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BJCHI จดัประชุมนักวเิคราะห ์ประจาํไตรมาสที� � ปี ����

จดหมายขา่วนกัลงทนุประจาํไตรมาสที� �/���� BJCHI IR-NEWSLETTER IN 4Q/20211

เนื�องจากความสาํคญัในการเปิดเผยขอ้มลูของใหแ้ก่นกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุ บรษัิทจงึไดจ้ดัประชมุนกัวิเคราะหข์ึ �นเมื�อวนั

ที� �� พฤศจิกายน ���� ซึ�งเป็นการนาํเสนอขอ้มลูผ่านการประชมุออนไลน ์ที�หอ้งประชมุของบรษัิท เพื�อหลีกเลี�ยงผลกระ

ทบของการระบาดไวรสัโควิด-��

Mr. MS Song  ประธานเจา้หนา้ที�บญัชีและการเงิน และคณุวิทยา เชียงอทุยั ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละวางแผน

กลยทุธก์ล่าวว่า การฟื�นตวัของเศรษฐกิจโลก หลงัจากแผนกระตุน้เศรษฐกิจและการผ่อนคลายล็อกดาวนจ์ากโรคระบาด 

สิ�งเหลา่นี �ไดส้ง่ผลดีต่อตลาดสินคา้โภคภณัฑ ์ เช่น นํ�ามนัดิบและก๊าซธรรมชาติปรบัตวัสงูขึ �นอย่างต่อเนื�องจากสิ �นปี ���� 

นอกจากนี� แนวโนม้การเติบโตของอตุสาหกรรมพลงังานสีเขียวช่วงหลายปีที�ผ่านมา จากความกงัวลเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม

ที�เพิ�มขึ �น ไดส้ง่ผลดีต่อการเขา้รว่มประมลูงานของบรษัิทเช่นกนั

ปัจจบุนั    บรษัิทเขา้รว่มประมลูงานหลายโครงการ ในหลากหลายอตุสาหกรรมทั�งอตุสาหกรรมนํ�ามนัและก๊าซ   พลงังาน

สะอาด ปิโตรเคมี  โรงกลั�นนํ�ามนั เป็นตน้ซึ�งเป็นโครงการที�อยู่ในตา่งประเทศเป็นสว่นใหญ่ โดยมีมลูคา่รวมกนัสงูกวา่ ��,��� 

ลา้นบาท ปัจจยัตา่งๆ เหลา่นี � จะช่วยเพิ�มโอกาสที�จะทาํใหบ้รษัิทชนะโครงการประมลูบางโครงการในอนาคตอนัใกล้

As  the  importance of dislocsing information to analysts and investors, BJCHI joined 3Q2021 BJCHI 
Analyst on 24  November 2021 by online meeting under the Covid-19 outsbreak at BJCHI’s 
meeting room to reduce risk from Covid-19 infection.

Mr. MS Song, CFO and Mr. Vittaya Changeutai, Investor Relation and Strategic Planning Manager said 
the global economic conditions have improved due to massive economic stimulus packages and easing 
lockdown which are still sending positive momentum in the energy markets like crude oil and natural gas 
that have continued rising from end of 2020. Moreover, the growing trend of Green Energy in past several 
years due to rising environmental concerns is considered as a positive sign for BJCHI.

Currently, BJCHI has entered into several project bids in various industries, composing of oil and gas, 
green energy, petrochemicals, refineries etc., which are mainly located in oversea market, totaling over 
36,000 million baht. Thus, this situation is increasing project opportunities for BJCHI in the near future.

BJCHI hold 3Q2021 Analyst Meeting
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BJCHI ร่วมงานบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทุน ประจาํไตรมาสที� � ปี ����

เนื�องวนัที� � ธันวาคม ���� บริษัทไดเ้ขา้ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน ซึ�งจดัโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ผ่านการประชุมออนไลน ์

Mr. MS Song ประธานเจา้หนา้ที�บญัชีและการเงิน และคณุวิทยา เชียงอุทยั ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธแ์ละ
วางแผนกลยุทธก์ล่าวว่า 
ผลประกอบการของบริษัทที�ปรบัตวัดีขึ �น เนื�องจากบริษัทมีการดาํเนินโครงการและการควบคมุค่าใชจ้่ายที�มี
ประสิทธิภาพดีขึ �น รวมไปถึงมีการบนัทึกผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนในไตรมาสนี�

เนื�องจากการฟื�นตวัของเศรษฐกิจโลก และตลาดพลงัานที�กาํลงัไดร้บัผลดีดงักล่าว ทาํใหปั้จจบุนั บริษัทไดเ้ขา้รว่ม
ประมลูงานโครงการต่างๆ รวมกันกว่า ��,��� ลา้นบาท ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั�งอุตสาหกรรมนํ�ามนัและ
ก๊าซ พลงังานสะอาด ปิโตรเคมี โรงกลั�นนํ�ามนั เป็นตน้

ณ สิ �นไตรมาสที� � ปี ���� บริษัทมีปริมาณงานที�รอรบัรูร้ายไดจ้าํนวน �,��� ลา้นบาท ขณะที�บริษัทคาดหวงัว่า 
จะมีปริมาณงานใหม่เพิ�มขึ �นจากลกูคา้รายเดิมและลกูคา้รายใหม่ในอนาคตอนัใกลนี้ � 

3Q2021 BJCHI Opportunity Day 

On 3 December 2021, BJCHI  joined 3Q2021 Opportunity Day held by the Stock Exchange of 
Thailand through the online platform. 

Mr. MS Song, CFO and Mr. Vittaya Changeutai, Investor Relation and Strategic Planning Manager 
presented  that in 3Q2021 operating results improved due to rising productivity of project execu-
tion, efficiency of cost control and FX gains.

Thanks to the global economic recovery and positve sentiment in energy markets, BJCHI has been 
actively participated in several projects bids totaling over 36,000 million bahtin many industries 
such as oil and gas, green energy, petrochemicals, refineries etc.
As of 3Q2021, BJCHI secured backlog at 2,000 million bahts while the Company is expecting some 
more potentail backlogs both from existing and prospect clients in the near future. 

ประจาํไตรมาสที� � ปี ���� / �Q2021 BJCHI Opportunity Day 



จดหมายขา่วนกัลงทนุประจาํไตรมาสที� �/���� BJCHI IR-NEWSLETTER IN 4Q/20213

รายได้

รายได้ตามสญัญา

ในไตรมาสที� � ปี ���� บริษัทมีรายไดต้ามสญัญา (ไม่รวมรายไดอื้�น) เท่ากับ ���.� ลา้นบาท ทั�งนี � รายไดต้ามสญัญา

ลดลงรอ้ยละ ��.� เมื�อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหนา้ที� ���.� ลา้นบาท สาเหตหุลกัเนื�องจากปริมาณ

งานที�ลดลง

รายไดอื้�น

ในไตรมาสที� � ปี ���� บริษัทมีรายไดอื้�น (ไม่รวมกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน) อยู่ที� �.� ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ �� เทียบ

กับ �.� ลา้นบาท ไตรมาสที� � ปี ����  ทั�งนี � รายไดอื้�นที�ลดลงเนื�องจากการลดลงของรายไดค้่าบริการ

ค่าใช้จา่ย

บริษัทมีตน้ทนุงานตามสญัญาในไตรมาสที� � ปี ���� เท่ากบั ���.� ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ ��.� จากช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อนที� ���.� ลา้นบาท ตน้ทนุงานตามสญัญาในไตรมาสนี�  คิดเป็นรอ้ยละ ��.� ของรายไดต้ามสญัญา เปรียบเทียบ

กบัไตรมาสที� � ปี ���� ที�ตน้ทนุงานตามสญัญาคิดเป็นรอ้ยละ ���.� ของรายไดต้ามสญัญา การลดลงของตน้ทนุตาม

สญัญาต่อรายไดต้ามสญัญาในไตรมาสนี� เนื�องจากไม่มีตน้ทนุที�เพิ�มขึ �นจากการชะลอโครงการ ขณะที�บริษัทยงัสามารถ

บริหารตน้ทนุสาํหรบัโครงการที�ดาํเนินการอยู่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ �น

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน

กาํไรขั�นตน้และกาํไรสุทธิ

ในไตรมาสที� � ปี ���� กาํไรขั�นตน้เท่ากับ ��.� ลา้นบาท อัตรากาํไรขั�นตน้เท่ากับรอ้ยละ ��.� เมื�อเทียบในไตรมาส

ที� � ปี ���� ที�กาํไรขั�นตน้ติดลบเท่ากับ ���.� ลา้นบาท ซึ�งเท่ากับอัตรากาํไรขั�นตน้ติดลบที�รอ้ยละ ��.� การปรบัตวั

ขึ �นของอัตรากาํไรขั�นตน้เนื�องจากบริษัทไม่มีตน้ทุนส่วนเพิ�มจากโครงการที�ชะลอ และบริษัทยังสามารถบริหารตน้ทุน

สาํหรบัโครงการที�ดาํเนินการอยู่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ �น

บริษัทมีกาํไรสุทธิในไตรมาสที� � ปี ���� เท่ากับ ���.� ลา้นบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิในไตรมาสที� � ปี ���� ที�เท่ากับ 

���.� ลา้นบาท อัตรากาํไรสุทธิปรบัตวัดีขึ �นจากติดลบที�รอ้ยละ ��.� ในไตรมาสที� � ปี ���� มาบวกที�รอ้ยละ ��.� ใน

ไตรมาสที� � ปี ���� สาเหตุหลกัตามที�อธิบายไวข้า้งตน้

บริษัทมีผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนในไตรมาสที� � ปี ���� เท่ากบั ��.� ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ ��.� เทียบกบัไตรมาส

ที� � ปี ���� ที�มีผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเท่ากบั ��.� ลา้นบาท สาเหตหุลกัเนื�องจากในไตรมาสที� � ปี ���� ค่าเงิน

บาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื�องเมื�อเปรียบเทียบกบัค่าเงินดอลลารส์หรฐั 

ตน้ทนุงานตามสญัญา

ในไตรมาสที� � ปี ���� บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเท่ากบั ��.� ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ ��.� เทียบกบัใน

ไตรมาสที� � ปี ���� ที�อยู่ที� ��.� ลา้นบาท สาเหตหุลกัเนื�องจากความพยายามในการควบคมุค่าใชจ้่ายต่างๆ ต่อเนื�อง

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร

ผลประกอบการประจาํไตรมาส �/����



จดหมายขา่วนกัลงทนุประจาํไตรมาสที� �/���� BJCHI IR-NEWSLETTER IN 4Q/20214

3Q2021 Operating Results

Revenue
Contracted Revenue 

In 3Q2021, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 239.8 million baht. Contracted Revenue 

decreased by 42.6%, comparing with that of the same period of last year at 417.6 million baht due mainly 

to the slowdown of project.

Other Revenue

In 3Q2021, other revenue (excluding FX gain) was 5.1 million baht, decreasing by 37.0% as compared 

to that in 3Q2020 at 8.1 million baht due to the decrease in service income.

Expenses

Contracted Costs in 3Q2021 was 173.5 million baht, decreasing by 67.4% from 532.7 million baht 

in 3Q2020. It also represented by 72.4% of Contracted as compared to that in 3Q2020 at 127.6% of 

Contracted Revenue. The decreased Contracted Cost to revenue in this quarter was due mainly to the 

absence of potential cost from a suspended project as well as rising productivity from some exiting 

projects.

Foreign Exchange (FX) Impact

Gross Profit and Net Profit

In 3Q2021, Gross Profit was 66.3 million baht, equivalent to 27.6% in Gross Profit Margin as compared to 

negative Gross Profit at 115.1 million baht, equivalent to negatively 27.6% in 3Q2020. The improvement in 

Gross Profit Margin resulted from the absence of potential cost from a suspended project as well as rising 

productivity from some exiting projects.

Net Profit in 3Q2021 was 131.3 million baht as compared with that negative number in 3Q2020 at 119.0 

million baht. Net Profit Margin improved from the negative number at 25.1% in 3Q2020 to the positive 

number at 39.0% in 3Q2021, as a result of reasons discussed above.

In 3Q2021, the company recognized FX gain by 92.1 million baht, rising by 91.9% as compared with 

3Q2020 FX gain at 48.0 million baht due to the ongoing depreciation of THB against US dollar in 3Q2021.  

Contracted Costs

Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 3Q2021 was 30.3 million baht, falling by 

21.9% as compared with that in 3Q2020 at 38.8 million baht due mainly to the ongoing effort in 

efficient cost control.

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 -98.9 275.6

Earnings per Share (Baht per Share) -0.06 0.17

1,175 1,361

ROE  (%) -2.82

9M2020 9M2021

8.04

Net Profit Margin (%) -8.42 20.25

ROA (%) -2.29 6.92

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 

356 1,377

2,508 1,147

151 119

1,196 1,107

851 257

3,360 3,493

งบแสดงฐานะการเงิน (หนว่ย:ลา้นบาท)

ลา้นบาท/Million Baht
�� กนัยายน ���� / �� September 2020 �� กนัยายน ���� / �� September 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 ธันวาคม 2564 / As of 30 December 2021

โทรศพัท์ / TEL : 092-252-8012

โทรสาร / FAX : 0-33 017 348

EMAIL : ir@bjc1994.com

เวบ็ไซด์ / Website: www.bjc1994.com

คะแนนบรรษัทภบิาลปี ����/CG Score 2021 :   

(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  


