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Vol.1 /  ฉบับที่ 1

ท่ามกลางการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกและการลดลง
อย่างหนักของราคาน้ำามัน บริษัทฯ สามารถเข้าทำาสัญญา
รับงานโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ำามันและก๊าซ
โดยตรงกับบริษัท Petrobras และพันธมิตรทางธุรกิจ 
(tUPI bV) โดยเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 คุณเซิง วู ลี 
(กลาง) ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้แทนบริษัทฯ 
ได้จัดงานแถลงข่าวการลงนามเซ็นสัญญารับงานวิศวกรรม
ออกแบบ จัดหา แปรรูปและประกอบโมดูล สำาหรับเรือผลิต
และกักเก็บปิโตรเลียม (FPso) มูลค่าโครงการประมาณ 5,400 
ล้านบาท พร้อมกับเงื่อนไขที่สามารถเพิ่มมูลค่าสัญญาเกิน
กว่า 10,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 / On 11th  May 2015

Despite the severe global economic slowdown and substantial decline in oil prices, the Company 
secured a large project contract in the oil & gas industry directly with Petrobras & their partners 
(TUPI BV).  On 11 May 2015, Mr. Seung Woo Lee (in the middle), Chief Operating Officer, along 
with Company representatives held a press conference announcing the signing of the new 
contract for Engineering, Supply, Fabrication and Modularization for the Floating Production 
Storage and Offloading (FPSO) modules.  The total project value is approximately 5.4 billion 
baht with an option to increase the project value to over 10 billion baht.

SIGNED A NEW CONTRACT WITH A TOTAL VALUE 
OF 5.4 BILLION BAHT

2015 BJCHI ANNUAL GENERAL MEETING BJCHI ON HARD TOPIC TELEVISION PROGRAM

แถลงข่าวการเซ็นสัญญางานมูลค่าโครงการกว่า 5,400 ล้านบาท

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำากัด (มหาชน) 
ประจำาปี 2558

นำาเสนอข้อมูลการดำาเนินธุรกิจในรายการ Hard Topic

คุณคิล ยัง ลี (ท่ี 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารพร้อมท้ังคณะกรรมการและผู้บริหาร
ได้เข้าร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน 
โดยในปีน้ี บริษัทฯ ได้ต้อนรับผู้ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะกว่า 250  โดยท่ีประชุม
มีมติอนุมัติจ่ายปันผลสำาหรับปี 2557 และเสนอเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ (พาร์) พร้อม
ท้ังมีการแต่งต้ังกรรมการของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้พิจารณาข้อคิดเห็น คำาถาม
และข้อเสนอในท่ีประชุมและจะรับไปพิจารณาปรับใช้ในการดำาเนินงานเพ่ือสร้างประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ท้ังน้ี จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้รับ
คะแนน 100 คะแนนเต็มสำาหรับผลการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2558 

คุณยู ยูน (กลาง) ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบัญชี และคุณจันทร์จิรา สมัครไทย 
(ซ้าย) ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน ได้ร่วมรายการโทรทัศน์ Hard toPIc เมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม 2558 เพื่อนำาเสนอข้อมูลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต

Mr. Kyu Young Lee (4th from the right), BJCHI’s President, along with the directors and the 
management team presided over the 2015 BJCHI Annual General Meeting held at Grand 
Mercure Fortune Hotel. This year, BJCHI was honored to welcome over 250 shareholders 
and proxy holders at the meeting. The meeting approved the dividend payout for 2014, the 
proposal for the par split and reappointment of directors.  Further, the Company fully 
considered all opinions, queries and recommendations from attendees at the meeting.  The 
Company will take Company will take the critical points discussed into the consideration in 
planning and executing the plans to maximize shareholder value.  According to assessments 
by the Thai Investor Association, BJCHI’s 2015 AGM received full points (100 out of 100).

Mr. Yul Yoon (in the middle), Chief Financial Officer, and Ms. Chanchira Smakthai 
(on the left), Financial Director, appeared on Hard Topic TV Program on 
19 May 2015 and provided their insights on the Company’s business 
operation and its bright future outlook. 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 / On 27th April 2015 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 / On 19th May 2015
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BJCHI ON TV SPRING NEWS

2Q2015   OPPORTUNITY DAY ACTIVITY

CSR ACTIVITY
นำาเสนอข้อมูลการดำาเนินธุรกิจในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาด

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำาไตรมาสที่ 2 ปี 2558

กิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชมและสิ่งแวดล้อม

คุณจันทร์จิรา สมัครไทย (กลาง) ผู้อำานวยการฝ่าย
การเงิน ได้ให้สัมภาษณ์แก่รายการ ข่าวหุ้นเจาะตลาด
ของ tV sPrIng news เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 
โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาโครงการ
ใหม่กับtUPI bVและแสดงความมั่นใจว่าบริษัทฯ จะ
สามารถรักษาการเติบโตได้ร้อยละ 15 ในปี 2558

คุณยู ยูน (ขวา) ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบัญชี 
และคุณวิทยา เชียงอุทัย (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ นำาเสนอข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ 
ในไตรมาสท่ี 1/2558 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบ
ผู้ลงทุน รวมถึงระบุว่า การเซ็นสัญญาในโครงการ
ใหม่จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
โอกาสในการรับงานโครงการขนาดใหญ่ท่ามกลาง
ความท้าทายในปัจจุบัน โดยบริษัทฯ เช่ือว่า แม้จะเกิด
การตกต่ำาของราคาน้ำามัน แต่จะยังคงเพิ่มโอกาสให้
บริษัทฯ ในการเข้าไปรับงานในอุตสาหกรรมน้ำามันและ
ก๊าซมากข้ึน

นอกจากการดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จแล้วน้ัน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำาคัญ
ต่อการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชมและส่ิงแวดล้อม ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 
พนักงานบริษัทฯ พร้อมด้วยเทศบาลตำาบลมะขามคู่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ท่ีเขาจอมแหใน
โครงการรักษาผืนป่าในพ้ืนท่ีดังกล่าว

Ms. Chanchira Smakthai (in the middle), Financial Director, was interviewed on 
the TV Spring News on 22 May 2015.  Ms. Chanchira discussed the new contract 
with TUPI BV and reassured the investors that the Company is confident in 
achieving a 15% growth in 2015.  

Mr. Yul Yoon (on the right), Chief Financial Officer, and Mr. Vittaya Changeutai 
(on the left), Investor Relation Manager presented key information on the 
Company’s 1Q 2015 operating performance at the SET Opportunity Day on 
20 May 2015.  The signing of the new contract accentuated the Company’s 
enhanced capability to compete and secure major projects in the current 
challenging environment.  The Company believes the business context with 
low oil prices will increase the opportunities for entering and deepening its 
position in the oil and gas industry.

In addition to driving business success, the Company places high priority on 
contributing to the betterment of communities and the environment.  On 29 May 2015, 
the Company’s staff together with Makhamkoo Municipality joined to plant trees 
at Jomhae Mountain in support of the forest conservation project in the area.

THANK PRESS PARTY

ROADSHOW TO MEET WITH FOREIGN 
INSTITUTIONAL INVESTORS

งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน

กิจกรรมการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้จัดงานขอบคุณสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เพื่อแสดง
ความขอบคุณต่อสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวกว่า 40 คน ซึ่งประกอบไปด้วยนัก
ข่าว บรรณาธิการจากหนังสือพิมพ์ นิตยสารและโทรทัศน์ ที่ร้านอาหาร too 
Fast too sleeP ภายในงาน คุณยู ยูน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ
บัญชี ได้พบปะพูดคุยกับผู้ร่วมงานภายใต้บรรายากาศที่รื่นเริงและเป็นกันเอง 
พร้อมทั้งรับประทานอาหารเย็น การจับฉลากรางวัลและร้องคาราโอเกะร่วมกัน

บริษัทฯ ได้เข้าพบและนำาเสนอข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุนต่างประเทศ ณ ฮ่องกงและ
ญ่ีปุ่นระหว่างวันท่ี 29 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2558 ซ่ึงจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และบล.โนมูระ พัฒนสิน จำากัด (มหาชน) นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้
เข้าร่วมนำาเสนอข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุนต่างประเทศท่ีประเทศสิงคโปร์ ณ วันท่ี 
8-9 กรกฏาคม 2558 ซ่ึงจัดโดยตลท. และบล.บีเอส วิคเคอร์ส โดยบริษัทฯ ได้รับการ
ตอบรับท่ีดีและความสนใจจำานวนมากจากนักลงทุนต่างประเทศ

BJCHI held the Thank Press Party on 26 June 2015 to express appreciation to 
its partners in media and press.  Nearly 40 journalists, reporters and editors 
at Newspaper, Magazine and TV joined the party at the Too Fast Too Sleep 
Restaurant.  At the event, Mr. Yul Yoon, Chief Financial Officer, talked with all 
attendees in the friendly and festive atmosphere over a delicious dinner, 
followed by “lucky” draws and karaoke singing.

BJCHI met and presented to international investors at the oversea roadshows 
held in Hong Kong and Japan during 29 June - 3 July, which were hosted by the 
Stock Exchange of Thailand (SET) and Capital Nomura Securities.  Further, BJCHI 
also joined the oversea roadshow in Singapore on 8-9 July, which was hosted by 
the SET and DBS Vickers.  The Company received positive feedback and massive 
interests from the foreign investors.

2nd Quarter 2015
ประจำ�ไตรม�สที่2 ปี 2558

Vol.1 /  ฉบับที่ 1

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 / On 22th May 2015

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 / On 20th May 2015

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 / On 26th June 2015

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 - 9 กรกฎาคม 2558 / On 29th June 2015 - 9th July 2015

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 / On 29th May 2015
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สรุปผลประกอบการไตรมาส 2/2558

รายได้ / revenue

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย / conTracTed cosT and expenses

กำาไร / profiT

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 บริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายตามสัญญาจำานวน  549.5 ล้านบาทลดลง
ร้อยละ 49.8 จาก 1,094.4 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2558 และลดลงร้อยละ 21.6 จาก 
701.7 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2557  การลดลงดังกล่าวเกิดข้ึนเน่ืองจากการชะลอตัว
ของโครงการ และเป็นไปตามการลดลงของรายได้ตามสัญญา

รายได้ตามสัญญา (ไม่รวมรายได้อ่ืน ๆ ) ในไตรมาส 2 ปี2558 มีจำานวน 737.4 ล้านบาท
ลดลง 761.4 ล้านบาทหรือ คิดเป็นร้อยละ 50.8 จาก 1,498.7 ล้านบาทในไตรมาส  
1 ปี 2558 การลดลงของรายได้นี้ เกิดเนื่องจาก ได้มีการส่งมอบงานของโครงการ 
roy HIll and aPlng wellHead seParator Projects ในไตรมาส 1 ปี 2558  
พร้อมกันกับการชะลอโครงการของ  QgI FPso  ถึงแม้ว่าการรับรู้รายได้จะลดลงจาก
เหตุผลข้างต้น แต่ได้มีการเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ tUPI FPso และ toyo setal 
PIPIng sUPPly มาทดแทน  

เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้ตามสัญญาลดลงจำานวน 252.9 ล้านบาท
หรือ คิดเป็นร้อยละ  25.5 การลดลงของรายได้ดังกล่าว เกิดจากลักษณะของโครงการ
ท่ีแตกต่างกัน (Project MIx) รวมท้ังการส่งมอบงานท่ีเสร็จส้ินของโครงการ roy HIll 
และ  โครงการ aPlng wellHead  seParator  แต่ได้ถูกชดเชยบางส่วนจากการ
รับรู้รายได้เพ่ิมข้ึนจากโครงการใหม่คือ QgI, tUPI และ toyo setal

กำาไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น ๆ ) เท่ากับ 187.9 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2558 
ลดลงจากจำานวน 404.3 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2558 ซึ่งเกิดจากการการเปลี่ยนถ่าย
งานระหว่างโครงการที่ได้ทำาการส่งมอบเสร็จสิ้นแล้วคือโครงการ roy HIll และ 
aPlng wellHead sePerator ที่เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2558  และการเตรียม
งานของโครงการใหม่คือ tUPI FPso รวมถึงการชะลองานบางส่วนของโครงการ 
QgI FPso  เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน กำาไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น ๆ ) ลดลง
จำานวน 100.7 ล้านบาทจาก 288.6 ล้านบาท เนื่องจากการชะลอตัวลงในการ
ดำาเนินโครงการและต้นทุนที่สูงขึ้นที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายระหว่าง
โครงการเก่าและโครงการใหม่

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2558 มีจำานวน 124.4 บาทลดลง
ร้อยละ 49.2 จาก 245.0 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 การลดลงดังกล่าว
เกิดขึ้นเนื่องจากในไตรมาส 1 ปี 2558 มีผลขาดทุนจำานวนมากจากอัตราแลก
เปลี่ยนคิดเป็นจำานวน 140.5 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 
2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.7 โดยส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นและ
การจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานจากการลดจำานวนพนักงานช่วงระยะ
เวลาที่เกิดการชะลอโครงการ 

กำาไรสุทธิเท่ากับ 180.3 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เพิ่มขึ้นจาก 163.5 ล้าน
บาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 โดยส่วนใหญ่เกิดจากผลกำาไรจากอัตราแลกเปล่ียน แต่
ลดลงจาก 231.7 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 โดยเป็นผลจากการการ

รายได้ตามสัญญา

ต้นทุนงานตามสัญญา

กำาไรขั้นต้นและอัตรากำาไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กำาไรสุทธิและอัตรากำาไรสุทธิ
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Contracted Revenue (excluding Other Income) in 2Q 2015 was 737.4 
million baht, falling by 761.4 million baht or 50.8% from 1,498.7 million 
baht in 1Q 2015.  This decrease has been driven by the completion 
of the Roy Hill and APLNG Wellhead Separator projects in 1Q 2015 
along with the partial suspension of the QGI FPSO modules project.  
Revenue reductions were partially offset by the Company starting to 
recognize revenues from the TUPI FPSO modules and the Toyo Setal 
piping supply project.  

Compared to the same period last year, Contracted Revenue decreased 
by 252.9 million baht or 25.5%.  Lower revenues were a function of the 
project mix with reductions from completing the Roy Hill and APLNG 
Wellhead Separator projects, partially offset by the increases from the 
new projects, namely QGI, TUPI and Toyo Setal projects.

conTracTed revenue

In 2Q 2015, the Company’s Contracted Costs of 549.5 million baht 
decreased 49.8% from 1,094.4 million baht in 1Q 2015 and decreased 
21.6% from 701.7 million baht in 2Q 2014.  These reductions are di-
rectly driven by the slowdown in project activities and the correspond-
ing 2Q 2015 fall in Contracted Revenues.  

conTracTed cosT

SG&A Expenses in 2Q 2015 was 124.4 million baht, decreasing by 
49.2% from 245.0 million baht in the 1Q 2015.  The dramatic decrease 
is primarily driven by the FX losses of 140.5 million baht in 1Q 2015.
When compared to the same period last year, however, SG&A Expenses 
in 2Q 2015 increased 36.7%, driven by increased transportation costs 
and the compensation payments involved in right-sizing the work 
force for the reduced project activities during the period. 

selling, general & adminisTraTive expense

Gross Profits (excluding Other Income) decreased to 187.9 million 
baht in 2Q 2015 from 404.3 million baht in 1Q 2015, driven primarily 
by transitioning to start the new TUPI project after completion of 
the Roy Hill and APLNG Wellhead Separator projects in 1Q 2015, 
along with the partial suspension of the QGI FPSO modules project.  
Gross Profits (excluding Other Income) decreased 100.7 million 
baht from 288.6 million baht in 2Q 2014 due to comparative lower 
project activities and higher costs related to the transition period.

gross profiT and gross profiT margin

Net Profits increased to 180.3 million baht in 2Q 2015 from 163.5 
million baht in 1Q 2015 driven by FX gains, but decreased from 231.7 
million baht in 2Q 2014, reflecting the slowdown in project activities 
and higher costs related to the transition period. 

neT profiT and neT profiT margin

2Q/2015 OPERATING RESULTS
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สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี่
www.irplus.in.th/Listed/BJCHIfinance_statement.asp 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเก่่ียวกับ งบการเงิน และ บทวิเคราะห ์และ
คำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
For more information about financial statements and MD&A

ข้อมูลหลักทรัพย์/sTock informaTion
คะแนนบรรษัทภิบ�ลปี2557
CG Score 2014 

อยู่ในเกณฑ์ดี
Good

หมวดธุรกิจ
Sector

บริการรับเหมาก่อสร้าง
Construction Service

ร�ค�หุ้น 
ณ วันท่ี 30 มิถุน�ยน 2558
Stock Price as of 
30 June 2015

7.20 บาทต่อหุ้น
7.20 Baht per share

จำ�นวนหุ้นจดทะเบียน 
(ล้�นหุ้น)
Listed Shares 
(million shares)

1,599.99 ล้านหุ้น
1,599.99 million shares

มูลค่�หลักทรัพย์ 
ณ ร�ค�ตล�ด (ล้�นบ�ท)
Market Capitalization 
(million Baht)

11,520 ล้านบาท
11,520 million Baht

ปรมิ�ณหุ้นทีห่มนุเวียนในตล�ด(%)
Free-Floated Portion (%) 25.15%

นโยบ�ยเงินปันผล / Dividend Policy

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภาย
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำารองต่างๆ ทุกประเภท
ตามที่กฎหมายกำาหนดและตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท 
(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

Not less than 50 percent of net profit base on the stand-
alone financial statements after the corporate income tax 
and after the appropriation of the relevant reserves as re-
quired by the applicable laws (with additional conditions)

ณ วันที่ 30 มิถุน�ยน 2558/As of 30 June 2015

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / IR CONTACT
โทรศัพท์ / Tel 092-252-8012, 083-318-5378

โทรส�ร / Fax 0-3889-3771

E-mail ir@bjc1994.com

เว็บไซด์ / Website www.bjc1994.com

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำ�กัด (มห�ชน)
เลขท่ี 594 หมู่ 4 ตำาบลมะขามคู่ อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
594 Moo 4, Makhamkoo, Nikompattana Rayong, 21180 Thailand


