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01 BJCHI joins SET opportunity Day / BJCHI เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุ

BJCHI joined Opportunity Day 1Q2018

        On 1th June 2018, Mr. Vittaya Changeutai, Investor Relation Manager and Mrs. Rungarun 

Hannarong, Accounting Manager of BJCHI attended 1Q2018 Opportunity Day to present the 

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

company is submitting tender bids of over 10,000 in high potential projects thanks positively to 

the upward trend of oil prices, following by the recovery in the construction industries related 

energy sector.

BJCHI เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุประจาํไตรมาสที� 1/2561

      เมื�อวนัที� 1 มิถุนายน 2561 คณุวิทยา เชียงอุทยั ผู้ จดัการฝ่ายงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ พร้อมด้วย

คณุรุ่งอรุณ หาญณรงค์ ผู้ จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทรี จํากัด (มหาชน) (BJCHI)

ร่วมนําเสนอข้อมลูบริษัทตอ่นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และสื�อมวลชน ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ

(Opportunity Day) ประจํางวดผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2561 เผยปัจจบุนั บริษัทอยูร่ะหวา่งรอลุ้นผล

การประมลูงานมลูค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท เพิ�มขึ �นเมื�อเทียบกบัช่วงก่อนหน้า เนื�องจากภาวะ

อตุสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างด้านพลงังานเริ�มมีการฟื�นตวัตามราคานํ �ามนัที�เพิ�มขึ �น
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Kick of Meeting with Ophir

      8th June 2018, Ophir Thailand (Bualuang) Limited (Ophir), an oil and gas exploration 

company operating its business throughout Africa and Asia came to BJCHI’s main factory 

at Nikhompattana in Rayong. The kick-off meeting between BJCHI’s project management 

team and Ophir was held to prepare and detail the project execution after BJCHI has been 

awarded Phase 4B BLWPC and Decks Fabrication and Transportation project in early June 2018.

การประชุมกับโอเฟียร์เพื�อเริ�มดาํเนินโครงการ

      เมื�อวนัที� 8 มิถนุายน 2561 บริษัท โอเฟียร์ ไทยแลนด์ (บวัหลวง) ลิมิเต็ด (โอเฟียร์) ซึ�งเป็นบริษัท

สํารวจนํ �ามนัและก๊าซ ที�ดําเนินธุรกิจในหลากหลายประเทศในทวีปแอฟริกาและเอเชียได้เดินทาง 

มาที�บริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ณ อําเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 

เพื�อเข้าร่วมประชมุกบัทีมบริหารโครงการในการเตรียมความพร้อมและพดูคยุในรายละเอียดสําหรับ

การดําเนินโครงการ Phase 4B BLWPC and Decks Fabrication and Transportation ที�บริษัทฯ 

ได้เข้าไปรับงานโครงการนี �เมื�อต้นเดือนมิถนุายนที�ผ่านมา
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Revenue

      In 1Q2018, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 479.2 million baht while the company 

additionally recognized the additional value of TUPI FPSO Module project by 10.2 million USD. Contracted 

Revenue decreased by 2.6%, comparing the same period of last year at 492.2 million baht because the 

project activities of TUPI FPSO Modules (03B) reached to the concluding phases.
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03 1Q2018 Operating Results

Contracted Revenue 

Expenses

    Contracted Costs in 1Q2018 was 433.9 million baht, representing by 90.5% of Contracted Revenue 

comparing with 1Q2017 Contracted Costs at 523.6 million baht, representing by 106.4% of Contracted 

Revenue. The decreased Contracted Costs to Contracted Revenue resulted from slow project activities 

of TUPI FPSO Modules (03B) during the concluding phases while the company also recognized the 

additional value of TUPI FPSO Module project as cited previously.

Selling, General and Administrative expenses (SG&A)

     Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 1Q2018 was 45.0 million baht, increasing by 

35.1% from 1Q2017 which was 33.3 million baht. The increased SG&A was mainly due to the transportation 

cost for TUPI FPSO Modules (03B) project.

Foreign Exchange (FX) Impact

     In 1Q2018, the company recognized FX loss by 91.8 million baht as compared with 1Q2017 FX loss 

at 85.4 million baht effected from the anticipation of THB against US dollar after foreign capital fund flows 

entered into developing markets including Thailand.

Gross Profit and Net Profit

      In 1Q2018, Gross Profit was 45.3 million baht, positively improving from 1Q2017 at negatively 31.4 

million baht. This was because the company recognized the additional value of TUPI FPSO Module 

project by 10.2 million USD. At the same time, Net loss in 1Q2018 was 97.8 million baht as compared 

with that in 1Q2017 at 155.3 million baht due largely to FX loss impact as mentioned above.

Contracted Costs



รายได้

รายได้ตามสญัญา
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04 ผลประกอบการประจาํปี 2560 

       ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีรายได้ตามสญัญา (ไมร่วมรายได้อื�น) เทา่กบั 479.2 ล้านบาท โดยมีการบนัทกึ

งานเพิ�มของโครงการ TUPI FPSO Module มลูคา่ 10.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั �งนี � รายได้ตามสญัญาลดลงร้อยละ 

2.6 เมื�อเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนที�เทา่กบั 492.2 ล้านบาท เนื�องจากเป็นชว่งปลายโครงการ TUPI 

FPSO Modules (03B)

ค่าใช้จ่าย

  บริษัทมีต้นทนุงานตามสญัญาในไตรมาส 1 ปี 2561 เทา่กบั 433.9 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 90.5 

ของรายได้ตามสญัญาเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2560 ต้นทนุงานตามสญัญามีมลูคา่เทา่กบั 523.6 ล้านบาท 

คดิเป็นร้อยละ 106.4 ของรายได้ตามสญัญา การลดลงของสดัสว่นต้นทนุตามสญัญามีสาเหตเุนื�องจากโครงการ 

TUPI FPSO Modules (03B) อยู่ในช่วงปลายโครงการ นอกจากนี � มีการบนัทึกรับรู้รายได้จากมลูค่างานเพิ�มขึ �น

ของโครงการ TUPI FPSO Module ตามที�กลา่วไว้ข้างต้น

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร

     ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเทา่กบั 45.0 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 35.1 จาก

33.3 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2560 สาเหตหุลกัจากการเพิ�มขึ �นของคา่ขนสง่สําหรับโครงการ TUPI FPSO 

Modules (03B)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน

      บริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนในไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากบั 91.8 ล้านบาท เทียบกบัไตรมาส 1 ปี 

2560 ที�มีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนเท่ากบั 85.4 ล้านบาท ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนมีสาเหตหุลกัจาก

การแข็งค่าของเงินบาทเมื�อเทียบกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหลงัจากที�กระแสเงินทนุจากต่างประเทศไหลเข้ามาใน

ตลาดเกิดใหม่หลายแห่ง รวมถึงประเทศไทย

กาํไรขั �นต้นและกาํไรสุทธิ

     ในไตรมาส 1 ปี 2561 กําไรขั �นต้นเทา่กบั 45.3 ล้านบาท ปรับตวัดีขึ �นเมื�อเทียบกบักําไรขั �นต้นในไตรมาส 1 ปี 

2560 ที�ตดิลบเทา่กบั 31.4 ล้านบาท เนื�องจากบริษัทมีการบนัทกึมลูคา่งานเพิ�มขึ �นของโครงการ TUPI FPSO 

Module จํานวน 10.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที�บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิในไตรมาส 1 ปี 2561 เทา่กบั 97.8 

ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2560 ที�ขาดทนุเทา่กบั 155.3 ล้านบาท ทั �งนี � การขาดทนุสทุธิในไตรมาสนี � 

เป็นผลกระทบจากผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนตามที�กลา่วไว้ข้างต้น

ต้นทนุงานตามสญัญา



คะแนนบรรษัทภบิาลปี 2560/CG Score 2017 :   

(Very Good/อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก)

หมวดธุรกจิ / Sector : 

บริการรับเหมาก่อสร้าง / Construction Service

ราคาหุ้น ณ วันที� 31 มีนาคม 2561 /Stock Price As of 31 March 2018:

2.28 บาทตอ่หุ้น/2.28 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) :

3,648 ล้านบาท/3,648 million Baht

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

25.15%

นโยบายเงนิปันผล/Dividend Policy :

ตดิต่อฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ์ / IR-CONTACT

*ณ วันที� 31 มีนาคม 2561 /Stock Price As of 31 March 2018

    ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและหลงัหกัสํารอง 

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 corporate 

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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05 Stock Information / ข้อมูลหลักทรัพย์*
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New Force in Heavy Industries


