาสน้ี เน่ืองจากไม่มตีน้ทุนที่

เพิม่ขึน้จากการชะลอโครงการ ขณะทีบ่รษัิทยังสามารถบรหิารตน้ทนุส าหรับโครงการทีด่ าเนนิการอยู่ไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพมากขึน้ 

 

คา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 

ในไตรมาสที ่3 ปี 2564 บรษัิทมคีา่ใชจ่้ายในการขายและบรหิารเทา่กับ 30.3 ลา้นบาท เทยีบกับในไตรมาสที ่3 

ปี 2563 ทีอ่ยูท่ี ่38.8 ลา้นบาท สาเหตหุลักเน่ืองจากความพยายามในการควบคมุคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ตอ่เน่ือง 

 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 

บรษัิทมผีลก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นในไตรมาสที ่3 ปี 2564 เท่ากับ 92.1 ลา้นบาท เทยีบกับไตรมาสที ่3 ปี 

2563 ทีม่ผีลก าไรจากอัตราแลกเปลีย่นเท่ากับ 48.0 ลา้นบาท สาเหตุหลักเน่ืองจากในไตรมาสที ่3 ปี 2563 

คา่เงนิบาทออ่นคา่ลงอยา่งตอ่เน่ืองเมือ่เปรยีบเทยีบกับคา่เงนิดอลลารส์หรัฐ  

 

ก าไรข ัน้ตน้และก าไรสทุธ ิ 

ในไตรมาสที ่3 ปี 2564 ก าไรขัน้ตน้เท่ากับ 66.3 ลา้นบาท อัตราก าไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 27.6 เมือ่เทยีบใน

ไตรมาสที ่3 ปี 2563 ทีก่ าไรขัน้ตน้ตดิลบเท่ากับ 115.1 ลา้นบาท ซึง่เท่ากับอัตราก าไรขัน้ตน้ตดิลบทีร่อ้ยละ 

27.6 การปรับตัวขึน้ของอัตราก าไรขัน้ตน้เน่ืองจากบรษัิทไมม่ตีน้ทนุสว่นเพิม่จากโครงการทีช่ะลอ และบรษัิทยัง

สามารถบรหิารตน้ทนุส าหรับโครงการทีด่ าเนนิการอยูไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 



 

บรษัิทมีก าไรสุทธใินไตรมาสที่ 3 ปี 2564 เท่ากับ 131.3 ลา้นบาท เทียบกับขาดทุนสุทธใินไตรมาสที ่3 ปี 

2563 ทีเ่ท่ากับ 119.0 ลา้นบาท อัตราก าไรสทุธปิรับตัวดขีึน้จากตดิลบทีร่อ้ยละ 25.1 ในไตรมาสที ่3 ปี 2563 

มาบวกทีร่อ้ยละ 39.0 ในไตรมาสที ่3 ปี 2564 สาเหตหุลักตามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ 

 

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ 

 
 

 ขอแสดงความนับถอื 
      บรษัิท บเีจซ ีเฮฟวี ่อนิดสัทร ีจ ากัด (มหาชน) 
  
  

 

                                                                                 (นายเซงิ ว ูล)ี 

                                                                      กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 

 


