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01 BJCHI joins SET opportunity Day / BJCHI เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุ

BJCHI joined Opportunity Day 4Q2018
11 March 2019

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

Manager, joined the 4Q2018 Opportunity Day in presenting company information to investors, 

analysts and the media in the listed company event, organized by SET. 

The Company is expecting significant growth for the incoming Year 2019. Presently, the Company 

executed 3 projects: Bualuang Wellhead Platform, Santos GLNG Wellhead Skids,  and UPGN 

Comperj. The 3 projects are in Oil and Gas Industry which all contract value over THB 1,900 

million. The Company will gradually recognize those projects revenue from year 2019 to the first 

quarter of 2020.

BJCHI เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุประจาํไตรมาสที� 4/2561
เมื�อวันที� 11 มีนาคม  2562  คุณสุทธิ ทั�งศรี  ผู้ จัดการฝ่ายงานสัญญาโครงการ พร้อมด้วยคุณ
รุ่งอรุณ หาญณรงค์ ผู้ จัดการฝ่ายบัญชี  บริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (บริษัท)
ร่วมนําเสนอข้อมลูบริษัทต่อนกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และสื�อมวลชน ในงานบริษัทจดทะเบียนพบ 
ผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจํางวดผลการดําเนินงานไตรมาส 4/2561 เผยแนวโน้มผลการ 
ดําเนินงานปี 2562  คาดว่าจะสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยปัจจุบันมีงานในมือจํานวน  
3 โครงการ ได้แก่ Bualuang, Santos และ UPGN ซึ�งอยู่ในอุตสาหกรรมนํ �ามนัและก๊าซ 
รวมมลูค่ากว่า 1,900 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในปี 2562 และไตรมาสแรกของปี 2563

BJCHI IR-NEWSLETTER IN 1Q/2019 จดหมายขา่วนกัลงทนุประจําไตรมาสที� 1/2562



Activities for society, community, and environment

The Company believes that business success must occur in parallel with the concern 

for society, community, and environment. Therefore, on 3rd December 2018 the Company 

joined support to buy food for the disabled on the National Disabled Day 2018  with Taphong 

Subdistrict Administrative Organization, Rayong Province.

กจิกรรมเพื�อสังคม ชุมชนและสิ�งแวดล้อม

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

สิ�งแวดล้อม โดยในวันที� 3 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ดําเนินการสมทบทุนซื �ออาหารเลี �ยงผู้ พิการ 

เนื�องในวันคนพิการสากล 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลตะพง จ.ระยอง  
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Overview of Business Operation
the Company has signed 3 new contracts in this year but the performance still net loss at Baht 231.2 

million due to lack of continuity of revenue from large projects. After delivered the FPSO Compession 

Modules (03B) project in April 2018, the Company has proceeded delivering 2 small projects, 

namely the Spence Growth project and Sunshift project. Three new projects which singed in 2018 

have started process at the end of the year. Therefore there was only partial of revenue recognition.
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03 2018 Operating Results

Revenue

Year 2018, the Company had revenue as contracts (excluding other income) was Baht 909.3 million, 

decreasing by 39.5% from Baht 1,503.3 million, due largely to the decreased project activities.

Contracted Revenue 

Expenses

Contracted Costs in 2018 was 906.9 million Baht, decreasing by 43.8% from the same period of the

previous year which was Baht 1,614.0 million, due largely to the decreased project activities.

Selling, General and Administrative expenses (SG&A)

Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 2018 was Baht 172.7 million, increasing 26.4% 

from 2017 which was Baht 136.7 million due to fixed costs that did not vary with revenue.

Foreign Exchange (FX) Impact

Year 2018, the Company recognized FX loss by Baht 2.8 million decreased from year 2017 which loss 

by Baht 163.5 million. This was due to the anticipation of THB against US dollar. The majority of FX loss is 

unrealized loss while the Company needs to partially keep USD currency for future projects. Nevertheless, 

the Company is searching for USD-based investment options to mitigate FX impact in the future.

Gross Profit and Net Profit

Year 2018, Gross Profit was negative at Baht 61.0 million, as compared with that in 2017 at Baht 198.2 million.

If excluing the idle cost, the Gross Profit will be Baht 2.4 million, compared to the same period of the previous 

year which was negative at Baht 110.7 million. On the other hand, Net Profit in 2018 was negative at Baht 

231.2 million as compared with that in 2016 at 523.9 million baht. due largely to the fixed cost, decreased 

project activities and FX loss as explained before.

Contracted Costs



รายได้

รายได้ตามสญัญา
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04 ผลประกอบการประจาํปี 2561 

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ตามสญัญา (ไม่รวมรายได้อื�น) เท่ากบั 909.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.5 จาก 

1,503.3 ล้านบาท เป็นการลดลงตามปริมาณงานที�ลดลง

ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีต้นทุนงานตามสญัญาใน ปี 2561 เท่ากับ 906.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.8 จากช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีก่อนที�เท่ากบั 1,614.0 ล้านบาท เป็นการลดลงตามปริมาณงานที�ลดลง

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 172.7 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 26.4 จากปี 2560 ที�เท่ากบั 

136.7 ล้านบาท เนื�องจากต้นทนุส่วนใหญ่เป็นต้นทนุคงที�ที�ไม่ผนัแปรตามรายได้

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน

กาํไรขั �นต้นและกาํไรสุทธิ

ในปี 2561 กาไรขั �นต้นตดิลบเทา่กบั 61.0 ล้านบาท ปรับตวัดีขึ �นเมื�อเทียบกบัปี 2560 ที�ตดิลบเทา่กบั 198.2 ล้านบาท 

และ หากไม่รวมต้นทนุการผลิตที�ว่างเปล่า ในปี 2561 จะมีกาไรขั �นต้นเท่ากบั 2.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัช่วง

เวลาเดียวกนัของปีก่อนที�ติดลบเทา่กบั 110.7 ล้านบาท ขณะที�บริษัทขาดทนุสทุธิเทา่กบั 231.2 ล้านบาท เทียบกบั

ชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนที�มีขาดทนุสทุธิ 523.9 ล้านบาท โดยขาดทนุสทุธิในปี 2561 มีสาเหตเุนื�องจากบริษัทมี

ต้นทนุคงที�ที�ไมผ่นัแปรตามรายได้ ตามที�กลา่วไว้ข้างต้น สาหรับการขาดทนุในปี 2560 สาเหตหุลกัเกิดจากการลดลง

ของปริมาณงาน และการขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน

บริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนในปี 2561 เท่ากบั 2.8 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2560 ที�ขาดทนุเท่ากบั

163.5 ล้านบาท เนื�องจากเงินบาทมีการแข็งค่าลดลงเมี�อเทียบกับปี 2559 การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน

ส่วนใหญ่เป็นการขาดทุนทางบญัชีเนื�องจากบริษัทจําเป็นต้องเก็บเงินดอลลาร์สหรัฐบางส่วนไว้เพื�อใช้สาหรับ

ซื �อวตัถดุิบในการทําโครงการต่อไปอย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงศึกษาช่องทางการลงทนุในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ

เพื�อลดผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนในอนาคต

ภาพรวมการดาํเนินธุรกจิของปี 2561

บริษัทจะได้รับงานโครงการใหม่เพิ�มเข้ามาในปีนี � แตผ่ลประกอบการของบริษัทยงัคงขาดทนุสทุธิ 231.2 ล้านบาท 

เนื�องจากการขาดความต่อเนื�องของรายได้จากโครงการขนาดใหญ่ ทั �งนี � หลงัจากที�บริษัทได้ส่งมอบโครงการ 

FPSO Compession Modules (03B) ซึ�งเป็นโครงการขนาดใหญ่ในเดือนเมษายน 2561 บริษัทได้ดําเนินการ

ส่งมอบโครงการขนาดเล็กอีก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Spence Growth และโครงการ Sunshift โดยโครงการ

ที�บริษัทได้ลงนามสญัญารับงานเพิ�มจานวน 3 โครงการมีการดําเนินโครงการในช่วงปลายปี จึงรับรู้รายได้ในปี 

2561 เพียงบางส่วนเท่านั �น

ต้นทนุงานตามสญัญา



หมวดธุรกจิ / Sector : 

บริการรับเหมาก่อสร้าง / Construction Service

ราคาหุ้น ณ วันที� 12 มีนาคม 2562 /Stock Price As of 12 March 2019:

2.16 บาทตอ่หุ้น/2.16 Baht per share

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

1,600 ล้านหุ้น / 1,600 million shares

มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด (ล้านบาท) ณ วันที� 12 มีนาคม 2562 

Market Capitalization (million baht) As of 12 March 2019:

3,456 ล้านบาท / 3,456 million Baht

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

25.45%

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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