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BJCHI คว้ารางวัลบริษัทจดทะเบยีนด้านงานนักลงทนุสัมพนัธ์ประจาํปี ����

จดหมายขา่วนกัลงทนุประจําไตรมาสที� �/���� BJCHI IR-NEWSLETTER IN 4Q/20201

บริษัทได้ให้ความสําคญัอย่างสงูต่อการบริหารความสมัพนัธ์กบันกัลงทนุ โดยจดัตั �งฝ่ายนกัลงทนุสมั

พนัธ์ ซึ�งมีวตัถปุระสงค์เพื�อที�จะเป็นช่องทางในการสื�อสารกบันกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และผู้ ที�เกี�ยวข้อง

ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ�งจากความมุ่งมั�นในการทํางานดงักล่าวอย่างต่อเนื�องทําให้

บริษัทได้รับรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น (Outstanding IR Award) จาก

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน “SET Award 2020” สําหรับกลุ่มบริษัทที�มีมลูค่าหลกัทรัพย์ 

ณ ราคาตลาด (Market Cap.) ระหว่าง �,��� – ��,��� ล้านบาท เมื�อวนัที� �� ธันวาคม ����

BJCHI คว้ารางวัลบริษัทจดทะเบยีนด้านงานนักลงทนุสัมพนัธ์ประจาํปี ����

BJCHI highly prioritizes investor relation activities by establishing Investor Relation (IR) 

Department serving as the contact point to communicate with investors, analysts and 

related parties on an efficient manner.  Due to our continuous determination, BJCHI 

received 2020 Outstanding IR Award from the Stock Exchange of Thailand in SET Award 

2020 in the group of listed companies with market capitalization between 3,000 – 10,000 

million baht on 15th December 2020.

BJCHI receives 2020 Outstanding IR Award



จดหมายขา่วนกัลงทนุประจําไตรมาสที� �/���� BJCHI IR-NEWSLETTER IN 4Q/20202

BJCHI ร่วมงานบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทนุ ประจาํไตรมาสที� � ปี ����

As  the critical importance of dislocsing information to analysts and investors, BJCHI joined 3Q2020 

Opportunity Day on 18th November 2020 held by the Stock Exchange of Thailand for 2Q2020 through 

the online platform. 

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

presented that even the spreading of global pendamic and slowdown of economic conditions, BJCHI 

suceesfully delivered LINDE project (phase 2) as scheduled to the client highly satifying BJCHI’s 

outstanding capabilities.

As of 3Q2020, BJCHI secured backlog at 3,200 million bahts while the total value of project bids was 

over 14,000 million bahts, spreading out mining, petrochemical, power plant and oil and gas projects. 

Moreover, some clients are searching for long term relationship with suppliers to execute projects for 

3-5 years. These situation are increasing more project opportunities for BJCHI in the future.

เนื�องจากความสําคญัในการเปิดเผยข้อมลูของให้แก่นกัวิเคราะห์และนกัลงทนุ บริษัทจงึได้เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียน

พบผู้ลงทุนเมื�อวนัที� �� พฤศจิกายน ���� ซึ�งจดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศผ่านการประชุมออนไลน์ 

Mr. MS Song ประธานเจ้าหน้าที�บญัชีและการเงิน และคณุวิทยา เชียงอทุยั ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และวางแผน

กลยทุธ์กล่าวว่า แม้ว่าจะมีการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-�� ส่งผลกระทบทําให้เศรษฐกิจชะลอตวัลงทั�วโลก อย่างไร

ก็ตาม บริษัทก็ประสบความสําเร็จในการส่งมอบงานโครงการ Linde (เฟส �) ให้แก่ลกูค้าตามแผนงานที�วางไว้ ทําให้

ลกูค้าพึงพอใจกบัศกัยภาพที�โดดเด่นในการทํางานของบริษัทอย่างมาก

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

ที�มีโอกาสชนะการประมลูนั �น มีมลูค่าสงูกว่า ��,��� ล้านบาท กระจายไปในหลากหลายอตุสาหกรรม เช่น เหมือง

แร่ โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า รวมทั �งอตุสาหกรรมนํ �ามนัและก๊าซ นอกจากนี � ผู้พฒันาโครงการบางรายในปัจจุบนั 

กําลงัมองหาพนัธมิตรทางธุรกิจในระยะยาวเพื�อดําเนินโครงการที�มีระยะเวลาประมาณ �-� ปี ดงันั �น สถานการณ์

ดงักล่าวจะช่วยเพิ�มโอกาสในการเข้าไปรับงานโครงการต่างๆ แก่บริษัทมากขึ �นในอนาคต

3Q2020 BJCHI Opportunity Day 
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จากการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี ����  บริษัทได้รับผลในด้านการประเมินคณุภาพการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในระดบั “ดีเลิศ” โดยได้รับผลคะแนนประเมินเท่ากบั ��  คะแนน จาก ��� 

คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นี�คืออีกหนึ�งความสําเร็จที�พิสจูน์ว่าบริษัทให้ความสําคญั

และมุ่งเน้นการพฒันาในด้านการกํากบัดแูลกิจการอย่างต่อเนื�อง

การประเมนิจดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี ���� / Quality Assessment of 2020 BJCHI AGM

การประเมนิ คุณภาพการจดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี ����

In AGM 2020, 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 2020 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. 

Quality Assessment of 2020 BJCHI AGM
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รายได้

รายได้ตามสญัญา

รายได้อื�น

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

ขึ �นร้อยละ �.� เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหน้าที� ���.� ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื�องจากความคืบหน้า

ของโครงการ Koodaideri ซึ�งคาดว่าโครงการดงักล่าวจะมีความคืบหน้าของงานเพิ�มขึ �นในไตรมาสหน้าด้วยเช่นกนั

ในไตรมาสที� � ปี ���� บริษัทมีรายได้อื�น (ไม่รวมกําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน) อยู่ที� �.�  ล้านบาท เทียบกบั ��.� ล้านบาท 

ไตรมาสที� � ปี ����  ทั �งนี � รายได้อื�นที�ลดลงเนื�องจากรายได้ดอกเบี �ยรับลดลง

ค่าใช้จ่าย

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

ญญา เปรียบเทียบกบัไตรมาสที� � ปี ���� ที�ต้นทนุงานตามสญัญาคิดเป็นร้อยละ ��.� ของรายได้ตามสญัญา การเพิ�ม

ขึ �นของต้นทนุงานตามสญัญาตอ่รายได้ตามสญัญาเนื�องจากบริษัทมีการบนัทกึต้นทนุจากโครงการที�ชะลอตวัเต็มจํานวน 

โดยปราศจากรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนเพิ�มจากการลงทนุเพื�อรองรับงานโครงการอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทกําลงัอยู่

ระหว่างการเจรจากบัลกูค้า เพื�อขอค่าชดเชยจากต้นทนุต่างๆ ที�เกิดขึ �นจากการชะลอโครงการ

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน

กาํไรขั �นต้นและกาํไรสุทธิ

ในไตรมาสที� � ปี ���� กําไรขั �นต้นติดลบเท่ากบั ���.� ล้านบาท อตัรากําไรขั �นต้นติดลบเท่ากบั ��.�% เมื�อเทียบใน

ไตรมาสที� � ปี ���� ที�กําไรขั �นต้นเท่ากบั ��.� ล้านบาท ซึ�งเท่ากบัอตัรากําไรขั �นต้นที� ��.�% การลดลงของอตัรากําไรขั �นต้น

เนื�องจากบริษัทมีต้นทนุสว่นเพิ�มจากโครงการที�ชะลอ และคา่ใช้จ่ายสว่นเพิ�มจากการลงทนุเพื�อรองรับงานโครงการอนาคต

บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิในไตรมาสที� � ปี ���� เท่ากบั ���.� ล้านบาทเทียบกบักําไรสทุธิในไตรมาสที� � ปี ���� ที�เท่ากบั 

�.� ล้านบาท อตัรากําไรสทุธิลดลงจากร้อยละ �.� ในไตรมาสที� � ปี ���� มาติดลบที�ร้อยละ ��.� ในไตรมาสที� � ปี ���� 

สาเหตหุลกัตามที�อธิบายไว้ข้างต้น

ทั �งนี � ตามที�อธิบายไว้ก่อนหน้า บริษัทคาดว่า ค่าชดเชยจากการชะลอโครงการที�บริษัทกําลงัเจรจาขอจากลกูค้าจะสามารถ

ชดเชยกบัค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�เกิดขึ �น ดงันั �น อตัรากําไรขั �นต้นและอตัรากําไรสทุธิ คาดว่าจะฟื�นตวัขึ �นในอนาคต

บริษัทมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนในไตรมาสที� � ปี ���� เท่ากบั ��.� ล้านบาท เทียบกบัไตรมาสที� �  ปี ���� ที�

มีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี�ยนเท่ากบั ��.� ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื�องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ �นเมื�อเปรียบเทียบกบัค่า

เงินดอลลาร์สหรัฐ 

ต้นทนุงานตามสญัญา

ในไตรมาสที� � ปี ���� บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากบั ��.� ล้านบาท เทียบกบัในไตรมาสที� � ปี ���� 

ที�อยู่ที� ��.�  ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื�องจากความพยายามในการควบคมุค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพ

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร

เงินชดเชยจากการเลิกจ้างพนกังานในไตรมาสที� � ปี ���� เท่ากบั ��.� ล้านบาท เทียบกบั �.�� ล้านบาท ในไตรมาสที� 

� ปี ���� เนื�องจากการเลิกจ้างพนกังานอนัเป็นผลมาจากการชะลอการดําเนินโครงการ

เงินชดเชยจากการเลกิจ้างพนกังาน

ผลประกอบการประจาํไตรมาสที� � ปี ����
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3Q2020 Operating Results

Revenue
Contracted Revenue 

In 3Q2020, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 417.6 million baht. Contracted Revenue 

slightly increased by 1.7%, comparing with that of the same period of last year at 410.7 million baht due 

mainly to the progress of Koodaideri project activities which shall be also ramped-up more in the next 

quarter.

In 3Q2020, other revenue (excluding FX gain) was 8.1 million baht, as compared to that in 3Q2019 at 

11.1 million baht due to the decrease in interest income. 

Expenses

Contracted Costs in 3Q2020 was 532.8 million baht, representing by 127.6% of Contracted as compared 

to that in 3Q2019 at 86.5% of Contracted Revenue. The increased Contracted Cost to revenue in this 

quarter was due mainly to the fully recognizing suspended cost without revenue, additional investment 

expense to accommodate the future projects. However, the Company is under the negotiation to request 

the compensation from the client to cover the incurred cost.

Foreign Exchange (FX) Impact

Gross Profit and Net Profit

In 3Q2020, Gross Profit was negatively 115.2 million baht, equivalent to -27.6% in Gross Profit Margin as 

compared to Gross Profit at 55.3 million baht, equivalent to 13.5% in 3Q2019. The drop in Gross Profit 

Margin resulted from the rising cost due to the suspended project and additional investment expense to 

accommodate the future projects.

Net Profit in 3Q2020 was negatively 119.1 million baht as compared with the positive figure in 3Q2019 at 

6.3 million baht. The Net Profit Margin decreased from 1.5% in 3Q2019 to negatively 25.1% in 3Q2020, as 

a result of reasons discussed above.

As previously explained, the compensation as requested by the Company to the client shall be able to 

cover incurred costs. Thus, Gross Profit Margin and Net Profit are expected to recover in the near future.

In 3Q2020, the company recognized FX gain by 48.0 million baht, as compared with 3Q2019 FX loss at 

12.8 million baht due to the ongoing depreciation of THB against US dollar in 3Q2020.  

Contracted Costs

Other Revenue

Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 3Q2020 was 38.8 million baht, comparing 

with that in 3Q2019 at 46.4 million baht due mainly to the ongoing effort in efficient cost control.

Severance Pay in 3Q2020 increased to 20.7 million baht comparing with that in 3Q2019 at 0.07 million 

baht due to the termination of an employment after the suspended project activities. 

Severance Pay

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 22 -99

Earnings per Share (Baht per Share) 0.01 -0.06

1,603 1,775

ROE  (%) 0.59

9M2019 9M2020

-2.83

Net Profit Margin (%) 1.37 -5.58

ROA (%) 0.52 -2.30

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 

892 356

2,347 2,508

73 151

1,098 1,196

768 851

3,642 3,360

งบแสดงฐานะการเงิน (หนว่ย:ล้านบาท)

ล้านบาท/Million Baht
�� กนัยายน  ���� /  �� September 2019 �� กนัยายน ���� / �� September 2020

ล้านบาท/Million Baht



จดหมายขา่วนกัลงทนุประจําไตรมาสที� �/���� BJCHI IR-NEWSLETTER IN 4Q/20207

หมวดธุรกจิ / Sector : 

บริการรับเหมาก่อสร้าง / Construction Service

ราคาหุ้น ณ วันที� �� ธันวาคม ���� /Stock Price As of 30 December 2020:

�.�� บาทตอ่หุ้น/�.�� Baht per share 

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

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

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

Market Capitalization (million Baht) As of 30 December 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 ธันวาคม 2563 /As of 30 December 2020

โทรศพัท์ / TEL : 092-252-8012

โทรสาร / FAX : 0-33 017 348

EMAIL : ir@bjc1994.com

เวบ็ไซด์ / Website: www.bjc1994.com

คะแนนบรรษัทภบิาลปี ����/CG Score 2020 :   

(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  


