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TUPI BV REPLICANT FPSO PROJECT

In October and November 2016, the Company 
has successfully delivered FPSOs compres-
sion modules for  Petrobras P75 and TUPI B.V. 
02B. 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 compres-
sion modules of Petrobras P77 and TUPI B.V. 
03B are being expected to deliver to custom-
ers in 1Q2017 and 3Q2017, respectively.

การสงมอบโครงการ PETROBRAS P75
และ TUPI 02B

ในชวงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2559 ที่ผานมาบริษัท 

ไดประสบความสำเร็จในการสงมอบงาน FPSOs COM-

PRESSION MODULES สำหรับกลุมงาน PETROBRAS 

P75 และ TUPI B.V. 02B ใหแกลูกคา นี่คืออีกหนึ่งบท 

พิสูจนของบริษัทในการดำเนินโครงการขนาดใหญสำหรับ 

FPSOs COMPRESSION ในอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ 

นอกจากนี้ ในสวนของ FPSOs COMPRESSION MOD-

ULES สำหรับกลุมงาน PETROBRAS P77 และ TUPI 03B 

คาดวาจะถูกสงมอบใหแกลูกคา ในชวงไตรมาสที่ 1/2560 

และไตรมาสที่ 3/2560 ตามลำดับ
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OPPORTUNITY DAY FOR 3Q2016
OPERATING RESULTS

To distribute the significant, complete and 
transparent information to all stakeholders, the 
company continues regularly participating in 
Opportunity Day held by the Stock Exchange 
of Thailand. On 21 November 2016, Ms. 
Chanchira Smakthai (Assistant Managing 
Director) and Mr. Vittaya Changeutai (Investor 
Relation Manager) presented the information 
on the Company’s 3Q/2016 Operating Perfor-
mance and future outlook to the investors, 
analysts and the media at the Stock Exchange 
of Thailand’s building.

กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน
ประจำไตรมาสที่ 3/2559

เพื ่อเปนการนำเสนอขอมูลที่มีสาระสำคัญใหแกผู มีสวนได 

เสียทุกฝายอยางครบถวน โปรงใส ตอเนื่อง ดังนั้น บริษัท 

จึงไดมีการเขารวมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุนกับ

ตลาดหลักทรัพยอยางสม่ำเสมอ โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 

2559  คุณจันทรจิรา สมัครไทย ผูชวยกรรมการผูจัดการ  

และคุณวิทยา เชียงอุทัย ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ 

ไดรวมใหขอมูลผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2559 และ 

แ น ว โ น  ม ก า ร ด ำ เ น ิ น ธ ุ ร ก ิ จ ใ น อ น า ค ต แ ก  น ั ก ล ง ท ุ น 

นักวิเคราะห สื่อมวลชน ณ อาคารตลาดหลักทรัพยแหง 

ประเทศไทย
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ANALYST MEETING FOR 3Q2016 
OPERATING RESULTS

The Company organized Analyst Meeting on 
15 November 2016 at The Westin Grande 
Sukhumvit Bangkok. At the event, BJCHI’s 
representatives included Ms. Chanchira 
Smakthai (Assistant Managing Director) and 
Mr. Vittaya Changeutai (Investor Relation Man-
ager) and Mr. Suthi Thangsri (Contract Manag-
er) who presented the information about 
3Q2016 operating results, project progress 
and the future prospect to 20 analysts and 
fund managers.  The Company mentioned that 
among the global economic slowdown and 
the decrease in energy prices, the company 
continued to enter into the project bids among 
various industries such as oil & gas, mining, 
renewable energy to create the long-term 
sustainable growth for BJCHI.

กิจกรรมประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย
ประจำไตรมาสที่ 3/2559

บริษัทไดจัดงานประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพยขึ้น เมื่อวันที่ 

15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด 

สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีผูบริหารของบริษัท อันประกอบไป 

ดวยคุณจันทรจิรา สมัครไทย ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

คุณวิทยา เชียงอุทัย ผูจัดการฝายนักลงทุนสัมพันธ และ 

คุณสุทธิ ทั่งศรี ผูจัดการฝายสัญญาโครงการ ไดรวมให 

ขอมูลผลประกอบการในไตรมาสที่ 3/2559 ความคืบหนา 

ของโครงการ และแนวโนมทางธุรกิจในอนาคตแกนักวิเคราะห 

และผูจัดการกองทุนกวา 20 คน ที่เขารวมรับฟงขอมูล 

โดยทางบริษัทไดกลาววาทามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจ 

โลกและการลดลงของราคาน้ำมันดิบ บริษัทยังคงเขารวมประมูล 

งานตางๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง เชน 

อุตสาหกรรมน้ำมันและกาซ อุตสาหกรรมเหมืองแร อุตสาห 

กรรมพลังงานทดแทนเพื่อสรางการเติบโตในระยะยาวใหแก 

บริษัทตอไป
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CONTRACTED REVENUE

Contracted Revenue in 3Q2016 was 659.7 
million baht, falling by 50.0% from 1,318.2 
million baht in 3Q2015.  The decrease in 
contracted revenue resulted from the final 
phase of executing TUPI FPSO modules (02B) 
and QGI FPSO modules while revenue from 
TUPI FPSO modules (03B) has been partly 
recognized.  However, during 9M2016, the 
company’s contracted revenue was 4,480.9 
million baht, growing by 26.1% from 9M2015 
at 3,554.3 million baht.  

รายไดตามสัญญาในไตรมาส 3 ป 2559 เทากับ 659.7 

ลานบาท ลดลงรอยละ 50.0 จาก 1,318.2 ลานบาท 

ในไตรมาส 3 ป 2558 เปนการลดลงของรายไดตามสัญญา 

เนื่องจากเปนการรับรูรายไดชวงปลายของโครงการ TUPI 

FPSO MODULES (02B) และ QGI FPSO MODULES   

ขณะที่เริ ่มรับรูรายไดเพียงบางสวนของโครงการ TUPI FPSO 

MODULES (03B) อยางไรก็ตามหากพิจารณาชวง 9 เดือน 

แรกของป 2559 บริษัทมีรายไดตามสัญญาเทากับ  4,480.9 

ลานบาท เพิ่มขึ้น รอยละ 26.1 จาก 3,554.3 ลานบาทใน 

ชวงเดียวกันของปกอน  

รายไดตามสัญญา

3Q2016 OPERATING RESULTS
ผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3/2559
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SG&A

SG&A in 3Q2016 was 51.5 million baht, 
decreasing by 29.7 million baht or 36.6% from 
81.2 million baht in 3Q2015. While SG&A in 
9M2016 was 211.1 million baht, representing 
the drop by 98.3 million or 31.8% baht from 
309.4 million baht from the same period of last 
year.  The contraction of SG&A in 3Q2016 and 
9M2016 as compared to the same time of 
prior year resulted from the cost management 
policy in more effective ways. 

คาใชจายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ป 2559 

เทากับ 51.5 ลานบาท ลดลงจำนวน 29.7 ลานบาท จาก

81.2 ลานบาท ในไตรมาส 3 ป 2558 หรือลดลงรอยละ 36.6 

ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับชวง 9 เดือนแรกของป 2559 

ที่คาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 211.1 ลานบาท 

ลดลง 98.3 ลานบาทจาก 309.4 ลานบาทในชวงเวลา 

เดียวกันของปกอน หรือคิดเปนลดลงรอยละ 31.8 สาเหตุ 

หลักเนื ่องจากมีการบริหารตนทุนที ่เกี ่ยวของกับคาใชจาย 

ในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คาใชจายในการขายและบริหาร

CONTRACTED COSTS

In 3Q2016, Contracted Costs was 777.5 
million baht decreasing by 16.6% as com-
pared with that at 931.7 million baht in 
3Q2015.  At the same time, contracted cost 
for 9M2016 was 3,946.6 million baht, growing 
by 53.2% from 2,575.6 million baht from the 
same period of pervious year.  The increase in 
contracted cost in Q32016 was significantly 
driven by higher repaired costs related to 
executing TUPI FPSO modules project (01B) 
delivered since 2Q2016 including raw material, 
equipment and labor for repairing such dam-
aged work during the period of transporting 
modules on the sea in addition to cost of expe-
dited work to deliver the project as schedule. 
Moreover, TUPI FPSO modules project is 
considered as EPC and Turnkey project where 
naturally would not have the high profitability.

ตนทุนตามสัญญาในไตรมาส 3 ป 2559 เทากับ 777.5 

ลานบาท ลดลงรอยละ 16.6 จาก 931.7 ลานบาทในไตรมาส 

3 ป 2558  ขณะที่ตนทุนตามสัญญาในชวง 9 เดือนแรกของป 

2559 เทากับ 3,946.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,575.6 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 53.2  เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน 

ของปกอน สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของตนทุนตามสัญญา 

เนื่องจากตนทุนที่เกี่ยวของกับการดำเนินโครงการ TUPI FPSO 

MODULES PROJECT (01B) ที่ไดสงมอบสินคาในไตรมาส 

2 ป 2559 มีตนทุนเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้เปนคาวัสดุ/อุปกรณ 

และคาแรงงานในการซอมแซมสินคาที ่เก ิดความเสียหาย 

ระหวางขนสงสินคาทางเรือ (REPAIRED WORK)  นอกจากนี้ 

ยังมีตนทุนในสวนการเรงปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถสงมอบสินคา 

ไดตามกำหนดที่ไดวางไว ทั้งนี้ โครงการ TUPI FPSO MOD-

ULES PROJECT เปนโครงการที่บริษัท รับงานในฐานะที่เปน 

ผูรับเหมาโครงการหลัก (EPC) ดังนั้นจึงมีอัตรากำไรที่ไมสูง 

มากนัก 

ตนทุนตามสัญญา
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NET PROFITS

The company confronted with net loss in 
3Q2016 at 198.0 million baht as compared 
with net profit in 3Q2015 at 419.6 million 
baht.  As a consequence, net profit margin 
was negatively recorded at 29.9% as com-
pared with 29.1% net profit in 3Q2015. In 
the meantime, net profit in 9M2016 was 
332.4 million baht, decreasing from 760.7 
million baht in 9M2015. As a result of that, 
net profit margin was reduced from 20.8% in 
9M2015 to 7.3% in 9M2016 because of the 
significant increase in contracted cost as 
mentioned before

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส 3 ป 2559 เทากับ 198.0 

ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากำไรสุทธิติดลบรอยละ 29.9 

เมื่อเทียบกับ 419.6 ลานบาทในไตรมาส 3 ป 2558 ที่อัตรา 

กำไรสุทธิเปนรอยละ 29.1 ในขณะที่ชวง 9 เดือนแรกของป 

2559 กำไรสุทธิของบริษัทเทากับ 332.4 ลานบาท ลดลงจาก 

760.7 ลานบาทในชวงเวลาเดียวกันของปกอน ทั้งนี้ อัตรา 

กำไรสุทธิในรอบ 9 เดือนแรกของป 2559 อยูที่รอยละ 7.3 

เทียบกับรอยละ 20.8 ในชวงเวลาเดียวกันของป 2558 การ 

ลดลงของกำไรสุทธิในปนี้มีสาเหตุเนื่องจากตนทุนตามสัญญา

ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นตามที่ไดกลาวขางตน 

กำไรสุทธิ

TO BE A WORLD-CLASS  INTEGRATED
ENGINEERING, PROCUREMEN, FABRICATION
AND MODULARIZATION SERVICE PROVIDER.
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ขอมูลหลักทรัพย / STOCK INFORMATION

คะแนนบรรษัทภิบาลป 2559 / CG SCORE 2016: (GOOD / อยูในเกณฑดี)

หมวดธุรกิจ / SECTOR:  บริการรับเหมากอสราง / CONSTRUCTION SERVICE

ราคาหุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559/STOCK PRICE AS OF 30 SEPTEMBER 2016:   5.80 บาทตอหุน / 5.80 BAHT PER SHARE

จำนวนหุนจดทะเบียน (ลานหุน) / LISTED SHARES (MILLION SHARES):  1,599.99 ลานหุน / 1,599.99 MILLION SHARES

มูลคาตลาด (ลานบาท) / MARKET CAPITALIZATION (MILLION BAHT):  9,280 ลานบาท / 9,280 MILLION BAHT

ปริมาณหุนท่ีหมุนเวียนในตลาด(%) / FREE-FLOATED PORTION (%):  25.15%

นโยบายเงินปนผล / DIVIDEND POLICY:  ไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล

และหลังหักสำรองตางๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกำหนดและตามท่ีกำหนดไวในขอบังคับของบริษัท (โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม)

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 วันท่ี 30 กันยายน 2559/AS OF 30 SEPTEMBER 2016
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โทรศัพท / TEL : 092-252-8012 

โทรสาร / FAX : 0-3889-3711

EMAIL : IR@BJC1994.COM 

เว็บไซด / WEBSITE : WWW.BJC1994.COM

บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัน (มหาชน) เลขท่ี 594  หมู 4 

ตำบลมะขามคู อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

594 MOO 4, MAKHAMKOO, NIKOMPATTANA RAYONG,

21180 THAILAND

ติดตอฝายนักลงทุนสัมพันธ / IR-CONTACT 


