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01 BJCHI joins SET opportunity Day / BJCHI เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุ

BJCHI joined Opportunity Day 3Q2018
3rd Nov 2018

BJCHI by Mr. Suthi Thangsri, Project Contract Manager, and Mrs. Rungarun Harnnarong, 

Accounting Manager, today joins the 3Q2018 Opportunity Day, the event organized by SET. 

The company is expecting a significant growth for an incoming Year 2019. Presently,  

the company is executing 3 projects, Bualuang Wellhead Platform, Cobre Panama and UPGN 

with a remaining backlog over THB 1,700 million. The company will gradually recognize those 

projects revenue up to end of Year 2019.

BJCHI เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุประจาํไตรมาสที� 3/2561

เมื�อวนัที� 3 พฤศจิกายน  2561  คุณสุทธิ ทั�งศรี  ผู้ จัดการฝ่ายงานสญัญาโครงการ พร้อมด้วยคุณ

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

ร่วมนําเสนอข้อมลูบริษัทต่อนกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และสื�อมวลชน ในงานบริษัทจดทะเบียนพบ 

ผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจํางวดผลการดําเนินงานไตรมาส 3/2561 เผยแนวโน้มผลการ 

ดําเนินงานครึ�งปีหลงัคาดว่าจะสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยปัจจุบนัมีงานในมือจํานวน 

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

และอุตสาหกรรมนํ �ามนัและก๊าซ รวมมลูค่ากว่า 1,700 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 2562

BJCHI IR-NEWSLETTER IN 4Q/2018 จดหมายขา่วนกัลงทนุประจําไตรมาสที� 4/2561



Social Activities Community and Environment

The most successful in business must come along with community and environment 

attentiveness.

Therefore, in Quarter 3/2018 BJCHI had donated the used computer for Computer Repairs 

Training at Redemptorist Vocational School at the Redemptorist Foundation for the Development 

of Disabled People Pattaya on 3 October 2018.

กจิกรรมเพื�อสังคม ชุมชนและสิ�งแวดล้อม

บริษัท เชื�อว่าความสําเร็จทางธุรกิจนั �น ต้องเกิดขึ �น ควบคู่ไปกับความใส่ใจต่อที�สงัคม ชุมชมและ

สิ�งแวดล้อม ดงันั �น ในไตรมาสที� 3/2561 บริษัทจึงได้ดําเนินการ บริจาคคอมพิวเตอร์ เพื�อใช้สําหรับ

การฝึกซอ่มคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่  ณ  มลูนิธิพระมหาไถ่เพื�อการพฒันาคนพิการ  

พทัยา เมื�อวนัที� 3 ตลุาคม 2561
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02 CSR Corner / กจิกรรมเพื�อสังคม ชุมชนและสิ�งแวดล้อม



Overview of Business Operation
BJCHI was continuously to bids for several potential projects. However, due to previous anticipation 

focused on high rates of potential projects, revenue may recognized as discontinuity. Additionally, 

the appreciation of Thai Baht has caused negative FX impact since the major revenue resulted from 

oversea markets.
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03 3Q2018 Operating Results

Revenue

In 3Q2018, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 164.7 million baht, decreased 63.0% 

from 445.7 million baht in 3Q2017 due to the slower pace of project activities.

Contracted Revenue 

Expenses

Contracted Costs in 3Q2018 was 148.0 million baht, representing the decreased 70.7% from 505.8 

million baht in the same period of last year. The main decrease was decreased of Contracted Revenue.

Selling, General and Administrative expenses (SG&A)

Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 3Q2018 was 38.1 million baht, increasing 

16.5% from 3Q2017 which was 32.8 million baht. The increased SG&A was mainly due to some fixed 

costs even the slower pace of project activities as mentioned previously.

Foreign Exchange (FX) Impact

In 3Q2018, BJCHI recognized FX loss by 49.1 million baht as compared with 3Q2017 FX loss at 40.1 

million baht, increasing 22.4% due to the Thai baht strengthened against the US dollar.

Gross Profit and Net Profit

In 3Q2018, Gross Profit was 16.7 million baht, as compared with 3Q2017 at 60.1 million baht. On the 

other hand, Net loss in 3Q2018 was 60.2 million baht as compared with net loss in 3Q2017 at 131.7 

million baht as a mainly result of FX loss.

Contracted Costs



รายได้

รายได้ตามสญัญา
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04 ผลประกอบการประจาํปี 2561 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีรายได้ตามสญัญา (ไม่รวมรายได้อื�น) เท่ากบั 164.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63.0 

จาก 445.7 ล้านบาท จากไตรมาส 3 ปี 2560 เนื�องจากการลดลงของรายได้จากโครงการขนาดใหญ่ที�มี

ปริมาณงานลดลง

ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีต้นทุนงานตามสญัญาในไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 148.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 70.7 จากช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อนหน้าที�อยู่ที� 505.8 ล้านบาท เป็นการลดลงตามการลดลงของรายได้ตามสญัญา

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร

ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 38.1 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 16.5 จาก

ไตรมาส 3 ปี 2560 ที�เท่ากับ 32.8 ล้านบาท เนื�องจากมีค่าใช้จ่ายคงที�บางส่วนยงัไม่สามารถปรับลดลงได้ตาม

ปริมาณงานที�ลดลง

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน

กาํไรขั �นต้นและกาํไรสุทธิ

ในไตรมาส 3 ปี 2561 กําไรขั �นต้นเท่ากบั 16.7 ล้านบาท ปรับตวัดีขึ �นจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนที�ติดลบ 

60.1 ล้านบาท ในขณะที�ขาดทุนสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 60.2 ล้านบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีก่อนที�ขาดทุนสุทธิอยู่ที� 131.7 ล้านบาท ซึ�งการขาดทุนในไตรมาสนี �สาเหตุหลกัเกิดจากการขาดทุนจาก

อตัราแลกเปลี�ยน

เนื�องจากเงินบาทแข็งค่าขึ �นเมื�อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ทําให้บริษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนใน

ไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากบั 49.1 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 22.4 จากไตรมาส 3 ปี 2560 ที�เท่ากบั 40.1 ล้านบาท

ภาพรวมการดาํเนินธุรกจิในไตรมาส 3 ปี 2561

บริษัทยงัคงเข้าร่วมประมลูงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื�อง และอยู่ระหว่างรอประกาศผลการประมลู โดยหลาย

โครงการได้เลื�อนกําหนดการประกาศผลการประมูลออกไปจากกําหนดที�บริษัทได้คาดการณ์ไว้ส่งผลกระทบ

ให้บริษัทเกิดการขาดความต่อเนื�องของรายได้ นอกจากนี � เนื�องจากบริษัทได้รับงานจากลกูค้าต่างประเทศเป็น

สว่นใหญ่ เมื�อเงินบาทแข็งค่าขึ �นอย่างต่อเนื�องทําให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน

ต้นทนุงานตามสญัญา



หมวดธุรกจิ / Sector : 

บริการรับเหมาก่อสร้าง / Construction Service

ราคาหุ้น ณ วันที� 12 ธันวาคม 2561 /Stock Price As of 12 December 2018:

2.10 บาทตอ่หุ้น/2.10 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) :

3,360 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

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*

คะแนนบรรษัทภบิาลปี 2560/CG Score 2017 :   

(Very Good/อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก)



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

New Force in Heavy Industries

โทรศพัท์ / TEL : 0-33 017 345-7  โทรสาร / FAX : 0-33 017 348  เวบ็ไซด์ / Website: www.bjc1994.com

บริษัท บเีจซี เฮฟวี� อนิดสัทรี จาํกัด (มหาชน) 
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BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

594 MOO 4, MAKHAMKOO, NIKOMPATTANA RAYONG, 21180 THAILAND


