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BJCH ได้รับคะแนนประเมินเท่ากับ ��� เต็ม / ��� scores from 2022 AGM Assessment
BJCH ได้รับคะแนนประเมินเท่ากับ ��� คะแนนเต็ม
BJCHI ได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ���� ขึน� เมื�อวันที� �� เมษายน ���� ที�สาํ นักงานใหญ่ของบริษัท บีเจซี
เฮฟวี� อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ทัง� นี � เนื�องจากเป็ นช่วงเวลาที�ยงั มีการระบาดของโรคโควิด-�� บริษัทมีความ
ห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดังนัน� บริษัทจึงมีการจัดสถานที�ประชุมผ่าน
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในปี นี �
โดยในปี นี บริ
� ษัทได้รบั ผลในด้านการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในระดับ “ดีเลิศ” โดยได้รบั ผลคะแนนประเมิน
เท่ากับ ��� คะแนนเต็ม จากการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ���� โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย นี�คืออีกหนึ�งความ
สําเร็จที�พิสจู น์ว่าบริษัทให้ความสําคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านการกํากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื�อง

BJCHI received 100 scores from 2022 AGM Assessment
BJCHI held 2022 Annual General Meeting on 22 nd April 2022 at the Company’s head office, 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).
Moreover, the Company received the full assessment score at 100 of 100, considered as “the excellent
level” under quality assessment by Thai Investors Association (TIA) for the arrangement of its 2022 AGM.
This is another success to prove that the Company has continued to give importance to and focus on
continuous development of corporate governance.
จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจําไตรมาสที� �/���� / �Q2022 SET Opportunity Day
BJCHI ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
เมื�อวันที� �� สิงหาคม ���� Mr. MS Song ประธานเจ้าหน้าที�บญ
ั ชีและการเงิน พร้อมด้วยคุณวิทยา เชียงอุทยั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท บริษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ร่วมนําเสนอ
ข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผูล้ งทุนประจําไตรมาสที� �/���� โดยบริษัทคาดว่ารายได้ตามสัญญาจะเพิ�ม
ขึน� เนื�องจากรับรู ร้ ายได้จากโครงการขนาดใหญ่อย่าง CRISP ในช่วงครึ�งหลังของปี ����
ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงเข้าร่วมประมูลงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื�องมีมลู ค่ารวมกันกว่า ��,��� ล้าน
บาท กระจายไปในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น นํา� มันและก๊าซ โครงสร้างพืน� ฐาน โรงไฟฟ้า ปิ โตรเคมีและ
พลังงานสะอาด เนื�องจากการฟื � นตัวของเศรษฐกิจโลกและภาวะอุตสาหกรรม ซึ�งจะช่วยเพิ�มโอกาสให้แก่บริษัท
ในการเข้าไปรับงานโครงการต่างๆ มากขึน�

BJCHI attedned 2Q2022 SET Opportunity day
On 26th August 2022, Mr. MS Song, Chief Financial Officer and Mr. Vittaya Changeutai, Investor
Relation Manager and Company Secretary of BJCHI joined 2Q2022 SET Opportunity Day through
the online platform. In the meeting, the Company has expected Contracted Revenue to largely
ramp-up since 2H2022 because of recognizing revenue from CRISP project.
Moreover, the Company actively partcipated in many project bids, totalling by 24,000 million bahts,
spreading over several industries such as Oil and Gas, Infrastructure, Power Plant, Petrochem and
Green Energy as a result of global economic and industry recovery. Which will help provide more
project opportunities for BJCH.

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 ายได้
จากโครงการขนาดใหญ่อย่าง CRISP ในช่วงครึ�งหลังของปี ����

รายได้อ�ืน

ในไตรมาสที� �/���� บริษัทมีรายได้อ�ืน (ไม่รวมกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน) เท่ากับ �.� ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที�
�/���� ที�เท่ากับ �.� ล้านบาท ทัง� นี � สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้จากการบริการ

ค่าใช้จา่ ย

ต้นทุนงานตามสัญญา
บริษัทมีตน้ ทุนงานตามสัญญาในไตรมาสที� �/���� เท่ากับ ���.� ล้านบาท ลดลงร้อยละ �.� จากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี ก่อนที�เท่ากับ ���.� ล้านบาท สาเหตุหลักเนื�องจากปริมาณงานที�ลดลง

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร

ในไตรมาสที� �/���� บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ ��.� ล้านบาท เพิ�มขึน� ร้อยละ ��.� จากไตรมาสที�
�/���� ที�เท่ากับ ��.� ล้านบาท เนื�องจากค่าใช้จ่ายในการเตรียมดําเนินโครงการที�เพิ�มขึน�

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน
บริษัทมีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนในไตรมาสที� �/���� เท่ากับ ��.� ล้านบาท เปรียบเทียบกับกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
ในไตรมาสที� �/���� เท่ากับ ��.� ล้านบาท เนื�องจากในไตรมาสนีค� ่าเงินบาทอ่อนลง เมื�อเทียบกับไตรมาสที� �/���� หลัง
จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน� จากการที�ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึน� ดอกเบีย�

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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2Q2022 Operating Results
Revenue

Contracted Revenue
In 2Q2022, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 366.7 million baht, decreasing by 20.3%
from 459.9 million baht in 2Q2021. The Contract Revenue decreased because of slow project activities as
compared to the same period of last year. However, the Company has expected Contracted Revenue to
largely ramp-up since 2H2022 because of recognizing revenue from CRISP project.
Other Revenue
In 2Q2022, other revenue (excluding FX gain) was 6.8 million baht, decreasing from that in 2Q2021 at
7.2 million baht due to the decrease in service income.

Expenses

Contracted Costs
Contracted Costs in 2Q2022 was 351.8 million baht, representing the decrease by 5.8% from the same
period of last year at 373.4 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 2Q2022 was 44.3 million baht, increasing
29.3% from 2Q2021 which was 34.3 million baht due to the pre-preparation expenses to ramp up
more project activities.

Foreign Exchange (FX) Impact
In 2Q2022, the company recognized FX gain by 56.9 million baht as compared with 2Q2021 at 28.9 million
baht after THB become significantly depreciated in 2Q2022 as compared with strengthening USD thanks
to FED interest rate hike.

Gross Profit and Net Profit
In 2Q2022, Gross Profit was at 14.9 million baht, as compared with that in 2Q2021 at 86.5 million baht. On
the other hand, Net profit in 2Q2022 was at 31.5 million baht as compared with the net profit in 2Q2021 at
56.9 million baht due mainly 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

1,185

1,196

Cash & S/T Invest
เงินสดและเงินลงทุนชั�วคราว

AR & Other Current Assets
ลูกหนีก� ารค้าและสินทรัพย์ หมุนเวียนอื�น

1,273

1,451

AR & Other Current Assets
ลูกหนีก� ารค้าและสินทรัพย์ หมุนเวียนอื�น

127

151

Others Non-current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

1,131

1,101

PP & E
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

354

545

3,362

3,354

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

ล้านบาท/Million Baht

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

ล้านบาท/Million Baht

�� มิถนุ ายน ���� / �� June 2021

�� มิถนุ ายน ���� / �� June 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)
(%)

5

2Q2021

2Q2022

496.1

430.5

56.9

31.46

0.04

0.02

1.66

0.94

11.46

7.31

1.45

0.83
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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 กันยายน 2565 / As of 30 September 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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