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01 Best IR Award / รางวัลบริษัทจดทะเบยีนด้านนักลงทนุสัมพนัธ์ยอดเยี�ยม

BJCHI receives 2016 Best IR Award
          On 2 February 2017 at the Stock Exchange of Thailand Building, BJC Heavy Industries 

PCL received 2016 Best IR Award and 2016 Outstanding IR Award in the group of listed 

companies with market capitalization between 3,000 – 10,000 million bahts. Within the event, 

Mr.Vittaya Changeutai, Investor Relation Manager, attended the event and received such 

these awards as mentioned above.

BJCHI ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบยีนด้านนักลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยี�ยม” 

ประจาํปี 2559

          เมื�อวนัที� 2 กมุภาพนัธ์ 2560 ณ อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยบริษัท บีเจซี เฮฟวี� 

อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) ได้รับรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี�ยม (Best 

IR Award) และด้านงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเดน่ (Outstanding IR Award) ในงาน SET Award 2016 

ในกลุม่บริษัทที�มีมลูคา่หลกัทรัพย์ ณ ราคาตลาด (Market Cap.) ระหวา่ง 3,000 – 10,000 ล้านบาท 

โดยมีคณุวิทยา เชียงอทุยั ผู้จดัการฝ่ายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ร่วมงานและรับรางวลัดงักลา่ว
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02 Analyst Meeting / กิจกรรมประชุมนักวเิคราะห์หลักทรัพย์

Analyst Meeting for 4Q2016 Operating Results
          The Company organized Analyst Meeting on 8 March 2017 at The Westin Grande 

Sukhumvit Bangkok. At the event, BJCHI’s representatives included Ms. Chanchira Smakthai 

,Assistant Managing Director-Support , Mr. Seong Jin Lee,  Assistant Managing Director- 

Project , Mr. Vittaya Changeutai ,Investor Relation Manager who presented the information 

about 4Q2016 operating results, project progress and the future prospect to 20 analysts and 

fund managers.

กจิกรรมประชุมนักวเิคราะห์หลักทรัพย์ประจาํไตรมาสที� 4/2559

          บริษัทได้จดังานประชมุนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ขึ้น เมื�อวนัที� 8 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม 

เดอะ เวสทิน แกรนด์ สขุมุวิทกรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ อนัประกอบไปด้วย คณุจนัทร์จิรา 

สมคัรไทย ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ-สายงานสนบัสนนุ คณุเซงิจินลี ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ-สายงาน 

โครงการและคณุวิทยา เชียงอทุยั ผู้จดัการฝ่ายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ร่วมให้ข้อมลูผลประกอบการใน 

ไตรมาสที� 4/2559 ความคืบหน้าของโครงการ และแนวโน้มทางธรุกิจในอนาคตแก่นกัวิเคราะห์และ 

ผู้จดัการกองทนุกวา่ 20 คน ที�เข้าร่วมรับฟังข้อมลูดงักลา่ว
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03 Opportunity Day / กจิกรรมบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุ

Opportunity Day for 4Q2016 Operating Results
          On 13 March 2017, Mr. Vittaya Changeutai ,Investor Relation Manager and Mrs. Sioson 

Keawkemthong, Accounting Manager of BJC Heavy Industries PCL attended 4Q2016           

Opportunity Day to present the company’s information, 2017 business plan to focus on      

oversea and expand to local markets, total bidding project value (24 billion baht) and current 

backlog (1,647 million baht) to the investors, analysts and the media at the Stock Exchange 

of Thailand’s building.

กจิกรรมบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุประจาํไตรมาสที� 4/2559

          เมื�อวนัที� 13 มีนาคม 2560 คณุวิทยา เชียงอทุยั ผู้จดัการฝ่ายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ พร้อมด้วย 

คณุสร้อยสน แก้วเข็มทอง ผู้จดัการฝ่ายบญัชี  บริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) หรือ 

BJCHI ร่วมนําเสนอข้อมลูบริษัทตอ่นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และสื�อมวลชนในงานบริษัทจดทะเบียน 

พบผู้ลงทนุ (Opportunity Day) ประจํางวดผลการดําเนินงานปี 2559 ณ อาคารตลาดหลกัทรัพย์ 

แหง่ประเทศไทย   เผยแผนการดําเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ ยงัมุง่เน้นการขยายฐานลกูค้าใน 

ตา่งประเทศพร้อมขยายธรุกิจสูต่ลาดในประเทศ โดยยื�นประมลูงานใหมร่วมมลูคา่กวา่ 24,000 

ล้านบาท ซึ�งปัจจบุนัมีปริมาณงานในมือ (Backlog) ประมาณ 1,647 ล้านบาท  
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04 CSR Corner / กจิกรรมเพื�อสังคม ชุมชนและสิ�งแวดล้อม

CSR Corner
          The Company strongly believes that the success in the company’s business operation 

must be parallel with the attention and responsibility to societies, communities and environment. 

As a result of that, BJCHI held CSR activities in 1Q2017 for National Children Day on 14 January 

2017 at Nikhom Sang Ton-eng School 7, Rayong province by giving children a set of 

stationery, food, totaling by 30,000 Baht.

กจิกรรมเพื�อสังคม ชุมชนและสิ�งแวดล้อม

          บริษัท เชื�อวา่ความสําเร็จทางธรุกิจนั �นต้องเกิดขึ �นควบคูไ่ปกบัความใสใ่จตอ่ที�สงัคม ชมุชมและ 

สิ�งแวดล้อม ดงันั �น ในไตรมาสที� 1/2560 บริษัทจงึได้ดําเนินกิจกรรมงานวนัเดก็แหง่ชาตขิึ �น เมื�อวนัที� 14 

มกราคม 2560 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 จงัหวดัระยอง โดยมีการมอบอปุกรณ์เครื�องเขียน อาหาร 

ซึ�งเป็นเงินจํานวน 30,000 บาท
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05 2016 Operating Results / ผลประกอบการประจาํปี 2559 

Contracted Revenue

          Contracted Revenue in 2016 was 5,202.2 

million baht, falling by 7.3% from 5,611.6 million 

baht in 2015. The deceased contract revenue 

resulted from the final phase of executing TUPI 

FPSO modules (01B) and QGI FPSO modules. 

In addition, the project value of QGI FPSO 

modules has been decreasingly adjusted due 

to the overlap of work scope while the revenue 

recognition from TUPI FPSO modules (03B) 

was lower than the previous expectation due to 

the delay in raw material which suppliers could 

not procure as scheduled as well as the delay 

in tender bids of several projects. As a result of 

that, these factors resulted in the decrease in 

contracted revenue in 2016 from the prior year.

รายได้ตามสัญญา

            ในปี 2559 บริษัทมีรายได้ตามสญัญาไมร่วม      

รายได้อื�นเทา่กบั 5,202.2 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 7.3 

จาก 5,611.6 ล้านบาท  การลดลงของรายได้ตาม 

สัญญาเนื�องจากเป็นการรับรู้รายได้ช่วงปลายของ 

โครงการ TUPI FPSO modules (01B) และ โครงการ 

QGI FPSO modules ทั �งนี �มลูคา่ของงานโครงการ 

QGI FPSO modules มีการปรับลดมลูคา่งานตาม 

สญัญาเนื�องขอบเขตของงานบางสว่นซํ �าซ้อนกนั ใน

ขณะที�การรับรู้รายได้จากโครงการ TUPI  FPSO 

modules (03B) ตํ�ากวา่ที�ประเมินไว้ก่อนหน้าเนื�อง 

จากการดําเนินโครงการลา่ช้าจากการที�เจ้าของโครงการ 

ไม่สามารถส่งมอบวตัถุดิบได้ทนัตามเวลาที�กําหนด 

นอกจากนี � การประกาศผลประมลูงานโครงการใหม ่

หลายโครงการที�บ ริ ษัทเ ข้า ร่วมประมูลนั �นถูก 

เลื�อนกําหนดออกไปจากปัจจยัข้างต้น สง่ผลให้รายได้ 

ตามสญัญาในปี 2559 ลดลงจากปีก่อนหน้า 

Contracted Costs

       In 2016, contracted costs was 4,893.9 million 

baht, rising by 20.8% from 2015 which was 

4,052.9 million baht. The increase in contracted 

cost in 2016 was significantly driven by costs 

related to executing TUPI FPSO modules project 

and QGI FPSO modules project. TUPI FPSO 

modules project has still additional cost relevant 

to changing in work design, expedite cost 

and repaired cost during the period of project 

transportation as well as the cost of material 

and equipment delay which the project owner 

couldn’t deliver on schedule.

ต้นทนุตามสัญญา

 ในปี 2559 บริษัทมีต้นทนุงานตามสญัญา 

เทา่กบั 4,893.9 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 20.8 จากปี 

2558 ที�มีมลูคา่เทา่กบั 4,052.9 ล้านบาท เนื�องจาก 

การเพิ�มขึ �นของต้นทุนการดําเนินงานของโครงการ 

TUPI FPSO modules และ โครงการ QGI FPSO 

modules โดยโครงการ TUPI FPSO modules มีต้นทนุ 

ส่วนเพิ�มในเรื�องของงานที�มีการแก้ไขแบบต้นทุน 

ในสว่นของการเร่งงาน และต้นทนุในสว่นการซอ่ม 

แซมงานที�เสยีหายระหวา่งขนสง่ รวมไปถงึต้นทนุ 

จากการดําเนินงานจากการที�เจ้าของโครงการสง่มอบ

วตัถดุบิและอปุกรณ์เพื�อตดิตั �งในชิ �นงานลา่ช้า  
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SG&A

Net Profit

          Selling, General and Administrative expenses 

(SG&A) decreased by 14.9% from 366.6 million 

baht in 2015 to 311.9 million baht in 2016. The 

contraction of SG&A in 2016 resulted from 

the decreased compensation cost during the 

slowdown of project activities as well as the cost 

management policy in more effective ways. 

        2016 net profit was reported at 112.4 million 

baht, decreasing by 91.5% from 2015 net profit 

at 1,320.2 million baht. On the other hand, net 

profit margin was 2.1% as compared with 22.9% 

in 2015 due mainly to the increased contract 

cost as previously mentioned.

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กาํไรสุทธิ

 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ลดลงร้อยละ 14.9 จากในปี 2558 เทา่กบั 366.6 

ล้านบาท เป็น  311.9 ล้านบาท ในปี 2559 การปรับ 

ตวัลดลงนั �นเกิดจากในปี 2558 มีการจา่ยเงินชดเชย 

ตามกฎหมายแรงงาน จากการลดจํานวนพนกังานใน 

ช่วงระยะเวลาที�เกิดการชะลอโครงการ รวมไปถึงมี

การบริหารคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารที�มีประสทิธิ

ภาพมากยิ�งขึ �น

          กําไรสทุธิในปี 2559 เทา่กบั 112.4 ล้านบาท 

ปรับตวัลดลงร้อยละ 91.5 จากกําไรสทุธิในปี 2558  

ที�เทา่กบั 1,320.2 ล้านบาท ขณะเดียวกนัมีอตัรากําไร 

สทุธิร้อยละ 2.1 เมื�อเปรียบเทียบกบัอตัรากําไรสทุธิ 

ร้อยละ 22.9  ในปี 2558 สาเหตเุนื�องจากการปรับตวัเพิ�ม 

ขึ �นของต้นทนุตามสญัญาตามที�กลา่วไว้ข้างต้น

      Regarding QGI FPSO modules project, this 

project was partially suspended since mid 2015 

and then the project was resumed again in early 

2016. However, the company also confronted 

with addition cost from such project preparation 

of QGI FPSO modules project as well as the 

issue of material and equipment delay supplied 

by the project owner. Thus, these factors also 

caused the increased contracted costs composing 

of rental in pre-assembly yard nearby Maptaphut 

Port, tools and equipment for executing the 

project as well as partial cost which couldn’t fully 

be compensated by the client.

       ในขณะที� โครงการ QGI FPSO modules 

ซึ�งมีการชะลอโครงการตั �งแตก่ลางปี 2558 และกลบัมา 

เริ�มดําเนินการอีกครั �งในชว่งต้นปี 2559 ทําให้บริษัท 

มีต้นทุนส่วนเพิ�มในการกลับมาดําเนินโครงการ 

รวมถงึการที� เจ้าของโครงการสง่มอบวตัถดุบิและ 

อุปกรณ์เพื�อติดตั �งในชิ �นงานล่าช้ามีผลให้บริษัทมี 

ภาระคา่ใช้จา่ยเพิ�มขึ �น เชน่ คา่เชา่พื �นที�เพื�อประกอบ 

โครงสร้างในบริเวณใกล้ท่าเรือมาบตาพุด คา่เชา่ 

อปุกรณ์และเครื�องมือตา่งๆ เพื�อใช้ในโครงการ 

ดั ง ก ล่ า ว แ ล ะ มี ต้ น ทุน บ า ง ส่ ว น ที� ไ ม่ ส า ม า ร ถ 

เรียกเก็บเงินจากลกูค้าได้ทั �งหมดจากปัจจัยข้างต้น  

สง่ผลให้ต้นทนุตามสญัญาเพิ�มขึ �น
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คะแนนบรรษัทภบิาลปี 2559/CG Score 2016 :  

(Good/อยูใ่นเกณฑ์ดี)

หมวดธุรกจิ/Sector : 

บริการรับเหมาก่อสร้าง/Construction Service

ราคาหุ้น ณ วันที� 30 ธันวาคม 2559/Stock Price As of 30 December 2016 :

5.10 บาทตอ่หุ้น/5.10 Baht per share

จาํนวนหุ้นจดทะเบยีน (ล้านหุ้น)/Listed Shares (million shares) :

1,599.99 ล้านหุ้น/1,599.99 million shares

มูลค่าตลาด (ล้านบาท)/Market Capitalization (million Baht) :

8,155 ล้านบาท/8,155 million Baht

จาํนวนหุ้นจดทะเบยีน (ล้านหุ้น)/Listed Shares (million shares) :

1,599.99 ล้านหุ้น/1,599.99 million shares

ปริมาณหุ้นที�หมุนเวียนในตลาด(%)/Free-Floated Portion (%) : 

25.15%

นโยบายเงนิปันผล/Dividend Policy :

ตดิต่อฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ์ / IR-CONTACT

*ณ วันที� 30 ธันวาคม 2559/As of 30 December 2016

          ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคลและหลงัหกัสํารอง 

ตา่งๆ ทกุประเภทตามที� กฎหมายกําหนด และตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท (โดยมีเงื�อนไขเพิ�มเตมิ)

          Not less than 50 percent of net profit base on the stand-alone financial statements after the corpo-

rate income tax and after the appropriation of the relevant reserves as required by the applicable laws           

(with additional conditions)

โทรศพัท์ / TEL : 092-252-8012

โทรสาร / FAX : 0-3889-3711

EMAIL : IR@BJC1994.COM

เวบ็ไซด์ / WEBSITE : WWW.BJC1994.COM

บริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) เลขที� 594 หมู ่4

ตําบลมะขามคู ่อําเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180

BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

594 MOO 4, MAKHAMKOO, NIKOMPATTANA RAYONG, 21180 THAILAND


