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01 2017 Annual General Meeting / งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560

2017 Annual General Meeting

       On 28th April 2017, Mr. Kyu Young Lee (5th from the right), BJCHI’s President, along with 

the directors and the management team joined the 2017 BJCHI Annual General Meeting 

held at Chatrium hotel riverside, Sathorn, Bangkok. Further, the Company fully considered 

all opinions, queries and recommendations from attendees at the meeting and will take them 

into the consideration to maximize shareholder’s benefits.

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560

          เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2560 คณุคลิ ยงั ลี (ที� 5 จากขวา)ประธานกรรมการบริหารพร้อมทั �ง

คณะกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมงานประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ณ โรงแรมชาเทรียม 

ริเวอร์ไซด์ สาธร กรุงเทพฯ  ทั �งนี � บริษัทฯ ได้พิจารณาข้อคดิเหน็ คําถามและข้อเสนอในที�ประชมุ 

และจะรับไปพิจารณาปรับใช้ในการดําเนินงานเพื�อสร้างประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป
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TUPI B.V. Partner visits BJCHI

          On 12th April 2017, BJC Heavy Industries PCL welcomed TUPI B.V. Partner as the 

consortium from British Gas and Petrogal who have together developed TUPI FPSO 

Compression Modules with Petrobras. TUPI B.V. Partner came to visit BJCHI’s factories and 

production felicities at Sattahip commercial port, Chonburi.

TUPI B.V. Partner เยี�ยมชมโรงงาน BJCHI

    เมื�อวนัที� 12 เมษายน 2560 บริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับ 

คณะทํางานจาก TUPI B.V. Partner ซึ�งเป็นผู้ ร่วมลงทนุจาก British Gas และ Petrogal

ที�ลงทนุในโครงการ TUPI FPSO Compression Modules ร่วมกบั Petrobras ที�เข้ามาเยี�ยมชม 

โรงงานและกระบวนการผลติตา่งๆ ของบริษัทฯ ณ บริเวณทา่เรือพาณิชย์สตัหีบ จงัหวดัชลบรีุ 
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BJCHI on Money Talk Weekly Program
          On 9th May 2017, Mrs. Chanchira Smakthai, Assistant Managing Director, BJCHI Heavy 

Industries PCL (BJCHI) participated in Money Talk Weekly Program to share the information 

about BJCHI’s business overview and prospect at The stock Exchange of Thailand. The 

program is on the Air on 21st May 2017. Interested persons can view the program again on 

www.youtube.com. By tpying Money Talk Weekly.

BJCHI เข้าร่วมให้ข้อมูลในรายการ Money Talk Weekly

    เมื�อวนัที� 9 พ.ค. 2560 คณุจนัทร์จิรา สมคัรไทย ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี�  

อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) (BJCHI) ได้มาร่วมให้ข้อมลูภาพรวมและแนวโน้มการดําเนินธรุกิจ 

ของบริษัท ในรายการ Money Talk Weekly ณ อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยรายการนี � 

ได้ออกอากาศ เมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม 2560  ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลงัได้ที� www.youtube.com 

โดยเลือกรับชมรายการ Money Talk Weekly
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Revenue

In 1Q2017, Contracted Revenue (excluding 

other revenue) was 492.2 million baht, decreasing 

by 76.6% from 2,101.1 million baht. The 

decreased Contracted Revenue was largely 

driven by slow project activities and lower 

revenue recognition in 1Q2017 as compared 

with the same period of 1Q2016.

Contracted Revenue 

ในไตรมาสที� 1 ปี 2560 บริษัทมีรายได้ตามสญัญา 

(ไมร่วมรายได้อื�น) เทา่กบั 492.2 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 76.6 จาก 2,101.1 ล้านบาท  

การลดลงของรายได้ตามสญัญาเนื�องจากปริมาณงาน

ที�ดําเนินการและสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที� 1 ปี 

2560 มีน้อยกวา่ชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2559

รายได้ตามสญัญา

บริษัทมีรายได้อื�น (ไมร่วมกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน)        

ในไตรมาสที� 1 ปี 2560  อยูที่� 8.1 ล้านบาท เทียบกบั

16.2 ล้านบาท ในไตรมาสที� 1 ปี 2559  ทั �งนี � 

รายได้อื�นที�ลดลงสาเหตุหลักเนื�องจากรายได้จาก 

ดอกเบี �ยรับและรายได้งานบริการที�ลดลง

รายได้อื�น

In 1Q2017, other revenue (excluding FX gain) 

was 8.1 million baht as compared with 16.2 

million baht in 1Q2016. The fall in other revenue 

resulted from the decrease in interest income 

and service income.

Other Revenue

Expenses

Contracted Costs in 1Q2017 was 508.5 million 

baht, representing by 103.3% of Contracted

Revenue comparing with 1Q2016 Contracted 

Costs at 1,669.5 million baht, representing by 

79.4% of Contracted Revenue. The increased 

Contracted Costs resulted from some fixed costs 

during slow project activities and decreased 

value of QGI FPSO modules project due to the 

overlap of partial work scope.

Contracted Costs

รายได้

บริษัทมีต้นทนุงานตามสญัญาในไตรมาสที� 1 ปี

2560 เทา่กบั 508.5 ล้านบาท ซึ�งคดิร้อยละ 103.3 

ของรายได้ตามสัญญาเปรียบเทียบกับไตรมาสที� 

1 ปี 2559  ที�มีมลูคา่เทา่กบั 1,669.5 ล้านบาท 

ซึ�งคิดร้อยละ 79.4 ของรายได้ตามสญัญา การเพิ�ม 

ขึ �นของสดัสว่นต้นทนุตามสญัญามีสาเหตเุนื�องจากมี

ค่าใช้จ่ายในการผลิตที�คงที�ซึ�งไม่ได้ผันแปรไปตาม 

ปริมาณงานที�ลดลง รวมไปถงึการปรับลดมลูคา่งาน 

ตามสญัญาของโครงการ QGI FPSO modules 

เนื�องขอบเขตของงานบางสว่นซํ �าซ้อนกนั

ต้นทนุงานตามสญัญา

ค่าใช้จ่าย
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Foreign Exchange (FX) Impact

Gross Profit and Net Profit

        In 1Q2017, the company recognized FX loss 

by 85.4 million baht as compared with 1Q2016 

FX loss at 20.1 million baht. This was due to the 

anticipation of THB against US dollar after foreign 

capital fund flows entered into developing markets 

including Thailand.

In 1Q2017, Gross Profit was negative at 16.2 

million baht, as compared with that in 1Q2016 at 

431.6 million baht. This was because there were 

still some fixed costs during slow project activities 

and decreased value of QGI FPSO modules 

project due to the overlap of partial work scope. 

On the other hand, Net Profit in 1Q2017 was 

negative at 155.3 million baht as compared with 

that in 1Q2016 at 338.7 million baht due largely 

to FX loss impact as mentioned above.

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน

กาํไรขั �นต้นและกาํไรสุทธิ

  บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนใน  

ไตรมาส ที� 1 ปี 2560 เทา่กบั 85.4 ล้านบาท 

เปรียบเทียบกับผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนใน 

ไตรมาสที� 1 ปี 2559 ที�อยูที่� 20.1 ล้านบาท 

ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนมีสาเหตุหลักเกิด 

จากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ �นเมื�อเปรียบเทียบกบัค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐหลังจากที�กระแสเงินทุนจากต่าง    

ประเทศไหลเข้ามาในตลาดเกิดใหม่หลายแห่ง 

รวมถงึ ประเทศไทย

          ในไตรมาสที� 1 ปี 2560 กําไรขั �นต้นติดลบ

เทา่กบั 16.2 ล้านบาท เทียบกบักําไรขั �นต้นใน 

ไตรมาสที� 1 ปี 2559 ที�อยูที่� 431.6 ล้านบาท 

สาเหตุเนื�องจากการมีค่าใช้จ่ายในการผลิตที�คงที� 

ซึ�งไมไ่ด้ผนัแปรไปตามปริมาณงานที�ลดลง และการ 

ปรับลดมลูคา่งานตามสญัญาของโครงการ QGI FPSO 

modules เนื�องจากขอบเขตของงานบางสว่นซํ �าซ้อน กนั 

ในขณะที�บริษัทมีขาดทนุสทุธิในไตรมาสที� 1 ปี 2560 

เทา่กบั 155.3 ล้านบาท เทียบกบักําไรสทุธิ 

ในไตรมาสที� 1 ปี 2559 ที�อยูที่� 338.7 ล้านบาท ทั �งนี � 

การขาดทนุสทุธิในไตรมาสนี �สาเหตหุลกัเกิดจากผล 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนตามที�กลา่วไว้ข้างต้น

Selling, General and Administrative expenses 

(SG&A) in 1Q2017 was 61.7 million baht, 

decreasing by 30.2% from 1Q2016 which was 

88.3 million baht. The decreased SG&A was 

mainly due to the decline in labor cost during 

slow project activities and SG&A managed in 

the more effective way.

Selling, General and Administrative expenses (SG&A)

ในไตรมาสที� 1 ปี 2560 บริษัทมีคา่ใช้จา่ย 

ในการขายและบริหารเทา่กบั  61.7  ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 30.2 จากไตรมาสที� 1 ปี 2559 ที�อยูที่� 88.3 

ล้านบาท  สาเหตหุลกัเกิดจากการปรับตวัลดลงของ 

ค่าแรงหลงัจากที�กิจกรรมการดําเนินโครงการลดลง 

รวมไปถงึบริษัทมีการบริหารคา่ใช้จา่ยในการขายและ

บริหารมีประสทิธิภาพมากขึ �น

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร
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คะแนนบรรษัทภบิาลปี 2559/CG Score 2016 :   

(Good/อยูใ่นเกณฑ์ดี)

หมวดธุรกจิ/Sector : 

บริการรับเหมาก่อสร้าง/Construction Service

ราคาหุ้น ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 /Stock Price As of 31 March 2017:

4.76 บาทตอ่หุ้น/4.76 Baht per share

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

1,599.99 ล้านหุ้น/1,599.99 million shares

มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด (ล้านบาท)/Market Capitalization (million baht) :

7,616 ล้านบาท/7,616 million Baht

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

25.15%

นโยบายเงนิปันผล/Dividend Policy :

ตดิต่อฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ์ / IR-CONTACT

*ณ วันที� 31 มีนาคม  2560/As of 31 March 2017

          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
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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

To be a world-class integrated engineering, procurement
fabrication and modularization service provider.


