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BJCHI จัดประชุมผู้ถอื หุน้ ประจําปี ���� / BJCHI hold 2022 Annual Shareholder Meeting
BJCHI จัดประชุมผู้ถอื หุน้ ประจําปี ����

ด้วยการตระหนักและให้ความสําคัญในสิทธิพืน� ฐานต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ BJCHI ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจํา
ปี ���� ขึน� เมื�อวันที� �� เมษายน ���� ที�หอ้ งประชุมเลขที� ��� ของบริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) เลขที�
��� หมู่ � ตําบลมะขามคู่ อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ทัง� นี � เนื�องจากเป็ นช่วงเวลาที�มีการระบาดของโรคโควิด-�� บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้
และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดังนัน� บริษัทจึงมีการจัดสถานที�ประชุมผ่านบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในปี นี � โดยมีผถู้ ือหุน้ มา
เข้าร่วมประชุมขณะเริ�มประชุม ด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม �� ราย นับจํานวนหุน้ ได้ทงั� สิน� �,���,���,��� หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ ��.�� ของจํานวนหุน้ ที�จาํ หน่ายได้ทงั� หมดของบริษัท

BJCHI hold 2022 Annual Shareholder Meeting
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.

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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BJCHI ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สําหรับผลประกอบการประจําปี ����
เนื�องวันที� �� มีนาคม ���� บริษัทได้เข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผูล้ งทุน ซึ�งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ผ่านการประชุมออนไลน์
Mr. MS Song ประธานเจ้าหน้าที�บญ
ั ชีและการเงิน และคุณวิทยา เชียงอุทยั ผูจ้ ดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
วางแผนกลยุทธ์กล่าวว่า
ผลประกอบการของบริษัทที�ปรับตัวดีขึน� เนื�องจากบริษัทไม่มีการบันทึกต้นทุนการชะลอโครงการขนาดใหญ่ มี
การควบคุมค่าใช้จ่ายที�มีประสิทธิ ภาพดีขึน� รวมไปถึงมีการบันทึกผลกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
เนื�องจากการฟื � นตัวของเศรษฐกิจโลก และตลาดพลังงานที�กาํ ลังได้รบั ผลดีดงั กล่าว ทําให้ปัจจุบนั บริษัทได้เข้า
ร่วมประมูลงานโครงการต่างๆ รวมกันกว่า ��,��� ล้านบาท ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทัง� อุตสาหกรรมนํา� มัน
และก๊าซ พลังงานสะอาด ปิ โตรเคมี โรงกลั�นนํา� มัน เป็ นต้น ซึ�งบริษัทคาดหวังที�จะชนะการประมูลบางโครงการ
เพิ�มเติมในอนาคตอันใกล้นี �

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.
จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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ผลประกอบการประจําปี ����
รายได้
รายได้ตามสัญญา

ในปี ���� บริษัทมีรายได้ตามสัญญา (ไม่รวมรายได้อ�ืน) เท่ากับ �,���.� ล้านบาท ลดลงร้อยละ ��.�% จาก �,���.�
ล้านบาท ในปี ���� การลดลงของรายได้ตามสัญญาสาเหตุหลักเนื�องจากปริมาณงานโครการที�ลดลงเมื�อเทียบกับปี ท�ี
ผ่านมา

รายได้อ�ืน

ในปี ���� บริษัทมีรายได้อ�ืน (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน) เท่ากับ ��.� ล้านบาท เพิ�มขึน� จากปี ���� ที�เท่ากับ
��.� ล้านบาท ทัง� นี � สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ�มขึน� ของรายได้จากดอกเบีย�

ค่าใช้จา่ ย

ต้นทุนงานตามสัญญา
บริษัทมีตน้ ทุนงานตามสัญญาใน ปี ���� เท่ากับ �,���.� ล้านบาท ลดลงร้อยละ ��.�% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ขณะที�ตน้ ทุนงานตามสัญญาต่อรายได้ตามสัญญาในปี ���� เท่ากับ ��.�% เทียบกับปี ท�ีแล้วที�เท่ากับ ��.�%
สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณงานโครการที�ลดลงและการไม่มีตน้ ทุนที�เกิดจากการชะลอโครงการขนาดใหญ่โครงการหนึ�ง

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

ในปี ���� บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ ���.� ล้านบาท ล้านบาท ลดลงจากปี ���� ที�เท่ากับ ���.�
ล้านบาท สาเหตุหลักเนื�องจากความพยายามในการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อเนื�อง

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน
บริษัทมีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนในปี ���� เท่ากับ ���.� ล้านบาท เปรียบเทียบกับกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนในปี
���� ที�เท่ากับ ��.� ล้านบาท เนื�องจากมีกระแสเงินทุนไหลออกจากประเทศไทย ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง

กําไรขัน� ต้นและกําไรสุทธิ
ในปี ���� กําไรขัน� ต้นเท่ากับ ���.� ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนที� ��.� ล้านบาท ขณะที�บริษัท
มีกาํ ไรสุทธิ เท่ากับ ���.� ล้านบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนที�มีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ ���.� ล้านบาท
สาเหตุหลักเกิดจากปั จจัยตามที�อธิ บายไว้ขา้ งต้น

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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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
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.
Selling, General and Administrative expenses (SG&A)
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.

Foreign Exchange (FX) Impact
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.

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.

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

1,786

1,827

816

AR & Other Current Assets
ลูกหนีก� ารค้าและสินทรัพย์ หมุนเวียนอื�น

72

15

Others Non-current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

1,176

1,098

PP & E
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

552

456

3,266

3,373

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

598

ล้านบาท/Million Baht

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

ล้านบาท/Million Baht

�� ธันวาคม ���� / �� December 2020

�� ธันวาคม ���� / �� December 2021

ภาพรวมผลการดําเนินงานของ บีเจซี เฮฟวี� อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
Overall Performance of BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
รายได้จากการขายและการให้บริการ
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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2020

2021

2,035

1,545

-194

152.7

-0.12

0.10

-5.59

4.60

-9.53

9.88

-4.72

3.99
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ข้อมูลหลักทรัพย์* / Stock Information

คะแนนบรรษัทภิบาลปี ����/CG Score 2021 :
(Very Good/อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก)
หมวดธุรกิจ / Sector :
บริการรับเหมาก่อสร้าง / Construction Service
ราคาหุน้ / Stock Price
�.�� บาทต่อหุน้ / �.�� Baht per share
จํานวนหุน้ จดทะเบียน (ล้านหุน้ ) / Listed Shares (million shares) :
�,���.�� ล้านหุน้ /�,���.�� million shares
มูลค่าตลาดหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด (ล้านบาท) / Market Capitalization (million Baht) :
�,��� ล้านบาท / �,��� million Baht
ปริมาณหุน้ ทีห� มุนเวียนในตลาด(%) / Free-Floated Portion (%) :
25.74%
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 31 มีนาคม 2565 / As of 31 March 2022

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, Makhamkhu, Nikhom Phatthana Rayong, 21180 Thailand
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