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ในไตรมาสที่ 3/2558 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำากัด (มหาชน) ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี หลังจาก
มีความท้ายทายต่างๆ เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 2/2558 โดยเฉพาะโครงการ TUPI B.V. Replicant FPSO Compression Modules ซึ่งเป็นโครงการ
ในอุตสาหกรรมน้ำามันและก๊าซ Toyo Setal Piping Supply ซึ่งเป็นโครงการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ส่งผลทำาให้รายได้ของบริษัทฯ ในไตรมาส
ท่ี 3/2558 เติบโตกว่า 1 พันล้านบาท ท้ังน้ี แม้จะมีความกังวลเก่ียวกับการจ่ายเงินของลูกค้าเน่ืองจากการลดลงของราคาน้ำามันและสถานการณ์ของบริษัท 
Petrobras บริษัทฯ ยังได้รับการจ่ายเงินจากบริษัท Petrobras และพันธมิตรทางธุรกิจตรงตามเวลาปกติทุกเดือน ในขณะที่โครงการ Petrobras 
P75/P77 FPSO Modules ที่ชะลอการดำาเนินการบางส่วนไปตั้งแต่ในครึ่งแรกของปี 2558 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถกลับมาเริ่มดำาเนินการอีกครั้ง
ในไตรมาสที่ 4/2558 นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการ Rio Tinto Hopper Project ซึ่งเป็นโครงการในอุตสาหกรรมเหมืองแร่นั้น บริษัทฯ ได้ดำาเนิน
การส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้าเจ้าของโครงการคือ Rio Tinto ซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่ชั้นนำาของโลก โดยบริษัทฯ เชื่อว่า การรับงานโดยตรงกับ Rio 
Tinto ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับงานโครงการต่างๆ กับ Rio Tinto มากยิ่งขั้นในอนาคต 

 In 3Q 2015, BJC Heavy Industries PCL has successfully put the project progress back on track after a challenging 2Q 2015. The TUPI FPSO Compression 
Modules Project in the oil and gas industry and the Toyo Setal Piping Supply Project in the petrochemical industry have progressed significantly, contributing 
more than 1 billion baht to the Company’s 3Q revenues. Despite market concerns over project payments due to drastic drop in oil prices and Petrobras’ situ-
ation, the Company has been receiving on monthly payments from Petrobras and its partners in a timely manner. Meanwhile, the Petrobras P75/P77 FPSO 
Modules Project, which was partially suspended since the 1H 2015, is expected to resume in the 4Q 2015. In addition, BJCHI successfully delivered a Hopper 
Project in the mining industry directly for Rio Tinto, which is one of the top mining companies in the world.Successful delivery of this project is expected to 
result in future project opportunities directly with Rio Tinto. 
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3Q2015 PROJECT UPDATE 
ความคืบหน้าโครงการในไตรมาสที่ 3/2558 

ไตรมาสที่ 3/2558 บริษัทฯ เรากลับมาอยู่ในทิศทางที่เติบโตอีกครั้ง หลังจากเริ่มทะยอยรับรู้รายได้จาก
โครงการ TUPI B.V. Replicant FPSO Compression Modules นอกจากนี้ เราคาดว่าในไตรมาสที่ 4/2558 
โครงการ Petrobras P75/P77 FPSO Modules จะกลับมาดำาเนินการอีก ทำาให้จะสนับสนุนทิศทางการ
เติบโตของบริษัทฯ อีกครั้ง

In 3Q 2015, BJCHI has now gotten back on track for growth with continued successful execution 
of the TUPI FPSO Compression Modules Project. Moreover, we expect the Petrobras P75/P77 
FPSO Modules Project to re-start in 4Q 2015 which will further support our growth agenda.

Mr. Young Jun Lee, CEO

“

“

“
“



เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คุณยู ยูน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและ
บัญชี ได้ให้สัมภาษณ์แก่รายการ The Debate เจาะสนาม ซึ่งเป็นรายการ
โต้วาทีด้านการลงทุน โดยมี คุณเผดิมภพ สงเคราะห์,กรรมการผู้จัดการ 
สายงานจัดการเงินทุนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำากัด (มหาชน)
และ คุณกวี ชูกิจเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย
จำากัด (มหาชน) มาสัมภาษณ์ภาพรวมการดำาเนินธุรกิจและแนวโน้มการ
เติบโตของ BJCHI ในอนาคต รวมไปถึง โครงการต่างๆ ที่กำาลังดำาเนินการ
ส่งมอบแก่ลูกค้าของบริษัท โดยเฉพาะโครงการ TUPI FPSO Modules 
ซึ่งจะเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2558-2559

ทั้งนี้ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นที่สนใจ สามารถรับชมรายการ The Debate 
เจาะสนามย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ns-5
3iqhmew 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 / On 13rd August 2015

 On 13 August 2015, Mr. Yul Yoon, CFO of BJCHI, appeared on the 
TV program “The Debate” with Mr. Padermpob Songkroh (Managing 
Director - Equity Wealth Management, Kasikorn Securities PCL) and 
Mr. Kavee Chukitkasem (Assistant Managing Director of Kasikorn 
Securities PCL). BJCHI’s CFO provided an overview of the Company’s 
business operations, projects in progress and the exciting future out-
look of the Company.

For interested investors and shareholders who would like to watch the 
program, please visit https://www.youtube.com/watch?v=ns-53iqh-
mew 

BJCHI ON THE DEBATE TV PROGRAM

OPPORTUNITY DAY ACTIVITY

รายการ The DebaTe เจาะสนาม มาเจาะลึกข้อมูล bJChI

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำาคัญถึงการนำาเสนอข้อมูลให้แก่นักลงทุนทุกกลุ่มอย่าง
ครบถ้วน โปร่งใส ดังนั้น ที่ผ่านมาบริษัทฯ จึงได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัท
จดทะเบียนพบผู้ลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง สำาหรับในส่วนของ
ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสท่ี 2/2558 ผู้แทนของบริษัทนำาโดยคุณ ยู ยูน 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี และคุณวิทยา เชียงอุทัย ผู้จัดการฝ่าย
นักลงทุนสัมพันธ์ ได้ร่วมให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน รวมไปถึง
ผู้สนใจรับฟังข้อมูลของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์เพื่อนำาไปใช้ในการประกอบ
การตัดสินใจลงทุนโดยบริษัทเชื่อว่าในปี 2558 บริษัทจะสามารถรักษาการเติบโต
จากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
The Company recognizes the importance of presenting complete and transparent in-
formation to all investors. Therefore, BJCHI participates in the Opportunity Days held 
by The Stock Exchange of Thailand on a regular basis. On 17 November 2015, Mr. Yul 
Yoon (CFO) and Mr. Vittaya Changeutai (Investor Relation Manager) presented the 
information on the Company’s 3Q 2015 Operating Results and future outlook to the 
investors, analysts and the media. Moreover, the Company reiterated its confidence in 
achieving 15% top line growth in 2015 compared to the previous year. 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 / On 24th August 2015
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กิจกรรมประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ประจำาไตรมาสที่ 3/2558

ผู้บริหารให้สัมภาษณ์แก่รายการ Business line & life

บริษัทฯ ได้จัดงานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ขึ้น เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
2558 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ อันประกอบ
ไปด้วยคุณยู ยูน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี คุณจันทร์จิรา สมัคร
ไทย ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและคุณวิทยา เชียงอุทัย ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์ ได้ร่วมให้ข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ และแนวโน้มทางธุรกิจใน
อนาคตแก่นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนกว่า 20 คน เข้าร่วมรับฟังข้อมูล
แนวโน้มผลประกอบการของบริษัท โดยทางบริษัทฯ ได้แสดงความม่ันใจต่อผู้
เข้าร่วมงานว่า ท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำามันดิบและการชะลอตัวลง
ของเศรษฐกิจโลก บริษัทฯ จะยังสามารถเติบโตได้ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 15 จากปี 
2557 เนื่องจากการเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ TUPI FPSO ในไตรมาสที่ 
3/2558 ซึ่งเป็นโครงการหลักที่จะขับเคลื่อนการเติบโตรายได้ของบริษัทฯ 

คุณยู ยูน ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบัญชี ได้ให้สัมภาษณ์แก่รายการ BUSIneSS LIFe & LIne ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงรายการท่ีได้รับความนิยมจากผู้
ชมจำานวนมาก ที่นำาเสนอข่าวสารทางธุรกิจ แวดวงการลงทุน เกี่ยวกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงปัจจัยภายนอกและภายในท่ี
จะขับเคลื่อนการดำาเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท คุณยู ยูน กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับตัวลดลงของราคาน้ำามันในระยะสั้นถึงระยะกลางกลับส่ง
ผลดีต่อบริษัทฯ เนื่องจาก เจ้าของโครงการต่างๆ ต้องมองหาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีต้นทุนต่ำา ทั้งนี้ ภายใตก้าร
แข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ยังมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงผ่านการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ราคาที่ดี และตรงต่อเวลา ดังนั้น บริษัทเชื่อว่า
บริษัทฯ จะมีโอกาสสำาหรับเข้าไปรับงานโครงการต่างๆ ในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

 The Company held the 3Q 2015 Analyst Meeting on 22 October 2015 at 
Sofitel Hotel in Bangkok. At the event, BJCHI’s representatives included Mr. Yul Yoon 
(Chief Financial Officer), Ms. Chanchira Smakthai (Financial Director) and 
Mr. Vittaya Changeutai (Investor Relation Manager), who presented the 
information on project progress and future business opportunities to over 20 
analysts and fund managers. The Company expressed its confidence that it 
will be able to exceed the 15% growth target for 2015 despite the drop in oil 
prices and global economic slowdown. TUPI FPSO Modules Project start-up 
and ramp-up in the 3Q were key drivers underpinning the revenue growth. 

Mr. Yul Yoon (CFO) appeared on the Business Life & Line TV Program, a popular TV program in Thailand for business and investments, to share his insights on 
the Company’s existing business operations and on the external and internal factors driving the future outlook of the Company. Mr. Yoon also added that the 
reduced oil prices in the short- to mid-term will lead to significantly increased opportunities for BJCHI, as all the project owners are forced to actively search for 
alternative suppliers with lower costs for fabrication and modularization. While the competition is intensifying, the Company has strong capabilities to deliver 
the exceptional quality at competitive prices and on time. Thus, the Company is confident in its ability to continue securing oversea projects in the future. 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 / On 22nd October 2015

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 / On 31th August 2015

3Q 2015 ANALYST MEETING

BJCHI ON BUSINESS LINE&LIFE PROGRAM
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สรุปผลประกอบการไตรมาส 3/2558

รายได้ / Revenue

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย / ConTRaCTeD CosT anD expenses

กำาไร / pRofIT

ในไตรมาส 3 ปี 2558  ต้นทุนตามสัญญา  เท่ากับ 931.7 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 69.6 
จาก 549.5 ล้านบาท เม่ือเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2558 และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.9 จาก 
855.6 ล้านบาท เม่ือเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 เน่ืองจากปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
ซ่ึงเป็นไปตามสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ตามสัญญา

ในไตรมาส 3 ปี 2558  รายได้ตามสัญญา (ไม่รวมรายได้อื่น) เท่ากับ 1,318.2 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 580.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.8 จาก 737.4 ล้านบาทในไตรมาส 
2 ปี 2558 โดยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รายได้ตามสัญญาเพ่ิมขึ้น 
73.1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.9 จาก 1,245.2 ล้านบาท เนื่องจากการรับรู้รายได้
เพิ่มขึ้นจาก โครงการ TuPi – fPsO mOdules และ โครงการ TOyO seTal PiPing 
suPPly

ในไตรมาส 3 ปี 2558  บริษัทฯ มีกำาไรข้ันต้น (ไม่รวมรายได้อ่ืน) เท่ากับ 386.5 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 105.7% หรือ 198.7 ล้านบาท จาก 187.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 
ปี 2558 เนื่องจากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าของโครงการและการ
ปรับตัวลดลงของต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการชะลอโครงการ Qgi fPsO mOdules ใน
ไตรมาส 3 ปี 2558  เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 2557 กำาไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้
อื่น) ลดลง 0.8% จาก 389.6 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2558 เท่ากับ 81.7 ล้านบาท ลด
ลงร้อยละ 34.4 จาก 124.4  ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2558 เนื่องจาก
การควบคุมต้นทุนส่วนเพิ ่มจากการชะลองานบางส่วนของโครงการ Qgi fPsO 
mOdules ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารลดลงเนื่องจากไม่มีรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาส 3 ปี 2558 
ในขณะที่เมื่อหักผลกระทบการอัตราแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ทรงตัว แม้จะมีค่าใช้จ่ายการบริจาคให้แก่สถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งถูกชดเชย
ด้วยการลดลงของต้นทุนค่าโสหุ้ยและค่าขนส่ง

บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2558 เท่ากับ 420.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133.2% 
หรือ 240.1 ล้านบาท จาก 180.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2558 
เนื่องจากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าของโครงการและและการปรับตัว
ลดลงของต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการชะลอโครงการบางส่วนของ Qgi fPsO mOdules 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 กำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 63.1% หรือ 162.5 ล้าน
บาท จาก 258.0 ล้านบาท สาเหตุหลักเป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำาไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน

รายได้ตามสัญญา

ต้นทุนงานตามสัญญา

กำาไรขั้นต้นและอัตรากำาไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กำาไรสุทธิและอัตรากำาไรสุทธิ

Contracted Revenue (excluding Other Income) in 3Q 2015 was 1,318.2 
million baht, rising by 580.9 million baht or 78.8% from 737.4 million 
baht in 2Q 2015.  Compared to the same period last year, Contracted 
Revenue increased by 73.1 million baht or 5.9% from 1,245.2 million 
baht.  These increases were underpinned by revenue recognition from 
the TUPI FPSO modules project and the Toyo Setal piping supply project

ConTRaCTeD Revenue

The Company’s Contracted Costs in 3Q 2015 were 931.7 million 
baht, increasing by 69.6% from 549.5 million baht in 2Q 2015 and 
by 8.9% from 855.6 million baht in 3Q 2014. The rise in Contracted 
Costs resulted from increased project activities in line with higher 
Contracted Revenue.

ConTRaCTeD CosT

In 3Q 2015, SG&A Expenses were 81.7 million baht, declining by 34.4% 
from 124.4 million baht in 2Q 2015. This decrease was mainly driven 
by controlling the additional costs related to the partial suspension 
of the QGI FPSO modules project.  When compared to 3Q 2014, total 
SG&A Expenses have declined due to the absence of FX losses in 3Q 
2015.  At the same time, when excluding FX impacts, the SG&A ex-
penses have remained constant, despite an increase in donations to 
educational institutions, which were offset by decreases in overhead 
and transportation costs.

sellIng, geneRal & aDmInIsTRaTIve expense

Gross Profits (excluding Other Income) in 3Q 2015 were 386.5 million 
baht, increasing by 105.7% or 198.7 million baht from 187.9 million 
baht in 2Q 2015.  This improvement in gross profits was mainly due to 
increase in project progress and corresponding recognized revenue 
and significant decrease in costs related to the partial suspension of 
the QGI FPSO modules project in 3Q 2015.  Compared to the same 
period last year, Gross Profits (excluding Other Income) decreased by 
0.8% from 389.6 million baht.

gRoss pRofIT anD gRoss pRofIT maRgIn

In 3Q 2015, The Company recorded Net Profits of 420.3 million baht, 
increasing by 133.2% or 240.1 million baht from 180.3 million baht in 
2Q 2015, reflecting the increases in project progress and reductions 
in costs related to the partial suspension of the QGI FPSO modules 
project.  Compared to the same period last year, Net Profits increased 
by 63.1% or 162.5 million baht from 258.0 million baht.  This was 
largely driven by revenue increases and FX impacts. 

neT pRofIT anD neT pRofIT maRgIn

3Q/2015 OPERATING RESULTS

3rd Quarter 2015
ประจำ�ไตรม�สที่3 ปี 2558

Vol.2 /  ฉบับที่ 2



IR-NEWSLETTER

สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี่
www.irplus.in.th/Listed/BJCHIfinance_statement.asp 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเก่่ียวกับ งบการเงิน 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 กันย�ยน 2558
Stock Price as of 
30 September 2015

6.60 บาทต่อหุ้น
6.60 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)

10,560 ล้านบาท
10,560 million Baht

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

นโยบ�ยเงินปันผล / Dividend Policy

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำารองต่างๆ ทุกประเภทตาม
ที่กฎหมายกำาหนดและตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท 
(โดยมีเงื ่อนไขเพิ่มเติม)

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 required by the 
applicable laws (with additional conditions)

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2558/As of 30 September 2015

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / IR CONTACT

โทรศัพท์ / Tel 092-252-8012, 083-318-5378

โทรส�ร / Fax 0-3889-3711

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
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