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บริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุ ไตรมาสที� 2/2562 / BJCHI joined 2Q2019 Opportunity Day

BJCHI joined 2Q2019 Opportunity Day
Mr. MS Song (Right), Chief Financial Officer  and Mrs. Chanchira Smakthai, Assistant Managing 

Director of BJCHI  attended 2Q2019 Opportunity Day. They mentioned that the Company’s business 

perfornmance has been recovering and felt confident that 2H2019 result would obviously grow. For 

1H2019, the Company recorded the net profits of 15 million bahts, as compated to the loss in the same 

period of last year at 99 million bahts after the revenue has been continuously rocognized. Recently, 

the Company received the award of new projects with the total value of 3,000 million bahts, increasing 

its backlog to 4,000 million bahts. Moreover, the total value of project bids is recently 20,000 million 

bahts where the Company expectes to know partially the auction result in the near future.

BJCHI เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที� �/����
Mr. MS Song (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที�บญัชีและการเงิน และ คณุจนัทร์จิรา สมคัรไทย (ซ้าย)ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการ บริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) หรือ BJCHI ร่วมนําเสนอข้อมลูในงานบริษัทจดทะเบียน

พบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เมื�อเร็วๆ นี � โดยระบุว่าธุรกิจเริ�มกลบัเข้าสู่ภาวะปกติ  พร้อมมั�นใจแนวโน้ม

ผลการดําเนินงานในช่วงครึ�งปีหลังจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยผลประกอบการงวด � เดือนแรกปีนี � พลิก

มีกําไรสุทธิ �� ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที�ขาดทุนสุทธิ �� ล้านบาทหลงัจากที� บริษัทจะทยอย

รับรู้รายได้จากโครงการในมืออย่างต่อเนื�อง ล่าสุดคว้างานใหญ่ในอุตสาหกรรมนํ �ามันและก๊าซมูลค่ากว่า

�,��� ล้านบาท ดนั Backlog พุ่งแตะ �,��� ล้านบาท พร้อมระบวุ่า ปัจจบุนั บริษัทกําลงัเข้าร่วมประมลูงาน

หลายโครงการโดยมีมลูคา่รวมกนักวา่  ��,���  ล้านบาท คาดวา่จะสามารถทราบผลประมลูบางโครงการเร็วๆ นี �
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คณุเซิง ว ูลี (กลาง) รองกรรมการผู้จดัการ Mr. MS Song ประธานเจ้าหน้าที�บญัชีและการเงิน และ

คณุวิทยา เชียงอทุยั  ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และวางแผนกลยทุธ์  บริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทรี 

จํากดั (มหาชน) หรือ BJCHI ถ่ายภาพร่วมกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ในงาน Analyst Meeting ณ โรงแรม

เดอะ เวสทิน แกรนด์ สขุมุวิท โดยเปิดเผยว่าธุรกิจเริ�มกลบัเข้าสู่ภาวะปกติ หลงัจากที�บริษัททยอยรับ

รู้รายได้จากโครงการในมือ อย่างต่อเนื�อง และปัจจบุนัอยู่ระหว่างเข้าร่วมประมลูงานหลายโครงการ 

โดยมีมลูค่ารวมกนักวา่ ��,��� ล้านบาท คาดมีโอกาสรับงานเพิ�มอีกในอนาคตอนัใกล้

ประชุมนักวเิคราะห์ /  Analyst Meeting

การประชุมนักวเิคราะห์ของ BJCHI ไตรมาสที� �/����

Mr. Seung Woo Lee, Deputy Managing Director, Mr. MS Song, Chief Financial Officer  and 

Mr. Vittaya Changeutai, Investor Relation and Planning Manager of BJCHI were taken a photo 

together with analysts in  Analyst Meeting 2Q/2019 at the Westin Grande Sukhumvit Hotel. 

They revealed that the Company’s business performance would get back on track after 

it has continued to recognize revenue as the backlog on hand. Furthremore, BJCHI is entering 

into project bids with the combined project value of 20,000 million bahts. The Company also 

expectes to win some project auctions in the near future.

BJCHI Analyst Meeting 2Q/2019
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Mr. MS Song ประธานเจ้าหน้าที�บญัชีและการเงิน และคณุวิทยา เชียงอทุยั ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทุน

สัมพันธ์และวางแผนกลยุทธ์ บริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน Tisco 

Corporate day เมื�อวนัที� �� กนัยายน ���� โดยมีผู้ เข้าร่วมรับฟังหลายรายทั �งที�เป็นนกัลงทุนราย

ย่อยและผู้ ให้คําแนะนําการลงทุนของบริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ โดย Mr. MS song และคณุวิทยา เชียง

อทุยั เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทจะฟื�นตวัหลงัจากที�มีมลูค่างานในมือเพิ�มสงูถึง �,��� 

ล้านบาทและสามารถรับรู้รายได้ไปจนถึงปี ���� นอกจากนี � บริษัทกําลงัเข้าร่วมประมลูงานหลาย

โครงการทั �งในและต่างประเทศ โดยมีมลูค่าสงูถึง ��,��� ล้านบาท ซึ�งบริษัทคาดว่าจะสามารถทราบ

ผลการประมลูบางโครงการในเร็วๆ นี �

BJCHI เข้าร่วมงาน Tisco Corporate day / BJCHI Joined Tisco Corporate day

BJCHI เข้าร่วมงาน Tisco Corporate day

Mr. MS Song, Chief Financial Officer  and Mr. Vittaya Changeutai, Investor Relation and  

Strategic Planning Manager of BJCHI Joined Tisco Corporate day on 26 September 2019. 

There were retail investors and investment consultant team attending during the event. 

Mr. MS Song and Mr. Vittaya Changeutai revealed that BJCHI’s operaring performance 

would recover after the Company’s backlog increased to 4,000 million bahts which would 

be recognized as revenue until 2021. Morover, BJCHI has been entered into project bids  

covering local and oversea project, totalling over 20,000 million bahts where the Company 

expected to know auction results partially in the near future.

BJCHI Joined Tisco Corporate day
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จากการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี  ����  บริษัท ได้รับผลในด้านการประเมินคณุภาพการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในระดบั “ดีเลศิ” โดยได้รับผลคะแนนประเมินเทา่กบั ��  คะแนน จาก ��� คะแนน

จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย นี�คืออีกหนึ�งความสําเร็จที�พิสจูน์ว่าบริษัทให้ความสําคญัและมุ่งเน้น

การพฒันาในด้านการกํากบัดแูลกิจการอยา่งตอ่เนื�อง

BJCHI ได้รับประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระดบัดเีลิศ

BJCHI receives excellent level from AGM assessment

BJCHI ได้รับคะแนน �� คะแนน สาํหรับการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น

In AGM 2019, the Company received the full assessment score at 99 of 100, considered 

as the excellent level under quality assessment by Thai Investors Association (TIA) for 

the arrangement of its 2019 Annual General Meeting of the Shareholders. This is another 

success to prove that the Company has continued to give importance to and focus on 

continuous development of corporate governance.

BJCHI receives 99 of 100 as Quality Assessment of AGM
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รายได้

รายได้ตามสญัญา

ในไตรมาส � ปี ���� บริษัทมีรายได้ตามสญัญา (ไมร่วมรายได้อื�น) เทา่กบั ���.� ล้านบาท ทั �งนี � รายได้

ตามสญัญาเพิ�มขึ �นร้อยละ ��.� เมื�อเปรียบเทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้าที�เทา่กบั ���.� ล้าน

บาท ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ �นตามปริมาณงานที�เพิ�มขึ �น

ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีต้นทนุงานตามสญัญาในไตรมาส � ปี ���� เท่ากบั ���.� ล้านบาท ซึ�งคิดเป็นร้อยละ ��.� 

ของรายได้ตามสญัญา เทียบกบัไตรมาส � ปี ���� ที�ต้นทนุงานตามสญัญามีมลูคา่เทา่กบั ���.� ล้านบาท

ซึ�งคิดเป็นร้อยละ ��.� ของรายได้ตามสญัญา การเพิ�มขึ �นของต้นทนุตามสญัญาเป็นไปตามปริมาณ

งานที�เพิ�มขึ �น

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน

กาํไรขั �นต้นและกาํไรสุทธิ

ในไตรมาส � ปี ���� กําไรขั �นต้นเทา่กบั ���.� ล้านบาท ปรับตวัดีขึ �นเมื�อเทียบกบักําไรขั �นต้นในไตรมาส
� ปี ���� ที�ตดิลบ ��.� ล้านบาทในขณะที�บริษัทมีกําไรสทุธิในไตรมาส � ปี ���� เทา่กบั ��.� ล้านบาท
ดีขึ �นจากไตรมาสที� � ปี ���� ที�ขาดทุนเท่ากับ �.� ล้านบาท สาเหตุหลกัเกิดจากการเพิ�มขึ �นของ
ปริมาณงาน ซึ�งได้อธิบายในภาพรวมการดําเนินงานที�ได้กลา่วไว้ข้างต้น

บริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนในไตรมาส � ปี ���� เทา่กบั ��.� ล้านบาท เทียบกบัไตรมาส 

� ปี ���� ที�มีผลกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเท่ากบั ���.� ล้านบาท ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยน

มีสาเหตหุลกัเกิดจากคา่เงินบาทแข็งคา่ขึ �นเมื�อเทียบกบัคา่เงินดอลลาร์สหรัฐ

ต้นทนุงานตามสญัญา

ในไตรมาส � ปี ���� บริษัทมีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเทา่กบั ��.� ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ��.�

จากในไตรมาส � ปี ���� ที�เทา่กบั ��.� ล้านบาท ซึ�งเป็นไปตามการเพิ�มขึ �นของปริมาณงานที�เพิ�มขึ �น

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร

ผลประกอบการประจาํไตรมาสที� �/����
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2Q2019 Operating Results

Revenue

Contracted Revenue 

In 2Q2019, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 772.8 million baht. Contracted 

Revenue decreased by 77.7%, comparing with that of the same period of last year at 122.6 

million baht because the revenue was increased due largely to the increased of project 

activities.

Expenses

Contracted Costs in 1Q2019 was 621.4 million baht, representing by 66.6 % of Contracted 

Revenue comparing with 2Q2018 Contracted Costs at 207.5 million baht, representing by 

80.4 % of Contracted Revenue. The costs was increased due largely to the increased of 

project activities.

Foreign Exchange (FX) Impact

Gross Profit and Net Profit

In 2Q2019, Gross Profit was 151.4 million baht, positively improving from 2Q2018 at negatively

85.0 million baht. At the same time, Net Profit in 2Q2019 was 12.3 million baht as compared 

with that in 2Q2018 at 1.8 million baht due largely to the increased of project activities as 

mentioned above.

In 2Q2019, the Company recognized FX loss by 79.4 million baht as compared with 2Q2018 

FX loss at 132.0 million baht. This was due to the anticipation of THB against US dollar after 

foreign capital fund flows entered into developing markets including Thailand.

Contracted Costs

Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 2Q2019 was 72.5 million baht,

increasing by 40.8% from 2Q2018 which was 42.9 million baht in line with the increased of 

project activities.

Selling, General and Administrative expens-
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ภาพรวมผลการดาํเนินงาน / Overall Performance

Overall Performance of BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Sales & Services (MB)

(MB)Net Income  - 523.24  -231.21 -99.59 15.38

Earnings per Share (Baht per Share) -0.14 -0.33 0.01

1,512.69 943.89 601.84

-2.41

-0.06

-2.30

-15.31

 1,154.28

ROE  (%) -11.97

2560/2017 2561/2018 6M/2018 6M/2019

-5.92 0.41

Net Profit Margin (%) -34.63 -24.50 1.30

ROA (%) -11.18 -5.58 0.37

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร (ลา้นบาท)

ธิทุสรไากํ (ลา้นบาท)

น้ ุหอ่ตธิทุสรไากํ )น้ ุหอ่ตทาบ(

น้ ุหอถื้ ูผนทแบอตลผารตัอ (รอ้ยละ)

มวรด้ไยารอ่ตธิทุสรไากํารตัอ (รอ้ยละ)

)ะลยอร้(มวรย์พรัทนิสกาจนทแบอตลผารตัอ

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Unit: Million Baht)

ภาพรวมผลการดําเนินงานของ บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทรี จํากดั (มหาชน)

Total Equity 
น้ ุหอถื้ ูผงอขนว่ส

Total Equity 
น้ ุหอถื้ ูผงอขนว่ส

AP and Other Liabilities 
เจ้าหนี �การค้าและหนี �สนิอื�น

AP and Other Liabilities 
เจ้าหนี �การค้าและหนี �สนิอื�น

PP & E 
ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ

PP & E 

Cash & S/T Invest 
เงินสดและเงินลงทนุชั�วคราว

Cash & S/T Invest 

AR & Other Current Assets 
ลกูหนี �การค้าและสนิทรัพย์ หมนุเวียนอื�น

AR & Other Current Assets 

Others Non-current Assets 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ

เงินสดและเงินลงทนุชั�วคราว

ลกูหนี �การค้าและสนิทรัพย์ หมนุเวียนอื�น

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�น
Others Non-current Assets 

1,118 1,030

1,475 2,094

107 4

1,022 1,046

132 595

3,919 3,639

งบแสดงฐานะการเงิน (หนว่ย:ล้านบาท)

ล้านบาท/Million Baht
�� มิถนุายน ���� / �� June 2018 �� มิถนุายน ���� / �� June 2019

ล้านบาท/Million Baht
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หมวดธุรกจิ / Sector : 

บริการรับเหมาก่อสร้าง / Construction Service

ราคาหุ้น ณ วันที� �� กันยายน ���� / Stock Price As of 30 September 2019:

�.�� บาทตอ่หุ้น / �.�� Baht per share

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

�,���.�� ล้านหุ้น/�,���.�� million shares

มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด (ล้านบาท) ณ วันที� �� กันยายน ����

Market Capitalization (million baht) As of 30 September 2019:

�,��� ล้านบาท / �,��� million Baht

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

25.11%

นโยบายเงนิปันผล/Dividend Policy :

ตดิต่อฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ์ / IR-CONTACT

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ �� 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

คะแนนบรรษัทภบิาลปี ����/CG Score 2018 :   

(Very Good/อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก)

บริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

เลขที� ��� หมู ่� ตําบลมะขามคู ่อําเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง �����

BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

594 Moo 4, Makhamkoo, Nikompattana Rayong, 21180 Thailand
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