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ฉีดวัคซนีป้องกันไวรัส Covid-19 / BJCHI’s staff receiving Covid-19 Vaccine

จดหมายขา่วนกัลงทนุประจาํไตรมาสที� �/���� BJCHI IR-NEWSLETTER IN 3Q/20211

เมื�อวนัที� � กนัยายน ���� พนกังานของบรษัิทฯ ไดเ้ขา้รบัการวคัซีนปอ้งกนัโควิด-�� ที�โรงพยาบาลกรุงเทพ-ระยอง 

ทั�งนี � บรษัิทฯ ตอ้งการที�จะปกปอ้งและลดความเสี�ยงจากการติดเชื �อ COVID-19 ใหไ้ม่เพียงแค่พนกังานของบรษัิท 

แต่ยงัรวมถึงลกูคา้และชมุชนโดยรอบดว้ย

พนักงานของบริษัทฯ เข้ารับการฉีดวัคซนีป้องกันไวรัส Covid-19

The Company’s staff has received Covid-19 vaccine at Bangkok Rayong Hospital on 4th 

September, 2021. BJCHI is eager to safeguard not only our employees but also our clients 

and the community to minimize risk from Covid-19 infection.

BJCHI’s staff receiving Covid-19 Vaccine
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โครงการที�ดาํเนินการในไตรมาสที� �/����

ในไตรมาสที� �/���� บริษัทไดด้าํเนินโครงการ SANTOS (เฟส �) อย่างต่อเนื�อง ซึ�งโครงการดงักล่าวเป็นโครงการ
ในอุตสาหกรรมก๊าซตน้นํ�า ในขณะที� มี � โครงการที�บริษัทไดด้าํเนินการแลว้เสร็จ คือ โครงการ KOODAIDERI ซึ�ง
เป็นโครงการในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และโครงการ CIMTAS (เฟส �) ซึ�งเป็นโครงการในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า 
นอกจากนี� บริษัทยงัอยู่ในช่วงเริ�มตน้ของการทาํงานโครงการ CIMTAS (เฟส �) 

นอกจากนี� เนื�องดว้ยคณุภาพของการดาํเนินโครงการที�ยอดเยี�ยมของบริษัท ทาํใหล้กูคา้นั�นพึงพอใจกบัคณุภาพ
ของงานอย่างมาก บริษัทจึงเชื�อว่าบริษัทมีโอกาสที�จะเขา้ไปรบังานกับลกูคา้เหล่านี �เพิ�มเติมในอนาคต

3Q2021 Project Activities

In 3Q2021, BJCHI continuted to execute Santos (phase 3) project used in Upstream Gas Industry 
while there were 2 finished projects, namely Koodiaderi project used in Mining industry, and  
CIMTAS (phase 1) project used in Power Plant Industry. Moreover, BJCHI is now continuing to 
execute CIMTAS (phase 2).
Due to BJCHI’s exceptional quality of project execution making our clients very satisfied, we believe 
that BJCHI will get more opportunities to continue working with exsiiting clients in the foresseable 
future.

โครงการที�ดาํเนินการในไตรมาสที� �/���� / �Q2021 Project Activities

SANTOS Project

KOODAIDERI Project

CIMTAS Project
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รายได้

รายได้ตามสญัญา

ในไตรมาสที� �/���� บริษัทมีรายไดต้ามสญัญา (ไม่รวมรายไดอื้�น) เท่ากับ ���.� ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ �.� จาก 

���.� ลา้นบาท ในไตรมาสที� �/���� การลดลงของรายไดต้ามสญัญา สาเหตหุลกัเนื�องจากปริมาณงานที�ลดลงเมื�อ

เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที�แลว้

ค่าใช้จา่ย

บริษัทมีตน้ทนุงานตามสญัญาในไตรมาสที� �/���� เท่ากบั ���.� ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ ��.� จากช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อนที�เท่ากบั ���.� ลา้นบาท สาเหตหุลกัเนื�องจากปริมาณงานที�ลดลง และไม่มีการบนัทึกตน้ทนุจาํนวนมากจาก

โครงการ CRISP

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน

กาํไรขั�นตน้และกาํไรสุทธิ

ในไตรมาสที� �/���� บริษัทมีกาํไรขั�นตน้เท่ากับ ��.� ลา้นบาท เพิ�มขึ �นเมื�อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที�มีกาํไร

ขั�นตน้เท่ากับ ��.� ลา้นบาท เนื�องจากการไม่มีการบนัทึกตน้ทุนจาํนวนมากจากโครงการ CRISP

ขณะที�ในไตรมาสที� �/���� บริษัทมีกาํไรสทุธิเท่ากับ ��.� ลา้นบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที�มีผลขาดทุน

สทุธิเท่ากับ ��.� ลา้นบาท สาเหตหุลกัเกิดจาการไม่มีตน้ทุนจาํนวนมากจากโครงการที�ชะลอตวั ผลกาํไรจากอตัราแลก

เปลี�ยน และการปรบัตวัลดลงของค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารตามที�อธิบายไวข้า้งตน้

บริษัทมีผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนในไตรมาสที� �/���� เท่ากบั ��.� ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัขาดทนุจากอตัราแลก

เปลี�ยนในไตรมาสที� �/���� เท่ากบั ��.� ลา้นบาท เนื�องจากมีกระแสเงินทนุไหลออกจากประเทศไทย ส่งผลใหค้่าเงินบาท

อ่อนค่าลง

ตน้ทนุงานตามสญัญา

ในไตรมาสที� �/���� บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเท่ากบั ��.� ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ ��.� จากไตรมาสที� 

�/���� ที�เท่ากบั ��.� ลา้นบาท เนื�องจากบริษัทมีการควบคมุค่าใชจ้่ายอย่างต่อเนื�อง

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร

ผลประกอบการประจาํไตรมาส �/����
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2Q2021 Operating Results

Revenue
Contracted Revenue 

In 2Q2021, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 459.9 million baht, decreasing by 9.0% 

from 505.1 million baht in 2Q2020. The Contract Revenue decreased because there was less executed 

projects as compared to the same period of last year.

Expenses

Contracted Costs in 2Q2021 were 373.4 million baht, representing the decrease by 21.0% from the same 

period of last year at 472.7 million baht. The decrease in Contracted Costs was in line with decreased 

project activities while there is no major cost from CRISP.

Foreign Exchange (FX) Impact

Gross Profit and Net Profit

In 2Q2021, Gross Profit was at 86.5 million baht, as compared with that in 2Q2020 at 32.4 million baht 

due to the absence of major cost from a project.

On the other hand, Net profit in 2Q2021 was at 56.9 million baht as compared with the loss in 2Q2020 at 

88.5 million baht due largely to the absence of major cost from a project, FX gain and SG&A reduction as 

explained above.

In 2Q2021, ongoing THB depreciation made the company recognize FX gain by 28.9 million baht as com-

pared with the loss in 2Q2020 at 83.5 million baht. The depreciation of THB against US dollar happened 

due to foreign capital outflow from Thailand.

Contracted Costs

Selling, General and Administrative Expenses (SG&A) in 2Q2021 was 34.3 million baht, decreasing 

by 30.6% from 2Q2020 which was 49.4 million baht due to the ongoing cost control policy.

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 -88.5 56.8

Earnings per Share (Baht per Share) -0.06 0.04

513 496

ROE  (%) -2.49

2Q2020 2Q2021

1.66

Net Profit Margin (%) -17.25 11.45

ROA (%) -2.11 1.45

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร

ธิทุสรไากํ (ลา้นบาท)

(ลา้นบาท)

น้ ุหอ่ตธิทุสรไากํ )น้ ุหอ่ตทาบ(

น้ ุหอถื้ ูผนทแบอตลผารตัอ (รอ้ยละ)

(รอ้ยละ)

มวรด้ไยารอ่ตธิทุสรไากํารตัอ (รอ้ยละ)

มวรย์พรัทนิสกาจนทแบอตลผารตัอ

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Unit: Million Baht)

ภาพรวมผลการดาํเนินงานของ บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทร ีจาํกดั (มหาชน)

Total Equity 
น้ ุหอถื้ ูผงอขนว่ส

Total Equity 
น้ ุหอถื้ ูผงอขนว่ส

AP and Other Liabilities 
เจา้หนี �การคา้และหนี�สนิอื�น

AP and Other Liabilities 
เจา้หนี �การคา้และหนี�สนิอื�น

PP & E 
ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ

PP & E 

Cash & S/T Invest 
เงินสดและเงินลงทนุชั�วคราว

Cash & S/T Invest 

AR & Other Current Assets 
ลกูหนี �การคา้และสนิทรพัย ์หมนุเวียนอื�น

AR & Other Current Assets 

Others Non-current Assets 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื�น

ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ

เงินสดและเงินลงทนุชั�วคราว

ลกูหนี�การคา้และสนิทรพัย ์หมนุเวียนอื�น

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื�น
Others Non-current Assets 

171 1,185

2,556 1,273

61 127

1,216 1,131

663 309

3,480 3,362

งบแสดงฐานะการเงิน (หนว่ย:ลา้นบาท)

ลา้นบาท/Million Baht
�� มิถนุายน ���� /  �� June 2020 �� มิถนุายน ����  /   �� June 2021

ลา้นบาท/Million Baht
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หมวดธุรกจิ / Sector : 

บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง / Construction Service

ราคาหุน้ / Stock Price

�.��  บาทตอ่หุน้/�.�� Baht per share 

จาํนวนหุน้จดทะเบยีน (ล้านหุน้) / Listed Shares (million shares) :

�,���.�� ลา้นหุน้/�,���.�� million shares

มูลค่าตลาดหลักทรัพย ์ณ ราคาตลาด (ล้านบาท) / Market Capitalization (million Baht) :

�,��� ลา้นบาท/�,��� million Baht 

ปริมาณหุน้ที�หมุนเวยีนในตลาด(%) / Free-Floated Portion (%) : 

24.75%

นโยบายเงนิปันผล/Dividend Policy :

ตดิตอ่ฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ ์/ IR-CONTACT

ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ �� ของกาํไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลและหลงัหกัสาํรอง ตา่งๆ 

ทกุประเภทตามที�กฎหมายกาํหนด และตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิท (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 2564 / As of 30 September 2021

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/อยูใ่นเกณฑดี์มาก)

บรษัิท บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทร ีจาํกดั (มหาชน) 

เลขที� ��� หมู ่� ตาํบลมะขามคู ่อาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง �����

BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

594 Moo 4, Makhamkhu, Nikhom Phatthana Rayong, 21180 Thailand

ข้อมูลหลักทรัพย*์ / Stock Information  


