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งานประชุมนักวเิคราะห์ของ BJCHI ไตรมาสที� �/���� / �/���� BJCHI Analyst Meeting

1/2020 BJCHI Analyst Meeting
On 4th March 2020, Mr. Vittaya Changeutai, Investor Relation and Strategic Planning Manager 

of BJCHI  presented th Company’s 2019 performance and 2020 business outlook in the analyst 

meeting. In 2019, BJCHI recored net profit at 47.2 million bahts due to the market recovery in 

petrochemical, oil and mining sector locally and internationally. BJCHI continuously recognized 

revenue from UPGN, Santos, LINDE while it expected to significatly recognize revenue from 

CRSIP project since 2020 onwards. Additonally, BJCHI’s  total value of project bids recently 

increased to 17,500 million bahts in mining, oil, petrochemical, refinery, gas.

งานประชุมนักวเิคราะห์ของ BJCHI ไตรมาสที� �/����
เมื�อวนัที� � มีนาคม ���� คณุวิทยา เชียงอทุยั ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ และวางแผนกลยุทธ์ บริษัท  

บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) หรือ BJCHI นําเสนอข้อมลูในงานประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ ภาย

หลงัการนําเสนอข้อมลูผลประกอบการปี ���� และแผนการดําเนินธุรกิจปี ���� มีทิศทางที�ดีขึ �น โดยปีที�

ผ่านมา บริษัทมีกําไรสทุธิ ��.� ล้านบาท เนื�องจากอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ก๊าซ และเหมืองแร่ ฟื�นตวัทั �งใน

และต่างประเทศ และทยอยรับรู้รายได้จากโครงการ UPGN โครงการ Santos โครงการ Linde อย่างต่อเนื�อง  

ขณะที�บริษัทคาดว่า จะเริ�มทะยอยรับรู้รายได้จากโครงการ Crisp อย่างมีนยัสําคญัตั �งแต่ปี ���� เป็นต้นไป 

นอกจากนี � บริษัทยงัเดินหน้าประมลูงานโครงการขนาดใหญ่ในอตุสาหกรรมเหมืองแร่ นํ �ามนัและปิโตรเคมี 

โรงกลั�นนํ �ามนั ก๊าซ โดยมีมลูค่ารวมอีกกว่า ��,��� ล้านบาท 

จดหมายขา่วนกัลงทนุประจําไตรมาสที� �/���� BJCHI IR-NEWSLETTER IN 1Q/20201
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เมื�อวนัที� � มีนาคม ���� คณุวิทยา เชียงอทุยั ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์และวางแผนกลยุทธ์ 

พร้อมด้วย คณุรุ่งอรุณ หาญณรงค์ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี บริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทรี จํากดั (มหาชน) 

หรือ BJCHI ร่วมนําเสนอข้อมลูในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที�

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคาดว่า ผลประกอบการในปี ���� จะเติบโตต่อเนื�องจากปี

ที�แล้ว จากการรับรู้มลูค่างานในมือที�ตนุไว้แล้วกว่า �,��� ล้านบาท และได้ยื�นประมลูไปแล้วมลูค่า

รวม ��,��� ล้านบาท  ซึ�งบริษัทเชื�อว่า มีโอกาสที�จะได้รับงานเพิ�มเติมอีก �-� โครงการในเร็วๆ นี � 

ขณะที�ความสามารถในการทํากําไรขั �นต้นปีนี �คาดว่าจะอยู่ในระดบัที� ��-��% 

บริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุประจาํปี ���� / Opportunity Day for 2019 performance

BJCHI ร่วมงานบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุประจาํปี ����

On 6th March 2020, Mr. Vittaya Changeutai, Investor Relation and Strategic Planning 

Manager and Mrs. Rungarun Hannarong, Accounting Manager of BJCHI  attended SET 

Opportunity Day. The Company expected 2020 performance would continuously increase 

from the previous year due to secure backlog at 3,000 million bahts while the total value 

of project bids increases to 17,500 million bahts. Moreover, the Company anticipated to 

secure at least 1-2 projects while 2020 gross profit margin is targeted at 15-20%.

BJCHI joined Opportunity Day for 2019 performance
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รายได้

รายได้ตามสญัญา

ในปี ���� บริษัทมีรายได้ตามสญัญา (ไมร่วมรายได้อื�น) เทา่กบั �,���.� ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 

���.�% จาก ���.� ล้านบาท ในปี ���� การเพิ�มขึ �นในรายได้ตามสญัญาสาเหตหุลกัเนื�องจากบริษัท

มีการรับรู้รายได้อยา่งตอ่เนื�องจากโครงการ UPGN โครงการ Santos และ โครงการ Linde ขณะที� 

โครงการ Crisp ซึ�งเป็นโครงการขนาดใหญ่ในอตุสาหกรรมนํ �ามนัและปิโตรเคมีนั �น บริษัทจะเริ�มรับรู้ราย

ได้อยา่งมีนยัสําคญัตั �งแตปี่ ���� เป็นต้นไป

ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีต้นทนุงานตามสญัญาใน ปี ���� เทา่กบั �,���.� ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ ��.� จากชว่งเวลา

เดียวกนัของปีก่อนที�เทา่กบั ���.� ล้านบาท การเพิ�มขึ �นของต้นทนุงานตามสญัญาเป็นไปตามปริมาณ

งานที�เพิ�มขึ �น

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน

กาํไรขั �นต้นและกาํไรสุทธิ

ในปี ���� กําไรขั �นต้นเทา่กบั ���.� ล้านบาท เปรียบเทียบชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อน ที�กําไรขั �นต้น
ตดิลบเทา่กบั ��.� ล้านบาท ขณะที�บริษัทมีกําไรสทุธิเทา่กบั ��.� ล้านบาท เทียบกบัชว่งเวลาเดียวกนั
ของปีก่อนที�มีผลขาดทนุเทา่กบั ���.� ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจากการรับรู้รายได้อยา่งตอ่เนื�องของ
โครงการตา่งๆ ตามที�อธิบายไว้ข้างต้น

บริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนในปี ���� เทา่กบั ���.� ล้านบาท เปรียบเทียบกบัขาดทนุจาก

อตัราแลกเปลี�ยนในปี ���� เทา่กบั �.� ล้านบาท เนื�องจากมีกระแสเงินทนุจากตา่งประเทศไหลเข้ามา

ในตลาดเกิดใหมห่ลายแหง่ รวมถงึประเทศไทย มีผลให้เงินบาทแข็งคา่ขึ �นกวา่ �% เมื�อเปรียบเทียบกบั

เงินดอลลาร์สหรัฐ ทั �งนี � การขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนสว่นใหญ่เป็นการขาดทนุทางบญัชี โดยบริษัท

จําเป็นต้องเก็บเงินดอลลาร์สหรัฐบางสว่นไว้เพื�อใช้สําหรับโครงการในอนาคต อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงั

คงมองหากลยทุธ์ปอ้งกนัความเสี�ยงเพื�อลดผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยน

ต้นทนุงานตามสญัญา

ในปี ���� บริษัทมีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเทา่กบั ���.� ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ ��.� จากปี 

���� ที�เทา่กบั ���.� ล้านบาท เนื�องจากปริมาณงานที�เพิ�มขึ �น

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร

ผลประกอบการประจาํปี ����
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2019 Operating Results

Revenue

Contracted Revenue 

In 2019, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 2,017.6 million baht, increasing 

by 121.9% from 909.3 million baht in 2018. The increased in Contract Revenue resulted mainly 

from ongoing revenue recognition in UPGN, Santos, Linde project while Crisp project as the 

large-scale Oil and Petrochemical project shall significantly start contribute revenue since 

2020 onwards.

Expenses

Contracted Costs in 2019 was 1,655.8 million baht, representing the increase by 70.7% from 

970.3 million baht in the same period of last year. The increase in Contracted Costs was due 

mainly to the ramp-up in project activities.

Foreign Exchange (FX) Impact

Gross Profit and Net Profit

In 2019, Gross Profit was at 361.7 million baht, as compared with that loss in 2018 at 61.0 

million baht. On the other hand, Net Profit in 2019 was at 47.2 million baht as compared with 

the net loss in 2018 at 231.2 million baht due largely to the ongoing revenue recognition of 

secured projects as explained previously.

In 2019, the company recognized FX loss by 143.5 million baht as compared with 2018 FX 

loss at 2.8 million baht. This was due to the appreciation of THB against US dollar more than 

7% after foreign capital fund flows entered into developing markets including Thailand. 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 various hedging strategies to 

mitigate FX impact.

Contracted Costs

Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 2019 was 211.8 million baht, 

increasing by 22.6% from 2018 which was 172.7 million baht due to the ramp-up in project 

activities.

Selling, General and Administrative expenses (SG&A)
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ภาพรวมผลการดาํเนินงาน / Overall Performance

Overall Performance of BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Sales & Services (MB)

(MB)Net Income  - 231  47

Earnings per Share (Baht per Share) -0.14 0.03

909 2,018

ROE  (%) -5.92

2561/2018 2562/2019

1.27

Net Profit Margin (%) -24.50 2.28

ROA (%) -5.68 1.14

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิา

ธิทุสรไากํ (ลา้นบาท)

(ล้านบาท)

น้ ุหอ่ตธิทุสรไากํ )น้ ุหอ่ตทาบ(

น้ ุหอถื้ ูผนทแบอตลผารตัอ (รอ้ยละ)

(รอ้ยละ)

มวรด้ไยารอ่ตธิทุสรไากํารตัอ (รอ้ยละ)

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 

1,143 692

1,596 2,467

5 8

1,054 1,184

84 525

3,788 3,667

งบแสดงฐานะการเงิน (หนว่ย:ล้านบาท)

ล้านบาท/Million Baht
�� ธนัวาคม ���� / �� December 2018 �� ธนัวาคม ���� / �� December 2019

ล้านบาท/Million Baht
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หมวดธุรกจิ / Sector : 

บริการรับเหมาก่อสร้าง / Construction Service

ราคาหุ้น ณ วันที� �� มีนาคม ���� / Stock Price As of 31 March 2020:

�.�� บาทตอ่หุ้น/�.�� Baht per share 

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

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

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

Market Capitalization (million baht) As of 31 March 2020:

�,��� 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  


