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BJCHI จดัประชุมผู้ถอืหุน้ ประจาํปี ���� / BJCHI hold 2022 Annual Shareholder Meeting

จดหมายขา่วนกัลงทนุประจาํไตรมาสที� �/���� BJCHI IR-NEWSLETTER IN 1Q/20221

ดว้ยการตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสิทธิพื �นฐานต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ BJCHI ไดจ้ดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํ

ปี ���� ขึ �น เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ที�หอ้งประชมุเลขที� ��� ของบรษัิท บีเจซี เฮฟวี� อินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) เลขที� 

��� หมู่ � ตาํบลมะขามคู่ อาํเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 

ทั�งนี � เนื�องจากเป็นช่วงเวลาที�มีการระบาดของโรคโควิด-�� บรษัิทมีความห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้

และผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน ดงันั�น บรษัิทจึงมีการจดัสถานที�ประชมุผ่านบบประชมุอิเล็กทรอนิกสใ์นปีนี � โดยมีผูถื้อหุน้มา

เขา้รว่มประชมุขณะเริ�มประชมุ ดว้ยตนเองและมอบฉนัทะรวม �� ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั�งสิ �น �,���,���,��� หุน้ คิดเป็น

รอ้ยละ ��.�� ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดของบรษัิท

As  the critical importance of the fundamental rights of its shareholders, BJCHI held 2022 Annual General 
Meeting on 22rd  April 2022 at Meeting Room No. 101 of BJC Heavy Industries Public Company Limited. 
No. 594, Moo 4, Makamkoo, Nikompattana, Rayong. 

As a result of the Covid-19 outbreak, BJCHI has deeply concerned for the health and safety of shareholders 
and all stakeholders participating in 2022 AGM. The Company arranged the meeting by Electronic Meeting 
(E-AGM). For this year, there were totally 29 shareholders attending the meeting by themself and proxy, 
representing 1,195,455,000 shares, or 74.73% of total issued shares.

BJCHI hold 2022 Annual Shareholder Meeting
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BJCHI ร่วมงานบริษัทจดทะเบยีนพบผู้ลงทุน สาํหรับผลประกอบการประจาํปี ����

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

Mr. MS Song ประธานเจา้หนา้ที�บญัชีและการเงิน และคณุวิทยา เชียงอุทยั ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธแ์ละ
วางแผนกลยุทธก์ล่าวว่า 

ผลประกอบการของบริษัทที�ปรบัตวัดีขึ �น เนื�องจากบริษัทไม่มีการบนัทึกตน้ทุนการชะลอโครงการขนาดใหญ่ มี
การควบคมุค่าใชจ้่ายที�มีประสิทธิภาพดีขึ �น รวมไปถึงมีการบนัทึกผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน
เนื�องจากการฟื�นตวัของเศรษฐกิจโลก และตลาดพลงังานที�กาํลงัไดร้บัผลดีดงักล่าว ทาํใหปั้จจุบนั บริษัทไดเ้ขา้
ร่วมประมลูงานโครงการต่างๆ รวมกันกว่า ��,��� ลา้นบาท ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั�งอุตสาหกรรมนํ�ามนั
และก๊าซ พลงังานสะอาด ปิโตรเคมี โรงกลั�นนํ�ามนั เป็นตน้ ซึ�งบริษัทคาดหวงัที�จะชนะการประมลูบางโครงการ
เพิ�มเติมในอนาคตอนัใกลนี้ �

YE2021 BJCHI Opportunity Day 

On 14th March 2022, BJCHI  joined YE2021 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 YE2021 operating results improved due to absence of suspension cost from a 
large-scale project, 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 31,000 million baht in many industries 
such as oil and gas, green energy, petrochemicals, refineries. Therefore, the company hopes to 
win some more project bids in the near future.
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รายได้

รายไดต้ามสญัญา

ในปี ���� บริษัทมีรายไดต้ามสญัญา (ไม่รวมรายไดอื้�น) เท่ากับ �,���.� ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ ��.�% จาก �,���.� 

ลา้นบาท ในปี ���� การลดลงของรายไดต้ามสญัญาสาเหตหุลกัเนื�องจากปริมาณงานโครการที�ลดลงเมื�อเทียบกับปีที�

ผ่านมา

รายไดอื้�น

ในปี ���� บริษัทมีรายไดอื้�น (ไม่รวมกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน) เท่ากับ ��.� ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากปี ���� ที�เท่ากับ 

��.� ลา้นบาท ทั�งนี � สาเหตหุลกัเกิดจากการเพิ�มขึ �นของรายไดจ้ากดอกเบี �ย

ค่าใช้จา่ย

บริษัทมีตน้ทนุงานตามสญัญาใน ปี ���� เท่ากบั �,���.� ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ ��.�% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปี

ก่อน ขณะที�ตน้ทนุงานตามสญัญาต่อรายไดต้ามสญัญาในปี ���� เท่ากบั ��.�% เทียบกบัปีที�แลว้ที�เท่ากบั ��.�% 

สาเหตหุลกัเกิดจากปริมาณงานโครการที�ลดลงและการไม่มีตน้ทนุที�เกิดจากการชะลอโครงการขนาดใหญ่โครงการหนึ�ง

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน

กาํไรขั�นตน้และกาํไรสุทธิ

ในปี ���� กาํไรขั�นตน้เท่ากับ ���.� ลา้นบาท เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที� ��.� ลา้นบาท ขณะที�บริษัท

มีกาํไรสุทธิเท่ากับ ���.� ลา้นบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที�มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ ���.� ลา้นบาท 

สาเหตุหลกัเกิดจากปัจจัยตามที�อธิบายไวข้า้งตน้

บริษัทมีผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนในปี ���� เท่ากบั ���.� ลา้นบาท เปรียบเทียบกบักาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนในปี 

���� ที�เท่ากบั ��.� ลา้นบาท เนื�องจากมีกระแสเงินทนุไหลออกจากประเทศไทย ส่งผลใหค้่าเงินบาทอ่อนค่าลง

ตน้ทนุงานตามสญัญา

ในปี ���� บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเท่ากบั ���.� ลา้นบาท ลา้นบาท ลดลงจากปี ���� ที�เท่ากบั ���.� 

ลา้นบาท สาเหตหุลกัเนื�องจากความพยายามในการควบคมุค่าใชจ้่ายต่างๆ ต่อเนื�อง

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร

ผลประกอบการประจาํปี ����
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2021 Operating Results

Revenue
Contracted Revenue 

In 2021, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 1,340.2 million baht, decreasing by 31.8% 

from 1,965.3 million baht in 2020. The Contract Revenue decreased because there were slow project 

activities in 2021 as compared to the previous year.

Other Revenue

In 2021, other revenue (excluding FX gain) was 54.4 million baht, increasing from 46.1 million baht. This 

was mainly caused by the increase in interest revenue.

Expenses

Contracted Costs in 2021 was 1,196.4 million baht, falling by 37.8% from the same period of last year. 

Moreover, Contracted Costs in 2021 represented by 89.3% of Contracted Revenue as compared to that 

by 97.8% in 2020. The main reasons resulted from slow project activities and the absence of suspension 

cost from a large-scale project.   

Foreign Exchange (FX) Impact

Gross Profit and Net Profit

In 2021, Gross Profit was at 143.8 million baht as compared with that in 2020 at 42.5 million baht. On the 

other hand, Net Profit in 2021 was at 152.7 million baht as compared with the net loss in 2020 at 193.9 

million baht due to reasons explained previously.

In 2021, the company recognized FX gain by 150.2 million baht as compared with 2020 FX gain by 23.4 

million baht. This was due to the depreciation of THB against US dollar after there was capital outflow from 

Thailand.

Contracted Costs

Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 2021 was 161.1 million baht, decreasing 

from 278.4 million baht in 2020, thanks 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 -194 152.7

Earnings per Share (Baht per Share) -0.12 0.10

2,035 1,545

ROE  (%) -5.59

  2020    2021

4.60

Net Profit Margin (%) -9.53 9.88

ROA (%) -4.72 3.99

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 

598 1,786

1,827 816

72 15

1,176 1,098

552 456

3,266 3,373

งบแสดงฐานะการเงิน (หนว่ย:ลา้นบาท)

ลา้นบาท/Million Baht
�� ธนัวาคม ���� / �� December 2020 �� ธนัวาคม ���� / �� December 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 (%) : 

25.74%

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 31 มีนาคม 2565 / As of 31 March 2022

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  


