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ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ BJCHI ประจําปี ���� / ���� BJCHI Annual General Meeting

การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของ BJCHI ประจําปี ����

ด้ วยการตระหนักและให้ ความสําคัญในสิทธิพื �นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น BJCHI ได้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจําปี ���� ขึ �น เมื�อวันที� �� กรกฏาคม ���� ที�ห้องประชุมเลขที� ��� ของบริ ษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดัส
ทรี จํากัด (มหาชน) เลขที� ��� หมู่ � ตําบลมะขามคู่ อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง นอกจากนี � เนื�องจาก
เป็ นช่วงเวลาที�มีการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส ���� บริ ษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผู้ถือหุ้นและผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่าน ดังนัน� บริ ษัทจึงมีการจัดสถานที�ประชุมด้ วยการเว้ นระยะห่างทางสังคม
และจัดหามาตรการและแนวทางปฏิบตั ิตนระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง� นี เพื
� �อป้องกันและลดความ
เสี�ยงจากการแพร่ ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส ����

2020 BJCHI Annual General Meeting

As the critical importance of the fundamental rights of its shareholders, BJCHI held 2020 Annual
General Meeting on 16th July 2020 at Meeting Room No. 101 of BJC Heavy Industries Public
Company Limited. No. 594, Moo 4, Makamkoo, Nikompattana,Rayong. Additionally, during the
Coronavirus 2019 outbreak, BJCHI is deeply concerned for the health and safety of shareholders
and all stakeholders participating in 2020 AGM. The Company arranged the meeting venue with
appropriate social distancing and provided precautionary measures and guidelines to prevent
and reduce the risk of the spread of Coronavirus 2019.

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����

1

BJCHI IR-NEWSLETTER IN 2Q/2020

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที� � ปี ���� / Opportunity Day for 1Q2020 performance

BJCHI ร่ วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจําไตรมาสที� � ปี ����
เมื�อวันที� �� พฤษภาคม ���� Mr. MS Song ประธานเจ้ าหน้ าที�บญ
ั ชีและการเงิน และคุณวิทยา
เชียงอุทยั ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และวางแผนกลยุทธ์ บริ ษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) หรื อ BJCHI ร่ วมนําเสนอข้ อมูลในงานบริ ษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)
โดยคาดว่า ผลประกอบการในปี ���� จะเติบโตต่อเนื�องจากปี ที�แล้ ว จากการรับรู้ มลู ค่างานในมือ
ที�ตนุ ไว้ แล้ วกว่า �,��� ล้ านบาท และมีงานที�อยู่ระหว่างยื�นประมูลไปแล้ วมูลค่ารวม ��,��� ล้ าน
บาท ซึ�งบริ ษัทเชื�อว่า มีโอกาสที�จะได้ รับงานเพิ�มเติมอีก �-� โครงการในเร็ วๆ นี � ขณะที�สงครามการ
ค้ าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีน จะสร้ างโอกาสในการรับงานให้ แก่บริ ษัทมากขึ �น หลังจากบริ ษัท
ข้ ามชาติหลายแห่งกําลังพิจารณาที�จะสร้ างห่วงโซ่อปุ ทานแห่งใหม่นอกประเทศจีน

BJCHI joined Opportunity Day for 1Q2020 performance

On 22th May 2020, Mr. MS Song, CFO and Mr. Vittaya Changeutai, Investor Relation and
Strategic Planning Manager, of BJCHI attended SET Opportunity Day. The Company
expected 2020 performance would continuously increase from the previous year due
to secure backlog at 4,200 million bahts while the total value of project bids increases
to 17,500 million bahts. Moreover, the Company anticipated that ongoing trade tension
between US and China shall create more project opporunities for BJCHI after serveral
multinational companies are considering to build new supply chains outside China.

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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การส่ งมอบโครงการ SANTOS และ LINDE / Successful delivery of SANTOS and LINDE Project

การส่ งมอบโครงการ SANTOS และ LINDE
BJCHI ประสบความสําเร็ จในการส่งมอบโครงการ SANTOS เฟส � และโครงการ LINDE เฟส � ให้
แก่ลกู ค้ า เมื�อเร็ วๆ นี สิ� �งนี �ถือเป็ นอีกหนึ�งบทพิสจู น์ท�ีแสดงให้ เห็นถึงความสามารถที�โดดเด่นและความ
มุ่งมัน� ของบริ ษัทอย่างมาก ที�บริ ษัทให้ แก่ลกู ค้ าเสมอมา ซึง� นับเป็ นหนึ�งในพันธกิจสําคัญในการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท

Successful delivery of SANTOS and LINDE Project

BJCHI has successfully delivered the Wellhead skids for Phase 1 in Santos Onshore
Upstream Development Project and LINDE project for Phase 1. This is another great
evidence showing our outstanding capabilities and strong commitment to the client as
one of the utmost missions in our business operation.

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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ผลประกอบการประจําไตรมาส � ปี ����

รายได้
รายได้ ตามสัญญา
ในไตรมาส � ปี ���� บริ ษัทมีรายได้ ตามสัญญา (ไม่รวมรายได้ อื�น) เท่ากับ ���.� ล้ านบาท ทังนี
� � ราย
ได้ ตามสัญญาเพิ�มขึ �นร้ อยละ ��.� เมื�อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ าที� ���.� ล้ านบาท ซึง�
เป็ นไปตามการเพิ�มขึ �นของปริ มาณงาน

ค่ าใช้ จ่าย

ต้ นทุนงานตามสัญญา
บริ ษัทมีต้นทุนงานตามสัญญาในไตรมาส � ปี ���� เท่ากับ ���.� ล้ านบาท ซึง� คิดเป็ นร้ อยละ ��.� ของ
รายได้ ตามสัญญาเทียบกับไตรมาส � ปี ���� ที�มีมลู ค่าเท่ากับ ���.� ล้ านบาท ซึง� คิดเป็ นร้ อยละ ��.�
ของรายได้ ตามสัญญาการเพิม� ขึ �นของต้ นทุนตามสัญญาเนื�องจากค่าใช้ จา่ ยสําหรับเตรี ยมงานโครงการ
ใหม่ที�บริ ษัทชนะการประมูลมาในไตรมาสนี �
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ในไตรมาส � ปี ���� บริ ษัทมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารเท่ากับ ���.� ล้ านบาท เทียบกับในไตรมาส
� ปี ���� ที� ��.� ล้ านบาท สาเหตุหลักเนื�องจากค่าใช้ จา่ ยในการขนส่งโครงการต่างประเทศโครงการหนึง�

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน
บริ ษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนในไตรมาส � ปี ���� เท่ากับ ���.� ล้ านบาท เพิ�มขึ �นร้ อยละ ���.�
เทียบ กับไตรมาส � ปี ���� ที�มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนเท่ากับ ��.� ล้ านบาท สาเหตุหลัก
เนื�องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ

กําไรขัน� ต้ นและกําไรสุทธิ
ในไตรมาส � ปี ���� กําไรขันต้
� นเท่ากับ ���.� ล้ านบาท ปรับตัวดีขึ �นเมื�อเทียบกับกําไรขันต้
� นในไตรมาส
� ปี ���� ที� ��.� ล้ านบาท อัตรากําไรขันต้
� นในไตรมาส � ปี ���� เท่ากับร้ อยละ ��.� เทียบกับร้ อยละ
��.� ในไตรมาส � ปี ���� ทังนี
� � อัตรากําไรขันต้
� นอยูใ่ นระดับร้ อยละ ��-�� ตามที�บริ ษัทได้ ตงเป้
ั � าไว้
ในขณะที�บริ ษัทมีกําไรสุทธิในไตรมาส � ปี ���� เท่ากับ ���.� ล้ านบาทเทียบกับกําไรสุทธิในไตรมาส
� ปี ���� ที�เท่ากับ �.� ล้ านบาท อัตรากําไรสุทธิเพิ�มขึ �นจากร้ อยละ �.� ในไตรมาส � ปี ���� มาอยูท่ ี�
ร้ อยละ ��.� ในไตรมาส � ปี ���� สาเหตุหลักตามที�ได้ อธิบายในภาพรวมการดําเนินงานที�ได้ กล่าวไว้
ข้ างต้ น

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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1Q2019 Operating Results

Revenue
Contracted Revenue
In 1Q2020, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 719.9 million baht. Contracted
Revenue increased by 88.7%, comparing with that of the same period of last year at 381.5
million baht due largely to the increased project activities.

Expenses

Contracted Costs
Contracted Costs in 1Q2020 was 607.2 million baht, representing by 84.3% of Contracted
Revenue comparing with 1Q2019 at 312.6 million baht, representing by 81.9% of Contracted
Revenue. The increased Contracted Cost was due to the pre-preparation cost from new
projects which were secured in 1Q2020.
Selling, General and Administrative expenses (SG&A)
Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 1Q2020 was 150.9 million baht,
comparing with that in 1Q2019 at 46.9 million baht due mainly to the increase in transportation
expense from an oversea project.

Foreign Exchange (FX) Impact
In 1Q2020, the Company recognized FX gains by 139.3 million baht, increasing by 564.2%
as compared with 1Q2019 FX loss at 30.0 million baht due to the ongoing depreciation of
THB against US dollar.

Gross Profit and Net Profit
In 1Q2020, Gross Profit was 112.8 million baht, rising from 1Q2019 at 68.9 million baht. Gross
Profit Margin was 15.7% as compared to 18.1%. The drop in Gross Profit Margin resulted from
the pre-preparation cost for new projects. However, such Gross Profit Margin was also in line
with the Company’s target which has been set under the range between 15 and 20%.
Net Profit in 1Q2020 was 108.6 million baht as compared with that in 1Q2019 at 3.1 million
baht. The Net Profit Margin increased from 0.8% in 1Q2019 to 12.4% in 1Q2020, due to the
reasons as explained previously
จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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ภาพรวมผลการดําเนินงาน / Overall Performance

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย:ล้ านบาท)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Unit: Million Baht)
Cash & S/T Invest
เงินสดและเงินลงทุนชัว� คราว

1,159

423

AR & Other Current Assets
ลูกหนี �การค้ าและสินทรัพย์ หมุนเวียนอื�น

1,808

2,631

10

23

Others Non-current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

1,054

1,198

PP & E
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

284

684

3,791

3,776

Others Non-current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
PP & E
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
AP and Other Liabilities
เจ้ าหนี �การค้ าและหนี �สินอื�น
Total Equity
สว่นของผ้ ถู ือห้ นุ

ล้ านบาท/Million Baht

Cash & S/T Invest
เงินสดและเงินลงทุนชัว� คราว
AR & Other Current Assets
ลูกหนี �การค้ าและสินทรัพย์ หมุนเวียนอื�น

AP and Other Liabilities
เจ้ าหนี �การค้ าและหนี �สินอื�น
Total Equity
สว่นของผ้ ถู ือห้ นุ

ล้ านบาท/Million Baht

�� มีนาคม ���� / �� March 2019

�� มีนาคม ���� / �� March 2020

ภาพรวมผลการดําเนินงานของ บีเจซี เฮฟวี� อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
Overall Performance of BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
รายได้จากการขายและการให้บริกา
Sales & Services
กําไรสทุธิ
Net Income
กําไรสทุธิตอ่ห้ นุ
Earnings per Share
อตัราผลตอบแทนผ้ ถู ือห้ นุ
ROE
อตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้ รวม
Net Profit Margin
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม
ROA

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����

(ล้ านบาท)
(MB)
(ล้านบาท)
(MB)
(บาทตอ่ห้ นุ )
(Baht per Share)
(ร้อยละ)
(%)
(ร้อยละ)
(%)
(ร้อยละ)
(%)
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3M2019

3M2020

396.1

872.5

3.06

108.6

0.002

0.068

0.08

2.87

0.77

12.45

0.07

2.54
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ข้ อมูลหลักทรั พย์ * / Stock Information

คะแนนบรรษัทภิบาลปี ����/CG Score 2019 :
(Very Good/อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก)
หมวดธุรกิจ / Sector :
บริ การรับเหมาก่อสร้ าง / Construction Service
ราคาหุ้น ณ วันที� �� มิถุนายน ���� /Stock Price As of 30 June 2020:
�.�� บาทต่อหุ้น/�.�� Baht per share
จํานวนหุ้นจดทะเบียน (ล้ านหุ้น) / Listed Shares (million shares) :
�,���.�� ล้ านหุ้น/�,���.�� million shares
มูลค่ าตลาดหลักทรั พย์ ณ ราคาตลาด (ล้ านบาท) ณ วันที� �� มิถุนายน ����
Market Capitalization (million Baht) As of 30 June 2020:
�,��� ล้ านบาท/�,��� million Baht
ปริมาณหุ้นที�หมุนเวียนในตลาด(%) / Free-Floated Portion (%) :
25.11%
นโยบายเงินปั นผล/Dividend Policy :
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ �� ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและหลังหักสํารอง ต่างๆ
ทุกประเภทตามที�กฎหมายกําหนด และตามที�กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท (โดยมีเงื�อนไขเพิ�มเติม)
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)
*ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 / As of 30 June 2020

ติดต่ อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ / IR-CONTACT
โทรศัพท์ / TEL : 092-252-8012
โทรสาร / FAX : 0-33 017 348
EMAIL : ir@bjc1994.com
เว็บไซด์ / Website: www.bjc1994.com

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����

บริ ษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
เลขที� ��� หมู่ � ตําบลมะขามคู่ อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง �����
BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
594 Moo 4, Makhamkoo, Nikompattana Rayong, 21180 Thailand
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