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บริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุ ไตรมาสที� �/���� / BJCHI joined 3Q2019 Opportunity Day

BJCHI joined 3Q2019 Opportunity Day
Mr. MS Song (Right), Chief Financial Officer  and Mr. Vittaya Changeutai, Investor Relation and 

Strategic Planning Manager of BJCHI  attended 3Q2019 Opportunity Day. For 9M2019, BJCHI’s 

operating performance significantly improved from the same period of last year after its net profits 

was recorded of 22 million bahts, increasing from loss in 3Q2018 at 160 million bahts due to the 

incresased project activities. The Company also presented 2020 business outlook where would 

continue to grow from 2019 after revenue from existing projects would be continuously rocognized. 

Moreover, the total value of project bids is recently 13,000 million bahts where the Company expectes 

to know partially the auction result in the foreseeable future.

BJCHI เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที� �/����
Mr. MS Song (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที�บญัชีและการเงิน และ คณุวิทยา เชียงอทุยั (ซ้าย) ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุ

สมัพนัธ์และวางแผนกลยทุธ์ บริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) หรือ BJCHI ร่วมนําเสนอข้อมลูในงาน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทนุ (Opportunity Day) โดยระบวุ่า � เดือนแรกของปี ���� บริษัทมีผลประกอบฟื�น

ตวัอย่างชดัเจนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีกําไรสทุธิ �� ล้านบาท  จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนที�ขาดทนุ

สทุธิ ��� ล้านบาท เนื�องจากปริมาณงานที�เพิ�มมากขึ �น ขณะที�แนวโน้มผลการดําเนินธุรกิจในปี ���� จะเติบโต

ต่อเนื�องจากปี ���� เนื�องจากมีการรับรู้รายได้ของโครงการที�มีอยู่ในปัจจบุนัอย่างต่อเนื�อง พร้อมระบวุ่า บริษัท

กําลงัเข้าร่วมประมลูงานหลายโครงการโดยมีมลูค่ารวมกนักว่า ��,��� ล้านบาท คาดว่าจะสามารถทราบผล

ประมลูบางโครงการเร็วๆ นี �
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ในฐานะที�เป็นพื �นฐานสําคญัในการดําเนินธุรกิจ  บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี

เพื�อทําให้เกิดความโปร่งใสตอ่นกัลงทนุอนัจะสร้างความเชื�อมั�นในการดําเนินธรุกิจของบริษัทตอ่บคุคล

ภายนอก  โดยบริษัทนั �นตระหนกัถึงความสําคญัของการเปิดเผยข่าวสารข้อมลูอย่างสมํ�าเสมอต่อนกั

วิเคราะห์ นกัลงทนุและผู้ ถือหุ้น เพื�อรับข้อมลูข่าวสารของบริษัท ดงันั �น เมื�อวนัที� ��-�� ธันวาคม ���� 

บริษัทจึงจดัโครงการเยี�ยมชมกิจการของบริษัทให้แก่กลุ่มนกัวิเคราะห์ นกัลงทนุสถาบนัและผู้ ถือหุ้น 

เพื�อเปิดโอกาสให้กลุ่มบคุคลเหล่านั �นได้เข้าถึงข้อมลูการดําเนินธุรกิจของบริษัท ผ่านการประชมุ และ

พบปะพดูคยุกบัผู้บริหารของบริษัท ณ สํานกังานใหญ่และพื �นที�ประกอบการกลุ่มชิ �นงานขนาดใหญ่

ที�สตัหีบ

โครงการเยี�ยมชมกจิการของบริษัทประจาํปี ����

โครงการเยี�ยมชมกจิการของบริษัทประจาํปี ����
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As key principle of BJCHI’s business operation, the Company firmly complys with the 

Principles of Good Corporate Governance to create transparency for investors and build 

up confidence to external parties. BJCHI recognizes the importance of regularly disclosing 

the information for analysts, investors and shareholders to receive the Company’s 

information. On 19-20 December 2019, BJCHI organized Company Visit for analysts, 

insitutional investors and shareholders by giving the visitors the opportunity to get insight 

into BJCHI’s business operation through meeting, engaging and interacting with the 

management teams at BJCHI’s Head office and Sattahip modularization yard.

2019 Company Visit 

2019 Company Visit 
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รายได้

รายได้ตามสญัญา

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

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

ล้านบาท ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ �นตามปริมาณงานที�เพิ�มขึ �น

ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีต้นทนุงานตามสญัญาในไตรมาส � ปี ���� เท่ากบั ���.� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ��.� 

ของรายได้ตามสญัญาเปรียบเทียบกบัไตรมาส � ปี ����  ที�มีต้นทนุงานตามสญัญาเท่ากบั ���.� 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ��.� ของรายได้ตามสญัญา การเพิ�มขึ �นของต้นทนุตามสญัญาเป็นไปตาม

ปริมาณงานที�เพิ�มขึ �น

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน

กาํไรขั �นต้นและกาํไรสุทธิ

ในไตรมาสที� � ปี ���� กําไรขั �นต้นเทา่กบั ��.� ล้านบาท  ปรับตวัดีขึ �นเมื�อเทียบกบักําไรขั �นต้นในไตรมาส
ที� � ปี ���� ที� ��.� ล้านบาท ในขณะที�บริษัทมีกําไรสทุธิในไตรมาสที� � ปี ���� เทา่กบั �.� ล้านบาท ดี
ขึ �นจากไตรมาสที� � ปี ���� ที�ขาดทนุเทา่กบั ��.� ล้านบาท สาเหตหุลกัได้อธิบายในภาพรวมการดําเนิน
งานที�ได้กลา่วไว้ข้างต้น

บริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนในไตรมาส � ปี ���� เทา่กบั ��.� ล้านบาท ขาดทนุลดลงร้อย

ละ ��.� เมื�อเทียบกบัไตรมาส �  ปี ���� ที�มีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนเทา่กบั ��.� ล้านบาท 

ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนมีสาเหตหุลกัเกิดจากการแข็งคา่ของเงินบาทเมื�อเทียบกบัเงินดอลลาร์

สหรัฐ  แม้วา่ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนปรับตวัดีขึ �น แตบ่ริษัทยงัคงมองหาวิธีการปอ้งกนัความ

เสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนอยา่งตอ่เนื�องเพื�อลดผลกระทบจากปัจจยัดงักลา่วในอนาคต

ต้นทนุงานตามสญัญา

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

เมื�อเทียบกบัไตรมาส � ปี ���� ที�เทา่กบั ��.� ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื�องจากปริมาณงานที�เพิ�มขึ �น

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร

ผลประกอบการประจาํไตรมาสที� �/����
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3Q2019 Operating Results

Revenue

Contracted Revenue 

In 3Q2019, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 410.7 million baht. Contracted 

Revenue increased by 149.4%, comparing with 3Q2018 at 164.7 million baht due largely to the 

increased project activities.

Expenses

Contracted Costs in 3Q2019  were 355.4 million baht, representing by 86.5% of Contracted 

Revenue comparing with 3Q2018 Contracted Costs at 148.0 million baht, representing by 

89.9% of Contracted Revenue.  The increased Contracted Cost was due to the increased 

project activities.

Foreign Exchange (FX) Impact

Gross Profit and Net Profit

In 3Q2019, Gross Profit was 55.2 million baht, positively improving from 3Q2018 at 16.6 million 

baht because the Company has more project activities as compared to 3Q2018.  At the same 

time, Net Profit in 3Q2019 was 6.3 million baht as compared with Net loss in 3Q2018 at 60.2 

million baht due to the reasons as explained previously.

In 3Q2019, the Company recognized FX loss by 12.8 million baht decreased by 73.9% as 

compared with 3Q2018 FX loss at 49.1 million baht due to the appreciation of THB against US 

dollar.  Even though the FX loss seemed to be improved, the Company has been searching 

for FX hedging strategies to mitigate FX loss in the future.

Contracted Costs

Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 3Q2019 was 46.5 million baht, 

increasing by 21.7% from 3Q2018 which was 38.1 million baht due mainly to the 

increased 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 -160 22

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

1,512.69 943.89 766

-3.96

-0.10

-3.78

-24.62

1,565

ROE  (%) -11.97

2560/2017 2561/2018 9M/2018 9M/2019

-5.92 0.59

Net Profit Margin (%) -34.63 -24.50 1.68

ROA (%) -11.18 -5.58 0.52

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 

1,143 892

1,596 2,341

2 7

1,054 1,097

84 698

3,788 3,643

งบแสดงฐานะการเงิน (หนว่ย:ล้านบาท)

ล้านบาท/Million Baht
�� กนัยายน ���� / �� September 2018 �� กนัยายน ���� / �� September 2019

ล้านบาท/Million Baht
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หมวดธุรกจิ / Sector : 

บริการรับเหมาก่อสร้าง / Construction Service

ราคาหุ้น ณ วันที� �� ธันวาคม ���� / Stock Price As of 30 December 2019:

�.�� บาทตอ่หุ้น / �.�� Baht per share

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

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

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

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

(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

ข้อมูลหลักทรัพย์* / Stock Information  


