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ประชุมนักวเิคราะห์และร่วมงานบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุ ประจาํไตรมาสที� � ปี ����

เนื�องจากความสําคญัในการเปิดเผยข้อมลูของให้แก่นกัวิเคราะห์และนกัลงทนุ บริษัทจงึได้จดัประชมุนกัวิเคราะห์

ขึ �นเมื�อวนัที� �� สิงหาคม ���� และเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนเมื�อวนัที� �� สิงหาคม ���� ซึ�งจดั

โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งทั �ง � งานนี �เป็นการนําเสนอข้อมลูผ่านการประชมุออนไลน์ ที�ห้องประชมุ

ของบริษัท เพื�อหลีกเลี�ยงผลกระทบของการระบาดไวรัสโควิด-�� 

Mr. MS Song ประธานเจ้าหน้าที�บญัชีและการเงิน และคณุวิทยา เชียงอทุยั ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์

และวางแผนกลยุทธ์กล่าวว่า การแพร่กระจายของไวรัสโควิด-�� ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพเศรษฐกิจ

ทั�วโลก ทั �งยงัมีผลกระทบข้างเคียงต่อระบบห่วงโซ่อปุทานหลายด้าน

อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ประสบความสําเร็จในการส่งมอบงานโครงการ Linde ที�ตรงต่อเวลาให้แก่ลกูค้า ซึ�งถือ

เป็นอีกหนึ�งบทพิสจูน์สําหรับบริษัทในการดําเนินโครงการขนาดใหญ่ และผลงานที�ยอดเยี�ยม ซึ�งเป็นเหมือน

พนัธสญัญาที�เราให้ลกูค้าตลอดมา สิ�งนี �ทําให้ลกูค้ารู้สึกพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการของบริษัทอย่างมาก 

ดงันั �น บริษัทเชื�อว่า มีโอกาสที�จะเข้าไปร่วมงานกบัลกูค้ารายนี �อีกในอนาคต

ณ สิ �นไตรมาสที� � ปี ���� บริษัทมีปริมาณงานที�รอรับรู้รายได้จํานวน �,��� ล้านบาท ขณะที�ในปัจจุบนั มลูค่า

งานที�มีโอกาสชนะการประมลูนั �น มีมลูค่าสงูกว่า ��,��� ล้านบาท ทั �งนี � สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา

และจีนส่งผลให้บริษัทข้ามชาติหลายแห่งมองหาการสร้างระบบห่วงโซ่อปุทานแห่งใหม่นอกประเทศจีน ดงันั �น 

สถานการณ์นี �จะชว่ยสร้างโอกาสให้บริษัทในการเข้าไปรับงานมากขึ �น หลงัจากที�บริษัทได้รับเชิญเข้าไปร่วมประมลู

งานในหลากหลายอตุสาหกรรมทั �งโรงกลั�นนํ �ามนั   โรงงานปิโตรเคมี  ก๊าซและเหมืองแร่  ซึ�งบริษัทคาดหวงัที�จะ

ชนะการประมลูบางโครงการในอนาคต
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As  the critical importance of dislocsing information to analysts and investors, BJCHI joined 

2Q2020 BJCHI Analyst Meeting on 17th August 2020 and  Opportunity Day held by the Stock 

Exchange of Thailand for 2Q2020 performance on 18th August 2020 at Meeting Room,  BJC 

Heavy Industries Public Company Limited. The meeting was conducted in form of online 

meeting under the Covid-19 outsbreak. 

Mr. MS song, CFO and Mr. Vittaya Changeutai, Investor Relation and Strategic Planning 

Manager mentioned that the spreading of COVID-19 has severely affected the global  economic 

condition while the side effect of such global pandemic also caused the profound impact on 

the global supply chain. 

However, the Company successfully delivered Linde project to the client on-time which in 

turn is another our testament to execute a large-scale project, provide outstanding work with 

the continuous commitment to our client.  As highly satisfied by our performance, we strongly 

believe there should be potential opportunities to work with the client again in the future.

As of 2Q2020, BJCHI secured backlog at 3,500 million bahts while the total value of 

project bids was 12,000 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. Therefore, this is also bringing more project opportunities for BJCHI after it has 

continued to receive the invitation to bid from several different type of industries such 

as refinery, petrochemical, gas and mining etc.  So, the Company expects to win some 

project bids in the future.

2Q2020 BJCHI Analyst Meeting and Opportunity Day 
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BJCHI ประสบความสําเร็จในการส่งมอบงานประกอบกลุ่มชิ �นงานขนาดใหญ่ชดุที�สองของโครงการ 

LINDE ให้แก่ลกูค้าได้ตรงต่อเวลา หลงัจากที�ประสบความสําเร็จในการส่งมอบโครงการ LINDE ชุด

ที�หนึ�งไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี � สิ�งนี �ถือเป็นบทพิสจูน์ และแสดงให้ถึงศกัยภาพของ BJCHI ในการ

ดําเนินโครงการให้แก่ลกูค้าเป็นอย่างดี

การส่งมอบโครงการ LINDE (เฟส �) / Successful delivery of LINDE Project (2nd Phase)

การส่งมอบโครงการ LINDE (เฟส �)

BJCHI has successfully provided on-time delivery about LINDE project for Phase 2 

after Phase 1 which was successfully done. This is another great evidence showing our 

outstanding capabilities in executing large-scale projects for the client.

Successful delivery of LINDE Project (2nd Phase)
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รายได้

รายได้ตามสญัญา

ในไตรมาสที� � ปี ���� บริษัทมีรายได้ตามสญัญา (ไม่รวมรายได้อื�น) เท่ากบั ���.� ล้านบาท ทั �งนี �

 รายได้ตามสญัญาลดลงร้อยละ ��.� เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้าที�  ���.�  

ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื�องจากความคืบหน้าในการทํางานในบางโครงการที�ล่าช้ากว่าที�คาด

ค่าใช้จ่าย

บริษัทมีต้นทนุงานตามสญัญาในไตรมาสที� � ปี ���� เท่ากบั ���.� ล้านบาท ซึ�งคิดเป็นร้อยละ 

��.� ของรายได้ตามสญัญาเปรียบเทียบกบัไตรมาสที� � ปี ���� ที�ต้นทนุงานตามสญัญาคิดเป็นร้อย

ละ ��.� ของรายได้ตามสญัญา เนื�องจากในไตรมาสนี � มีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ�มในส่วนของการลงทนุเพื�อ

รองรับงานโครงการอนาคต 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน

กาํไรขั �นต้นและกาํไรสุทธิ

ในไตรมาสที� � ปี ���� กําไรขั �นต้นเท่ากบั ��.� ล้านบาท ลดลงจากกําไรขั �นต้นในไตรมาสที� � ปี 
���� ที� ���.� ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นในไตรมาสที� � ปี ���� เท่ากบัร้อยละ �.� เทียบกบัร้อย
ละ ��.� ในไตรมาสที� � ปี ���� เนื�องจากมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ�มในส่วนของการลงทนุเพื�อรองรับงาน
โครงการอนาคต

ในขณะที�บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิในไตรมาสที� � ปี ���� เท่ากบั ��.� ล้านบาทเทียบกบักําไรสทุธิใน
ไตรมาสที� � ปี ���� ที�เท่ากบั ��.� ล้านบาท อตัรากําไรสทุธิลดลงจากร้อยละ �.� ในไตรมาสที� � 
ปี ���� มาติดลบที�ร้อยละ ��.� ในไตรมาสที� � ปี ���� สาเหตหุลกัเนื�องจากการขาดทนุจากอตัรา
แลกเปลี�ยนในไตรมาสที� � ปี ����

บริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนในไตรมาสที� � ปี ���� เท่ากบั ��.� ล้านบาท เทียบกบัไตรมาส

ที� �  ปี ���� ที�มีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนเท่ากบั ��.� ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื�องจากค่าเงินบาท

แข็งค่าขึ �นเมื�อเปรียบเทียบกบัค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ต้นทนุงานตามสญัญา

ในไตรมาสที� � ปี ���� บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั ��.� ล้านบาท เทียบกบัใน

ไตรมาสที� � ปี ���� ที�อยู่ที� ��.� ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื�องจากในไตรมาสนี � บริษัทไม่มีค่าใช้จ่าย

ในการขนส่งโครงการขนาดใหญ่

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร

ผลประกอบการประจาํไตรมาสที� � ปี ����
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2Q2020 Operating Results

Revenue

Contracted Revenue 

Contracted Revenue in 2Q2020, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 505.1 

million baht. Contracted Revenue fell by 34.6%, comparing with the same period of last year 

at 772.8 million baht due largely to the slow progress of some project activities. 

Expenses

Contracted Costs Contracted Costs in 2Q2020 was 472.7 million baht, representing by 93.6% 

of Contracted Revenue as compared to that in 2Q2019 at 80.4% of Contracted Revenue.  

The increase was due mainly to the addition investment expense to accommodate the future 

projects. 

Foreign Exchange (FX) Impact

Gross Profit and Net Profit

In 2Q2020, Gross Profit was 32.4 million baht, decreasing from 2Q2019 at 151.4 million 

baht. 2Q2020 Gross Profit Margin was 6.4% as compared to 19.6% in 2Q2019.  The drop 

in Gross Profit Margin resulted from the addition investment expense to accommodate the 

future projects. 

Net Profit in 2Q2020 was negatively 88.5 million baht as compared with the positive figure 

in 2Q2019 at 12.3 million baht. The Net Profit Margin decreased from 1.6% in 2Q2019 to 

negatively 17.3% in 2Q2020, due mainly to FX loss.

In 2Q2020, the Company recognized FX loss by 83.5 million baht, as compared with 2Q2019 

FX loss at 79.4 million baht due to the ongoing appreciation of THB against US dollar.  

Contracted Costs

SG&A in 2Q2020 was 50.3 million baht, comparing with that in 2Q2019 at 72.6 million 

baht, decreased due mainly to the absence of transportation expense for a large-scale 

project in this quarter. 

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 15 20

Earnings per Share (Baht per Share) 0.01 0.01

1,154 1,225

ROE  (%) 0.40

6M2019 6M2020

0.56

Net Profit Margin (%) 1.30 1.63

ROA (%) 0.37 0.48

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 

1,029 171

2,094 2,556

4 61

1,054 1,216

595 663

3,639 3,480

งบแสดงฐานะการเงิน (หนว่ย:ล้านบาท)

ล้านบาท/Million Baht
�� มิถนุายน ���� /  �� June 2019 �� มิถนุายน ���� / �� June 2020

ล้านบาท/Million Baht
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หมวดธุรกจิ / Sector : 

บริการรับเหมาก่อสร้าง / Construction Service

ราคาหุ้น ณ วันที� �� กันยายน ���� /Stock Price As of 30 September 2020:

�.�� บาทตอ่หุ้น/�.�� Baht per share 

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

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

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

Market Capitalization (million Baht) As of 30 September 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)

*ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 / As of 30 September 2020

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  


