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บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสําหรับผลประกอบการประจําปี ���� / Opportunity Day for 2020 Performance

BJCHI ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนสําหรับผลประกอบการประจําปี ����
เมื�อวันที� �� มีนาคม ���� Mr. MS Song ประธานเจ้าหน้าที�บญ
ั ชีและการเงิน พร้อมด้วยคุณวิทยา
เชียงอุทยั ผูจ้ ดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และวางแผนกลยุทธ์ บริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดัสทรี จํากัด
(มหาชน) ร่วมนําเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) ผ่านการประชุม
ออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง� นี � บริษัทคาดว่าผลประกอบการของปี ���� จะฟื �
นตัวจากปี ท�ีผ่านมา เนื�องจากไม่มีการรับรู ต้ น้ ทุนจํานวนมากของโครงการที�ถูกชะลอไป ขณะที�การ
ปรับตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในปั จจุบนั และกระแสการเติบโตของโครงการพลังงานสะอาดหลาย
โครงการ น่าจะช่วยให้บริษัทมีโอกาสในการเข้าไปรับงานโครงการต่างๆ มากขึน� ในอนาคต

BJCHI joined Opportunity Day for 2020 Operating Performance

On 15th March 2021, Mr. MS Song, Chief Finance Officer and Mr. Vittaya Changeutai,
Investor Relation and Strategic Planning Manager of BJCHI attended SET Opportunity
Day through the online platform. The Company expected 2021 performance would
recover from the previous year due to the absence of potential cost from a suspened
project while the rebound of commmodity prices and the upwward trend of green
energy projects should provide more project opportunuties for BJCHI in the future.
Remark/หมายเหตุ
investors can also view BJCHI on the opportunity day through
นักลงทุนที�สนใจสามารถรับชมงาน บริษัทจดทะเบียนพบผูล้ งทุน ย้อนหลังได้ท�ี
https://www.youtube.com/watch?v=-mvJqo3HJLg
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BJCHI ประกาศงานใหม่ / BJCHI’s New Project Announcement
BJCHI ประกาศงานใหม่
เมื�อวันที� �� มีนาคม ���� บริษัทได้แจ้งข่าวต่อนักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้รบั งานใหม่ใน
ชื�อ โครงการ Santos Project (เฟส �) ซึ�งเป็ นโครงการที�อยู่ในอุตสาหกรรมก๊าซต้นนํา� ตัง� อยู่ท�ีประเทศออสเตรเลีย และ
โครงการ Modular Packages Skids for Gas Turbine ในโรงไฟฟ้า ตัง� อยู่ท�ีประเทศแคนาดา
ซึ�งทัง� � โครงการนี � เป็ นงานโครงการจากลูกค้ารายเดิมของบริษัท จึงแสดงให้เห็นว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจกับคุณภาพ
งานที�บริษัทส่งมอบไปให้แก่ลกู ค้าก่อนหน้า จึงทําให้บริษัทได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าให้ดาํ เนินโครงการใหม่ต่อไป

BJCHI’s New Project Announcement
On 15th March 2021, BJCHI informed to investors and the stock exchange of Thailand it secured new
projects, namely Santos Project (Phase 3) in Gas upstream industry, located in Australia and Modular
Packages, Skids for Gas Turbine in Power Plant, located in Canada.
BJCHI has secured these projects from its existing clients. This is proving that our clients felt satisfied with
BJCHI’s outstanding quality of work as delivered to them.

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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ผลประกอบการประจําปี ����
รายได้
รายได้ ตามสัญญา

ในปี ���� บริษัทมีรายได้ตามสัญญา (ไม่รวมรายได้อ�ืน) เท่ากับ �,���.� ล้านบาท ลดลงร้อยละ �.�% จาก �,���.�
ล้านบาท ในปี ���� การลดลงของรายได้ตามสัญญาสาเหตุหลักเนื�องจากรายได้จากโครงการใหม่ยงั ไม่สามารถมาชดเชย
กับโครงการที�สิน� สุดลงไปแล้วอย่างโครงการ UPGN โครงการ Linde และโครงการ PTTLNG

ค่าใช้จา่ ย

ต้นทุนงานตามสัญญา
บริษัทมีตน้ ทุนงานตามสัญญาใน ปี ���� เท่ากับ �,���.� ล้านบาท เพิ�มขึน� ร้อยละ ��.�% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อนที�เท่ากับ �,���.� ล้านบาท สาเหตุหลัก เนื�องจากการรับรู ต้ น้ ทุนส่วนเพิ�มจากการชะลอโครงการ CRISP โดยปราศจาก
การรับรู ร้ ายได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนเพิ�มจากการลงทุนเพื�อรองรับงานโครงการในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทกําลังอยู่
ระหว่างการเจรจากับลูกค้า เพื�อขอค่าชดเชยจากต้นทุนต่างๆ ที�เกิดขึน� จากการชะลอโครงการ

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

ในปี ���� บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ ���.� ล้านบาท เพิ�มขึน� ร้อยละ ��.�% จากปี ���� ที�เท่ากับ
���.� ล้านบาท เนื�องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งโครงการขนาดใหญ่และค่าเงินชดเชยที�เพิ�มขึน�

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน
บริษัทมีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนในปี ���� เท่ากับ ��.� ล้านบาท เปรียบเทียบกับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนในปี
���� เท่ากับ ���.� ล้านบาท เนื�องจากมีกระแสเงินทุนไหลออกจากประเทศไทย ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง โดยเฉพาะ
ในช่วงครึง� แรกของปี ����

กําไรขัน� ต้นและกําไรสุทธิ
ในปี ���� กําไรขัน� ต้นเท่ากับ ��.� ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ที�มีกาํ ไรขัน� ต้นเท่ากับ ���.�
ล้านบาท ขณะที�บริษัทมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ ���.� ล้านบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนที�มีผลกําไรสุทธิเท่ากับ
��.� ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากปั จจัยตามที�อธิบายไว้ขา้ งต้น

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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2020 Operating Results
Revenue

Contracted Revenue
In 2020, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 1,965.3 million baht, decreasing by 2.6%
from 2,017.6 million baht in 2019. The Contract Revenue slightly decreased because the Company could
not ramp up the new projects in time to offset the decline in activities during the concluding phases of
the projects such as UPGN, LINDE and PTTLNG.

Expenses

Contracted Costs
Contracted Costs in 2020 was 1,922.8 million baht, representing the increase by 16.1% from 1,655.8
million baht in the same period of last year. The increase in Contracted Costs was due mainly to the
incurred cost from CRISP’s suspended project activities which the Company has already recognized
the large amount of cost without revenue and additional investment expense to accommodate the
future projects. However, the Company is under the negotiation to request the compensation from the
Selling, General and Administrative expenses (SG&A)
Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 2020 was 278.4 million baht, increasing
by 31.4% from 2019 which was 211.8 million baht due to the one-time transportation expense for
a large scale-project and severance pay.

Foreign Exchange (FX) Impact
In 2020, the company recognized FX gain by 23.4 million baht as compared with 2019 FX loss at 143.5
million baht. This was due to the depreciation of THB against US dollar particularly in 1H2020 after there
was capital outflow from Thailand.

Gross Profit and Net Profit
In 2020, Gross Profit was at 42.5 million baht, as compared with that in 2019 at 361.7 million baht. On
the other hand, Net loss in 2020 was at 193.9 million baht as compared with the net profit in 2019 at 47.2
million baht due largely to reasons explained previously.

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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ภาพรวมผลการดําเนินงาน / Overall Performance

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Unit: Million Baht)
Cash & S/T Invest
เงินสดและเงินลงทุนชั�วคราว
AR & Other Current Assets
ลูกหนีก� ารค้าและสินทรัพย์ หมุนเวียนอื�น

598

2,467

2,899

8

30

Others Non-current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

1,184

1,176

PP & E
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

739

552

3,667

3,266

ล้านบาท/Million Baht

ล้านบาท/Million Baht

Others Non-current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
PP & E
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
AP and Other Liabilities
เจ้าหนีก� ารค้าและหนีส� นิ อื�น
Total Equity
สว่นของผ้ ถู ือห้ นุ

Cash & S/T Invest
เงินสดและเงินลงทุนชั�วคราว

692

AR & Other Current Assets
ลูกหนีก� ารค้าและสินทรัพย์ หมุนเวียนอื�น

AP and Other Liabilities
เจ้าหนีก� ารค้าและหนีส� นิ อื�น
Total Equity
สว่นของผ้ ถู ือห้ นุ

�� ธันวาคม ���� / �� December 2019 �� ธันวาคม ���� / �� December 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� �/����

(ล้านบาท)
(MB)
(ล้านบาท)
(MB)
(บาทตอ่ห้ นุ )
(Baht per Share)
(ร้อยละ)
(%)
(ร้อยละ)
(%)
(ร้อยละ)
(%)
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2019

2020

2,073

2,035

47.2

-193.9

0.03

-0.12

1.27

-5.59

2.28

-9.53

1.14

-4.72
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ข้อมูลหลักทรัพย์* / Stock Information

คะแนนบรรษัทภิบาลปี ����/CG Score 2020 :
(Very Good/อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก)
หมวดธุรกิจ / Sector :
บริการรับเหมาก่อสร้าง / Construction Service
ราคาหุน้ ณ วันที� �� มีนาคม ���� /Stock Price As of 31 March 2021
�.�� บาทต่อหุน้ /�.�� Baht per share
จํานวนหุน้ จดทะเบียน (ล้านหุน้ ) / Listed Shares (million shares) :
�,���.�� ล้านหุน้ /�,���.�� million shares
มูลค่าตลาดหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด (ล้านบาท) ณ วันที� �� มีนาคม ����
Market Capitalization (million Baht) As of 31 March 2021:
�,���.�� ล้านบาท/�,���.�� million Baht
ปริมาณหุน้ ทีห� มุนเวียนในตลาด(%) / Free-Floated Portion (%) :
24.93%
นโยบายเงินปั นผล/Dividend Policy :
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ �� ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี เงินได้นิติบคุ คลและหลังหักสํารอง ต่างๆ
ทุกประเภทตามที�กฎหมายกําหนด และตามที�กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท (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 ธันวาคม 2563 /As of 30 December 2020

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

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����

บริษัท 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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