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การดําเนินโครงการ CRISP / CRISP Project Activities
การดําเนินโครงการ CRISP
หลังจากที�ตน้ ปี ท�ีผ่านมา บริษัทได้กลับมาทํางานโครงการ CRISP ซึ�งประกอบไปด้วยขอบเขตงาน � อย่างคือ งานแปรรู ป
และประกอบกลุ่มชิน� งานขนาดใหญ่ งานประกอบและเชื�อมผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก ในอุตสาหกรรมนํา� มันและปิ โตรเคมีท�ี
ประเทศสิงคโป โดยมีระยะเวลาการดําเนินโครงการตัง� แต่ไตรมาส � ปี ���� - ไตรมาส � ปี ���� นัน�
ปั จจุบนั การดําเนินโครงการดังกล่าวถือว่าเป็ นไปตามแผนงานที�วางไว้ โดยการกลับมาดําเนินโครงการ CRISP ทําให้บริษัท
คาดว่าจะช่วยทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื�องจากปี ท�ีแล้ว

CRISP Project Activities
Since early 2022, the Company has resumed work on the CRISP project activities, composing of 2 main
scopes, which are the Modularization work and piping spool. Such project is in the oil and petrochemical
industry located in Singapore. The working period is 1Q2022-4Q2023.
At present, the Company is executing the project as planned. Resuming CRISP project activities should
help the company to grow its operating results from last year.

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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BJCHI สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / BJCHI provides computer equipment
BJCHI สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้แก่สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง
บริษัทให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม รวมทัง� คํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผูม้ ีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน โดยคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท ได้ผลักดันให้พนักงานในทุกๆ
หน่วยงาน ดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ�งแวดล้อม เพื�อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท
มีการเติบโตอย่างยั�งยืน
โดยเมื�อวันที� �� มิถุนายน ���� ที�ผ่านมา พนักงานของบริษัท ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายชนิด
ให้แก่สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง เพื�อนําไปใช้ประโยชน์ภายในสมาคมดังกล่าวต่อไป

BJCHI provides computer equipment to Rayong Association of Persons with Disabilities
The Company values responsibility for society and environment by recognizing the utmost benefits
of all stakeholders. The Board and executives encourage the company’s employees to undertake
business under Corporate Social Responsibility framework to grow our business on a sustained
basis
On 13th June 2022, The Company’s employees went to Rayong Association of Persons with Disabilities
to provide computer equipment for use within the aforementioned association.

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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BJCHI จัดอบรมพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / BJCHI’s seminar for PDPA Act
BJCHI จัดอบรมเกีย� วกับพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัง� แต่วนั ที� � มิถุนายน พ.ศ. ���� พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย พ.ศ. ���� (PDPA)
ได้มีผลบังคับใช้และสิ�งนีจ� ะนํามาซึง� การเปลี�ยนแปลงที�สาํ คัญในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบการปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคลในประเทศไทย
เพื�อให้ม� นั ใจได้ว่าการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัทเป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง ดังนัน� เมื�อวันที�
�� มิถนุ ายน พ.ศ. ���� ที�ผ่านมา นักกฏหมายของบริษัทได้มีการจัดอบรมเกี�ยวกับพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื�อให้พนักงานเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึน�

BJCHI’s seminar for PDPA Act
Since 1st June 2022, Thailand's Personal Data Protection Act BE 2562 (PDPA) has become effective
and this will bring significant changes to the current data protection regulatory environment in Thailand.
To ensure that our business operation fully complies with relevant laws and regulations, on 13th June
2022, The Company’s lawyer organized PDPA seminar for our employees to make them understand
and be able to comply with PDPA act more effectively.

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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ผลประกอบการประจําไตรมาส �/����
รายได้
รายได้ตามสัญญา

ในไตรมาสที� �/���� บริษัทมีรายได้ตามสัญญา (ไม่รวมรายได้อ�ืน) เท่ากับ ���.� ล้านบาท ลดลงร้อยละ ��.�% จาก
���.� ล้านบาท ในไตรมาสที� �/���� การลดลงของรายได้ตามสัญญา สาเหตุหลักเนื�องจากปริมาณงานที�ลดลงเมื�อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ท�ีแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่ารายได้ตามสัญญาจะเพิ�มขึน� เนื�องจากรับรู ร้ ายได้จาก
โครงการ CRISP ตัง� แต่ไตรมาสที� �/���� เป็ นต้นไป

รายได้อ�ืน

ในไตรมาสที� �/���� บริษัทมีรายได้อ�ืน (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน) เท่ากับ �.� ล้านบาท เพิ�มขึน� จากไตรมาสที�
�/���� ที�เท่ากับ �.� ล้านบาท ทัง� นี � สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ�มขึน� ของรายได้จากการบริการ

ค่าใช้จา่ ย

ต้นทุนงานตามสัญญา
บริษัทมีตน้ ทุนงานตามสัญญาในไตรมาสที� �/���� เท่ากับ ���.� ล้านบาท ลดลงร้อยละ ��.� จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อนที�เท่ากับ ���.� ล้านบาท สาเหตุหลักเนื�องจากปริมาณงานที�ลดลง

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

ในไตรมาสที� �/���� บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ ��.� ล้านบาท ลดลงร้อยละ �.� จากไตรมาสที�
�/���� ที�เท่ากับ ��.� ล้านบาท เนื�องจากความพยายามในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน�

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน
บริษัทมีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนในไตรมาสที� �/���� เท่ากับ �.� ล้านบาท เปรียบเทียบกับกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
ในไตรมาสที� �/���� เท่ากับ ��.� ล้านบาท เนื�องจากในไตรมาสนีค� ่าเงินบาทแข็งค่าเงิน เมื�อเทียบกับไตรมาสที� �/����
ที�ค่าเงินบาทนัน� อ่อนค่าลง

กําไรขัน� ต้นและกําไรสุทธิ
ในไตรมาสที� �/���� กําไรขัน� ต้นเท่ากับ ��.� ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ที�มีกาํ ไรขัน� ต้นเท่ากับ
��.� ล้านบาท ขณะที�บริษัทมีกาํ ไรสุทธิ เท่ากับ ��.� ล้านบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนที�มีผลกําไรสุทธิ
เท่ากับ ��.� ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากปั จจัยตามที�อธิ บายไว้ขา้ งต้น

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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1Q2022 Operating Results
Revenue

Contracted Revenue
In 1Q2022, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 226.1 million baht, decreasing by 50.8%
from 459.7 million baht in 1Q2021. The Contract Revenue decreased because of slow project activities
as compared to the same period of last year. However, the Company is expecting Contracted Revenue
to ramp-up because of recognizing revenue from CRISP project since 2Q2022 onwards.
Other Revenue
In 1Q2022, other revenue (excluding FX gain) was 9.2 million baht, rising from that in 1Q2021 at 6.4 million
baht due to the increase in service income.

Expenses

Contracted Costs
Contracted Costs in 1Q2022 was 186.5 million baht, representing the decrease by 54.1% from the same
period of last year at 406.7 million baht. The decrease in Contracted Costs was in line with decreased
project activities.
Selling, General and Administrative expenses (SG&A)
Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 1Q2022 was 31.4 million baht, decreasing
by 7.1% from 1Q2021 which was 33.8 million baht due to the ongoing effort in efficient cost control.

Foreign Exchange (FX) Impact
In 1Q2022, the company recognized FX gain by 0.1 million baht as compared with 1Q2021 at 61.7 million
baht after THB become appreciated in 1Q2022 against its depreciation in 1Q2021.

Gross Profit and Net Profit
In 1Q2022, Gross Profit was at 39.6 million baht, as compared with that in 1Q2021 at 53.1 million baht. On
the other hand, Net profit in 1Q2022 was at 16.9 million baht as compared with the net profit in 1Q2021 at
87.4 million baht due largely to reasons as explained above.

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

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Unit: Million Baht)
Cash & S/T Invest
เงินสดและเงินลงทุนชั�วคราว

Cash & S/T Invest
เงินสดและเงินลงทุนชั�วคราว

1,786.2

1,823.9

AR & Other Current Assets
ลูกหนีก� ารค้าและสินทรัพย์ หมุนเวียนอื�น

830.8

862.7

AR & Other Current Assets
ลูกหนีก� ารค้าและสินทรัพย์ หมุนเวียนอื�น

Others Non-current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

113.5

82.6

Others Non-current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

1,098.5

1,085.7

PP & E
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

455.8

455.5

3,373.3

3,399.5

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

ล้านบาท/Million Baht

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

ล้านบาท/Million Baht

�� มีนาคม ���� / �� March 2021

�� มีนาคม ���� / �� March 2022

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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1Q2021

1Q2022

528.7

235.4

87.4

16.9

0.05

0.01

2.45

0.50

16.56

7.18

2.12

0.44
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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 30 มิถุนายน 2565 / As of 31 June 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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