
To comply with the good corporate governance, BJC 
Heavy Industries Public Company Limited (“Company”) 
held the Annual General Meeting for Year 2016 at 2.00 
p.m. at Banyan I Room, 10th Floor, Banyan Tree Bangkok 
Hotel, No. 21/100 South Sathon Road, Sathon, Bangkok. 
During the shareholder meeting, the company received 
useful suggestions and opinions, which would be used 
to improve business operation to maximize the share-
holder value further. 
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เพื่อปฏิบัติไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ 
อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองบันยัน  1  ชั้น 10 โรงแรมบัน
ยันทรี กรุงเทพเลขที่  21/100 ถนนสาทรใตเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โดยในที่ประชุมผูถือหุนนั้นบริษัทฯ ไดรับคำแนะนำขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชนตางๆซึ่ง บริษัทฯคาดวาจะนำไปปรับใชในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อสรางประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนตอไป 
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As the partial importance of disclosing complete, transparent and 
timely information to all interested persons,  Mrs. Chanchira Smakthai, 
Assist Managing Director and Mr. Vittaya Changeutai, Investor Rela-
tion Manager of BJCHI joined the Opportunity Day organized by the 
Stock Exchange of Thailand on 19 May 2016 to present 1Q2016 busi-
ness performance. The company also targeted 2016 revenue growth by 
15% from the previous year.

On 9 April 2016, the Company has successfully delivered 
FPSOs compression modules of 01B for TUPI B.V. Proj-
ect. This is another testament of BJCHI for executing a 
large-scale FPSOs compression modules in oil & gas 
industry. Furthermore, the next shipment pertaining to 
FPSOs compression modules of 02B is being expected 
to deliver to customers in July 2016.

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 บริษัทฯไดประสบความสำเร็จในการ
สงมอบงาน FPSOs compression modules สำหรับกลุมงาน 
01B ของโครงการ TUPI B.V.นี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจนของบริษัทฯ 
ในการดำเนินโครงการขนาดใหญสำหรับ FPSOs compression 
ในอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซนอกจากนี้ในสวนของ FPSOs com-
pression modules  สำหรับกลุมงาน  02B คาดวาจะถูกสงมอบ
ใหแกลูกคาในชวงเดือนกรกฏาคม 2559 นี้

ในฐานะที ่เปนสวนสำคัญของการเปดเผยขอมูล
ความโปรงใสและทันเวลาใหแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
ดังนั้น คุณจันทรจิรา สมัครไทย ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการพรอมทั้งคุณวิทยา เชียงอุทัย ผูจัดการฝาย
นักลงทุนสัมพันธไดเขารวมงานบริษัทจดทะเบียน
พบผูลงทุน ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
เพ ื ่อนำเสนอข อม ูลผลการดำ เน ินงานประจำ
ไตรมาส 1/2559 ซึ่งบริษัทฯ ยังคงตั้งเปาที่จะ
เติบโตรอยละ 15 จากปที่ผานมา
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The Company recognizes that business growth and successes can be sustained on a long term basis with the 
responsibility of societies, communities and environment.  As a result, CSR activities in 1Q2016 have been
undertaken to make the contribution to the local communities as follows:

บริษัทฯ ตระหนักดีวาการเติบโตทางธุรกิจและความสำเร็จนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นอยางยั่งยืน พรอมกับความรับผิดชอบตอสังคมชุมชมและ
สิ่งแวดลอม ดังนั้น ในไตรมาสที่ 1/2559 บริษัทฯ จึงไดดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อสรางผลประโยชนใหแก
ชุมชมทองถิ่น ดังตอไปนี้

Giving a drug box to Makhamkoo Municipality O�ice, Nikompattana, Rayong on 6 January 2016

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจำป 2559 ณ มายองโอทอป จังหวัดระยองเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559
Organizing 2016 National Children Day at Mayong OTOP, Rayong held on 9 January 2016.
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กิจกรรมมอบตูยาใหเทศบาลตำบลมะขามคู ที่เทศบาลตำบลมะขามคู อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559



ในไตรมาส 1 ป 2559  รายไดตามสัญญา (ไมรวมรายไดอื่น) เทากับ 2,101.1 

ลานบาท เพิ่มขึ้น 602.4 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 40.2 จาก 1,498.7 

ลานบาทในไตรมาส 1 ป 2558 การเพิ่มขึ้นของรายไดตามสัญญาเนื่องจาก

การทะยอยรับรูรายไดอยางตอเนื่องจากโครงการ TUPI FPSO MODULES

PROJECT รวมไปถึงการกลับมาดำเนินโครงการ QGI PROJECT อีกครั้ง หลัง

จากที่มีการชะลอการดำเนินโครงการดังกลาวไปตั้งแตไตรมาสที่ 2 ป 2558

รายไดตามสัญญา

In 1Q2016, Contracted Revenue (excluding other incomes) was 2,101.1 

million baht, rising of 602.4 million baht or 40.2% from 1,498.7 million baht in 

1Q2015. The increase in Contracted Revenue stemmed mainly from revenue 

recognition of TUPI FPSO modules project as well as the re-start of QGI 

project after the partial suspension since 2Q2015.

ตนทุนตามสัญญา

ในไตรมาส 1 ป 2559  ตนทุนตามสัญญาเทากับ 1,669.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

575.1 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 52.5 จาก 1,094.4 ลานบาท การปรับตัว

เพิ่มขึ้นของตนทุนตามสัญญาสาเหตุหลักเนื่องจากกิจกรรมที่เกี ่ยวของกับ

การดำเนินโครงการสูงขึ ้นสงผลใหมีการเพิ ่มขึ ้นของคาแรงและคาวัสดุ

อุปกรณที่เกิดจากการสงมอบงาน TUPI FPSO MODULES PROJECT ใน

สวนของ MODULES (01B) และการกลับมาเริ่มดำเนินโครงการ QGI

PROJECT ตั้งแตชวงเดือนธันวาคมป 2558 

คาใชจายในการขายและบริหาร 

คาใชจายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ป 2559 เทากับ 88.3 ลานบาท

ลดลง 15.8 ลานบาทหรือลดลงรอยละ 15.2 จากไตรมาส 1 ป 2558 

สาเหตุหลักเนื ่องจากมีการบริหารตนทุนที ่เกี ่ยวของกับคาใชจายในการ

ขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตนทุน

กำไรข้ันตน
ในไตรมาส 1 ป 2559 บริษัทมีกำไรข้ันตน (ไมรวมรายไดอ่ืน) เทากับ 431.6 ลาน
บาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.8 จากไตรมาสท่ี 1 ป 2558 ท่ีอยูท่ี 404.3 ลานบาท เน่ือง
จากการรับรูรายไดอยางตอเน่ืองของโครงการ TUPI FPSO MODULES 
PROJECT  ในไตรมาสท่ี 1 ป 2559 และการกลับมาเร่ิมรับรูรายไดของโครงการ 
QGI PROJECT อีกคร้ังต้ังแตปลายป  2558  ประกอบกับในไตรมาสท่ี 1 ป 2558 
เปนชวงใกลสิ ้นสุดโครงการขนาดใหญสำหรับลูกคาที่ประเทศออสเตรเลีย
กำไรสุทธิ
บริษัทมี กำไรสุทธิในไตรมาส 1 ป 2559 เทากับ 338.7 ลานบาท เพ่ิมข้ึน
177.4 ลานบาท หรือปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 110.0 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียว
กันของปกอนเนื่องจากการรับรูรายไดที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของโครงการ
TUPI FPSO MODULES PROJECT และการกลับมาเร่ิมดำเนินโครงการ
QGI PROJECT อยางไรก็ตาม เม่ือไมรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน 
กำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 57.3 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 19.0  ท้ังน้ี ในไตรมาสท่ี 1 ป 
2558บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนจำนวน 140.5 ลานบาทขณะท่ีใน 
ไตรมาส 1 ป 2559 บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนลดลงคิดเปนจำนวน 
20.1 ลานบาท โดยผลขาดทุนท่ีลดลงเกิดจากการบริหารจัดการความเส่ียงดาน 
อัตราแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเนื่องจากเงินบาทแข็งคาขึ้น
เม่ือเปรียบเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐ    

กำไร

Contracted Costs

In 1Q2016, Contracted Cost was 1,669.5 million baht, increasing of 575.1 

million baht or 52.5 % from 1,094.4 million baht. Rising contracted costs 

were largely driven by the increased project activities leading to higher 

labor cost and consumable-related expenses during the 1st shipment of 

TUPI FPSO modules project in the part of Modules (01B) and the re-start 

of QGI project since December 2015.

SG&A

SG&A Expenses in 1Q2016 were 88.3 million baht, decreasing of 15.8 

million baht or 15.2% from 1Q2015. The main factor for the fall in SG&A 

expenses resulted from the cost management in more e�icient ways.

Gross Profits

In 1Q2016, the company’s Gross Profits (excluding other incomes) were 

431.6 million baht, increasing by 6.8% from 404.3 million baht due to the 

continued revenue recognition of TUPI FPSO modules project in 1Q2016 

and the re-start of QGI project since late 2015 while in 1Q2015 the company 

almost completed the large-scale Australian projects.

Net Profits

Net Profits in 1Q2016 were 338.7 million baht, increasing of 177.4 million 

baht or 110.0% as compared with those in the same period of last year 

because the company has continuously recognized revenue from TUPI 

FPSO modules project and the re-start of QGI project. However, Net 

Profits (excluding FX impacts) increased by 57.3 million baht or 19.0%. In 

1Q2015, the company confronted with the foreign exchange loss of 140.5

while FX loss decreased to 20.1 million baht in 1Q2016 as a result of the 

FX hedging management in more e�icient ways along with the relative 

appreciation of the Thai Baht versus the US Dollar. 

1Q2016 OPERATING RESULTSสรุปผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2559
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092-252-8012 โทรศัพท์ / Tel

โทรสาร / Fax

Email

เว็บไซด์ / Website

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัน (มหาชน)
เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

0-3889-3711

ir@bjc1994.com

www.bjc1994.com

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

 

IR-NEWSLETTER
IR-CONTACTติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกรียวงบการเงิน บทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ปริมาณหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด 
Free-Floated Portion 25.30%

11,600 ล้านบาท
11,600 million Baht

มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด
Market Capitalization

1,599.99 ล้านหุ้น
1,599.99 million shares

จำนวนหุ้นจดทะเบียน
Listed Shares

หมวดธุรกิจ
Sector 

คะแนนบรรษัทภิบาลปี 2558 
CG Score 2015 

(อยู่ในเกณฑ์ดี) 
(Good)

บริการรับเหมาก่อสร้าง ราคาหุ้น ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2559 
7.25 บาทต่อหุ้น
Construction Service
Stock Price as of 31 March 2016
7.25 Baht per share

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

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)  As of 31 March 2016

นโยบายเงินปันผล / Dividend Policy 
For more information about financial statements and MD&A
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