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BJCHI joined Opportunity Day 2Q2018

On 5th September 2018, during the 2Q2018 Opportunity Day, Mr. Suthi Thangsri (Project 

Contract Manager) and Mrs. Rungarun Harnnarong (Accounting Manager) from BJC Heavy 

Industry Public Company Limited (BJCHI), presented company information to investors, 

analysts and media representatives. BJCHI is expecting to grow significantly for the end 

of half year. Currently, the company has 3 projects in hand, Bualuang, Cobre Panama and 

UPGN, which are mining and oil & gas industry with a total value of over THB 1,950 million. 

The company will gradually recognize those project revenue up to 2019.
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เมื�อวันที� 5 กันยายน 2561  คุณสุทธิ ทั�งศรี  ผู้ จัดการฝ่ายงานสัญญาโครงการ พร้อมด้วยคุณ

รุ่งอรุณ หาญณรงค์ ผู้ จัดการฝ่ายบัญชี  บริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (BJCHI)

ร่วมนําเสนอข้อมลูบริษัทต่อนกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และสื�อมวลชน ในงานบริษัทจดทะเบียนพบ 

ผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจํางวดผลการดําเนินงานไตรมาส 2/2561 เผยแนวโน้มผลการ 

ดําเนินงานครึ�งปีหลงัคาดว่าจะสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยปัจจุบนัมีงานในมือจํานวน 

3 โครงการ ได้แก่ Bualuang, Cobre Panama และ UPGN  ซึ�งอยู่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 

และอุตสาหกรรมนํ �ามนัและก๊าซ รวมมลูค่ากว่า 1,950 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2562
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Social Activities for surrounded Community and Environment

BJCHI concerns and pays attention to the important of Social, Community and Environmental 

in the surrounded area. Therefore, in the third quarter of year 2018, the company joined the 

project called ‘Kaojomha – Ruam Jai Pak Rak Pun Tee See Kiew Project’ to plant tree and 

reserve Green Area for Weir, at Kaojomha, Rayong on July 26th, 2018. 

กจิกรรมเพื�อสังคม ชุมชนและสิ�งแวดล้อม

บริษัทใส่ใจและให้ความสําคญัและความรับผิดชอบต่อสงัคม ชมุชมและสิ�งแวดล้อมในพื �นที�ที�มีส่วน

เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื�อง ดงันั �น ในไตรมาสที� 3/2561 บริษัทจึงได้เข้าร่วม

โครงการรวมใจภกัดิ� รักษ์พื �นที�สีเขียว ปลกูป่าสร้างฝาย เมื�อวนัที� 26 กรกฎาคม 2561 

ณ เขาจอมแห จ.ระยอง
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02 CSR Corner / กจิกรรมเพื�อสังคม ชุมชนและสิ�งแวดล้อม



Revenue

In 2Q2018, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 122.6 million baht. Contracted Revenue 

decreased by 49.4%, comparing the same period of last year at 242.5 million baht because the 

completion of the TUPI FPSO Modules (03B) project.
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03 2Q2018 Operating Results

Contracted Revenue 

Expenses

Contracted Costs in 2Q2018 was 207.5 million baht, decreasing from 224.5 million baht in 2Q2017, 

partly due to the idle cost which results from completed project 

Selling, General and Administrative expenses (SG&A)

Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 2Q2018 was 53.9 million baht, decreasing by 

14.0% from 2Q2017 which was 62.7 million baht. The decreased SG&A was mainly due to the decrease 

in workload.

Foreign Exchange (FX) Impact

In 2Q2018, the company recognized FX gain by 132.0 million baht as compared with 2Q2017 FX gain 

at 1.9 million baht are mainly attributable to the depreciation of the baht against the US dollar due to 

outflows of foreign capital. 

Gross Profit and Net Profit

In 2Q2018, Gross Profit was negatively at 84.9 million baht, comparing the same period of last year at 

18.0 million baht mainly effected from the contract costs has decrease in proportion less than the volume 

of workload At the same time, Net loss in 2Q2018 was 1.8 million baht as compared with that in 2Q2017 

at 42.0 million baht, as a result of the FX gain as mentioned above.

Contracted Costs



รายได้

รายได้ตามสญัญา
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04 ผลประกอบการประจาํปี 2561 

ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีรายได้ตามสญัญา (ไม่รวมรายได้อื�น) เท่ากบั 122.6 ล้านบาท รายได้ตามสญัญา

ลดลงร้อยละ 49.4 เมื�อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที�เท่ากับ 242.5 ล้านบาท เนื�องจากไตรมาสนี �

บริษัทได้ทําการส่งมอบสินค้าโครงการ TUPI FPSO Modules (03B) เรียบร้อยแล้ว

ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีต้นทนุงานตามสญัญาในไตรมาส 2 ปี 2561 เทา่กบั 207.5 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 169.2 

ของรายได้ตามสัญญาเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 ต้นทุนงานตามสัญญามีมูลค่าเท่ากับ 224.5 ล้านบาท

คิดเป็นร้อยละ 92.6 ของรายได้ตามสญัญา การเพิ�มขึ �นของสดัส่วนต้นทุนตามสญัญา โดยบางส่วนเป็นต้นทุน

การผลติที�วา่งเปลา่ที�ตอ่เนื�องมาจากงานที�จบโครงการแล้ว

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร

ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเทา่กบั 53.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.0 จาก

62.7 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2560 สาเหตหุลกัจากการลดลงของปริมาณงาน

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน

กาํไรขั �นต้นและกาํไรสุทธิ

ในไตรมาส 2 ปี 2561 กําไรขั �นต้นเทา่กบั 84.9 ล้านบาท ลดลงเมื�อเทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2560 ที�เทา่กบั 18.0 

ล้านบาท เนื�องจากต้นทนุงานตามสญัญามีการปรับตวัลดลงในสดัสว่นที�น้อยกวา่เมื�อเทียบกบัปริมาณงานที�ลดลง 

ในขณะที�มีผลขาดทนุสทุธิในไตรมาส 2 ปี 2561 เทา่กบั 1.8 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2560 

ที�ขาดทนุเทา่กบั 42.0 ล้านบาท ทั �งนี � โดยเป็นผลเนื�องจากกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนตามที�กลา่วไว้ข้างต้น

บริษัทมีผลกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนในไตรมาส 2 ปี 2561 เทา่กบั 132.0 ล้านบาท เทียบกบัไตรมาส 2 ปี 2560 

ที�มีผลกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเทา่กบั 1.9 ล้านบาท ผลกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เพิ�มขึ �นมีสาเหตหุลกัจากการ 

ออ่นคา่ของเงินบาทเมื�อเทียบกบัคา่เงินดอลลาร์สหรัฐจากที�กระแสเงินทนุจากตา่งประเทศไหลออก

ต้นทนุงานตามสญัญา



หมวดธุรกจิ / Sector : 

บริการรับเหมาก่อสร้าง / Construction Service

ราคาหุ้น ณ วันที� 28 กันยายน 2561 /Stock Price As of 28 September 2018:

2.58 บาทตอ่หุ้น/2.58 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) :

3,429 ล้านบาท / million Baht

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

25.15%

นโยบายเงนิปันผล/Dividend Policy :

ตดิต่อฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ์ / IR-CONTACT

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 : 0-33 017 348

EMAIL : ir@bjc1994.com

เวบ็ไซด์ / Website: www.bjc1994.com
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05 Stock Information / ข้อมูลหลักทรัพย์*

คะแนนบรรษัทภบิาลปี 2560/CG Score 2017 :   

(Very Good/อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก)
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