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BJCHI joined dbTisco Thailand Transportation & Construction Corporate Day

       Ms. Chanchira Smakthai , Assistant Managing Director - Support and Mr. Seong Jin Lee,    

Assistant Managing Director - Project participated in “dbTisco Thailand Transportation & 

Construction Corporate Day” where listed companies in transportation, logistic and 

construction sector joined. BJCHI met 11 local institutional investors to present the company’s 

information and business outlook on 21st July 2017 at Tisco Tower, Sathorn, Bangkok.

BJCHI เข้าร่วมงาน dbTisco Thailand Transportation & Construction Corporate Day

  คณุจนัทร์จิรา สมคัรไทย ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ-สายงานสนบัสนนุและคณุ Seong Jin Lee 

ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ-สายงานโครงการได้เข้าร่วมงาน “dbTisco Thailand Transportation & 

Construction Corporate Day”  ซึ�งเป็นงานที�มีบริษัทจดทะเบียนในกลุม่ขนสง่และโลจิสตกิส์และกลุม่

รับเหมาก่อสร้างเข้าร่วมงาน โดยบริษัทได้เข้าพบกบักองทนุในประเทศจํานวน 11 ราย เพื�อนําเสนอ

ข้อมลูและแนวโน้มการดําเนินธรุกิจของบริษัทเมื�อวนัที� 21 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ 

เขตสาธร กรุงเทพฯ 
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SunSHIFT visits BJCHI

       On 5th June 2017, SunSHIFT Pty Ltd, a subsidiary of Laing O'Rourke Australia Pty Ltd., 

the international engineering enterprise, came for site tour at BJC Heavy Industries PCL 

(BJCHI) to visit BJCHI’s production facilities at BJCHI’s main factory, Nikhompattana, 

Rayong. In the meeting, there were the company’s management and project management 

team giving warm welcome and sharing the company’s information to the visitors.

At the present, BJCHI has been executing SunSHIFT Rutherford Demonstration Project 

related to steel structure works used in solar farm pilot project in Australia. If the customer 

is satisfied with quality and service, the company has high opportunities to receive more 

work volume in the future.

SunSHIFT มาเยี�ยมชมโรงงาน BJCHI

       เมื�อวันที� 5 มิถุนายน 2560 บริษัท SunSHIFT Pty Ltd บริษัทย่อยของ  Laing O'Rourke

AustraliaPty Ltd ซึ�งเป็นบริษัทต่างชาติที�ดําเนินธุรกิจด้านวิศวกรรม ได้เดินทางมาที�โรงงาน

ของบริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) หรือ BJCHI โดยได้มาเยี�ยมชมกระบวนการผลติ ณ 

โรงงานของบริษัทฯ ที�อําเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง ซึ�งภายในงานผู้บริหารและฝ่ายงานโครงการ

ได้ร่วมให้การต้อนรับและนําเสนอข้อมลูตา่งๆ ของบริษัทแก่ผู้ เยี�ยมชมในครั �งนี �

ซึ�ง ณ ปัจจบุนั บริษัทได้อยูร่ะหวา่งดําเนินโครงการ SunSHIFT Rutherford Demonstration Project 

ซึ�งเป็นโครงการต้นแบบเกี�ยวกับงานโครงสร้างเหล็กที�ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ใน

ประเทศออสเตรเลีย ทั �งนี � ถ้าลกูค้าพงึพอใจกบัคณุภาพและบริการของโครงการนี �นั �น จะทําให้บริษัทมี

โอกาสสงูที�จะสามารถรับงานลกัษณะดงักลา่วเพิ�มเตมิอีกในอนาคต
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BJCHI joined 2Q2017 Opportunity Day
       On 1st September 2017, Mr. Vittaya Changeutai, Investor Relation Manager and Mrs. 

Rungarun Hannarong, Accounting Manager of BJCHI  attended 2Q2017 Opportunity Day to 

present the company’s information and performance to investors, analysts and media. At the 

present, BJCHI secures backlog of 850 million bahts which can be recognized from 3Q2017 

onwards. Moreover, the company is submitting tender bids of 20,000 million bahts with high 

potential projects of 7,000 million bahts where are expected to know the conclusion since 

4Q2017.

BJCHI เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุประจาํไตรมาสที� 2/2560

       เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2560 คณุวิทยา เชียงอทุยั ผู้จดัการฝ่ายงานนกัลงทนุสมัพนัธ์พร้อมด้วย 

คณุรุ่งอรุณ หาญณรงค์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) (BJCHI) 

ร่วมนําเสนอข้อมลูบริษัทตอ่นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และสื�อมวลชน ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ 

(Opportunity Day) ประจํางวดผลการดําเนินงานไตรมาส 2/2560 เผยมีปริมาณงานในมือ (Backlog) 

อยูป่ระมาณ 850 ล้านบาท ซึ�งจะสามารถทยอยรับรู้เป็นรายได้ตั �งแตไ่ตรมาส 3/2560 เป็นต้นไป 

นอกจากนี � ยงัอยูร่ะหวา่งรอลุ้นผลการประมลูงานมลูคา่รวม 20,000 ล้านบาท ซึ�งแบง่เป็นงาน High 

Potential Projects จํานวน 7,000 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถทยอยทราบผลสรุปได้ตั �งแต่

ไตรมาสที� 4/2560 เป็นต้นไป
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Revenue

In 2Q2017, Contracted Revenue (excluding 

other revenue) was 242.5 million baht, decreasing 

by 85.9% from 1,720.1 million baht in 2Q2016. 

The decreased Contracted Revenue was largely 

driven by already delivering the completed 

projects, namely TUPI 01B, 02B and QGI FPSO 

Modules

Contracted Revenue 

ในไตรมาสที� 2 ปี 2560 บริษัทมีรายได้ตามสญัญา 

(ไมร่วมรายได้อื�น) เทา่กบั 242.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

85.9 จาก 1,720.1 ล้านบาท จากไตรมาสที� 2 ปี 2559  

การลดลงของรายได้ตามสัญญาเนื�องจากบริษัท

ได้ดําเนินการส่งมอบโครงการ TUPI 01B และ 02B

รวมไปถงึโครงการ  QGI FPSO Modules ไปให้แก่ลกูค้า

เรียบร้อยแล้วในชว่งที�ผา่นมา

รายได้ตามสญัญา

Expenses

Contracted Costs in 2Q2017 was 205.9 million 

baht, representing the decrease by 86.3% from  

1,499.6 million baht in the same period of last 

year. The decreased Contracted Costs is also 

in line with the fall in Contracted Revenue.

Contracted Costs

Selling, General and Administrative expenses 

(SG&A) in 2Q2017 was 83.3 million baht, increasing 

by 16.8% from 2Q2016 which was 71.3 million 

baht. The increased SG&A was mainly due to the 

Compensation for labor in order for the company 

to optimize manpower with the work volume 

and some fixed costs during the slow project 

activities.

Selling, General and Administrative expenses 
(SG&A)

รายได้

บริษัทมีต้นทนุงานตามสญัญาในไตรมาสที� 2 ปี 2560

เท่ากบั 205.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 86.3 จากช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้าที�อยูที่� 1,499.6 ล้านบาท 

ซึ�งเป็นการลดลงในทิศทางเดียวกบัรายได้ที�ลดลง

ต้นทนุงานตามสญัญา

ในไตรมาสที� 2 ปี 2560 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขาย

และบริหารเทา่กบั 83.3 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 

16.8 จากไตรมาสที� 2 ปี 2559 ที�อยูที่� 71.3 ล้านบาท 

สาเหตหุลกัเกิดจากการจ่ายค่าชดเชยตามกฏหมาย

ให้แก่แรงงานรวมไปถึงค่าใช้จ่ายคงที�บางส่วนซึ�งไม่

สามารถปรับลดลงได้ระหวา่งที�มีการชะลอการดําเนิน

โครงการ

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่าย
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Foreign Exchange (FX) Impact

Gross Profit and Net Profit

In 2Q2017, the company recognized FX gains 

by 1.9 million baht as compared with 2Q2016 FX 

gains at 14.5 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 2Q2017, Gross Profit was negative at 36.6 

million baht, as compared with that in 2Q2016 at 

220.5 million baht. On the other hand, Net Profit 

in 2Q2017 was negative at 42.1 million baht as 

compared with that in 2Q2016 at 191.7 million 

baht due largely to the increased SG&A and 

some fixed costs during the slow project activities.

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน

กาํไรขั �นต้นและกาํไรสุทธิ

บริษัทมีกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนในไตรมาสที� 2 ปี 

2560 เทา่กบั 1.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกบักําไรจาก

อตัราแลกเปลี�ยนในไตรมาสที� 2 ปี 2559 ที�อยูที่� 14.5 

ล้านบาท เนื�องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ �นเมื�อเปรียบ

เทียบกบัคา่เงินดอลลาร์สหรัฐหลงัจากที�กระแสเงินทนุ

จากต่างประเทศไหลเข้ามาในตลาดเกิดใหม่หลาย

แหง่ รวมถงึประเทศไทย

ในไตรมาสที� 2 ปี 2560 กําไรขั �นต้นเท่ากับ 36.6 

ล้านบาท เทียบกับกําไรขั �นต้นในไตรมาสที� 2 ปี 

2559 ที�อยู่ที� 220.5 ล้านบาท ในขณะที�กําไรสุทธิ

ในไตรมาสที� 2 ปี 2560 ติดลบเท่ากับ 42.1 

ล้านบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที�

อยู่ ที�  191.7 ล้านบาท ทั �งนี � การขาดทุนสุทธิใน

ไตรมาสนี �สาเหตุหลกัเกิดจากค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารที�ปรับเพิ�มขึ �นรวมไปถึงค่าใช้จ่ายคงที�

บางส่วนที�เกิดขึ �นระหว่างช่วงที�ชะลอการดําเนิน

โครงการ
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คะแนนบรรษัทภบิาลปี 2559/CG Score 2016 :   

(Good / อยูใ่นเกณฑ์ดี)

หมวดธุรกจิ / Sector : 

บริการรับเหมาก่อสร้าง / Construction Service

ราคาหุ้น ณ วันที� 30 มถุินายน 2560 / Stock Price As of 30 June 2017:

4.00 บาทตอ่หุ้น / 4.00 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) :

6,396 ล้านบาท/6,396 million Baht

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

25.15%

นโยบายเงนิปันผล/Dividend Policy :

ตดิต่อฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ์ / IR-CONTACT

*ณ วันที� 30 มถุินายน 2560 /As of 30 June 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.


