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บรษัิทใหค้วามสาํคญัในดา้นการเปิดเผยขอ้มลูดา้นความยั�งยืนมาโดยตลอด จากความมุ่งมั�นและความพยายามดงักลา่ว 

ทาํใหบ้รษัิท ไดร้บัประกาศนียบตัรในดา้นการเปิดเผยขอ้มลูดา้นความยั�งยืน ประจาํปี ���� จากสถาบนัไทยพฒัน์

The Company has always placed importance on the disclosure of sustainability information. Thanks 
to ongoing determination and effort, the Company received Certification about 2022 Sustainability 
Disclosure Award from Thaipat Institute.

BJCHI received Certification about 2022 Sustainability Disclosure Award

บริษัทไดรั้บประกาศนียบตัรในดา้นการเปิดเผยข้อมูลดา้นความยั�งยนื ประจาํปี ����



จดหมายขา่วนกัลงทนุประจาํไตรมาสที� �/���� BJCHI IR-NEWSLETTER IN 4Q/20222

ดว้ยคณุภาพการดาํเนินโครงการที�ยอดเยี�ยมของ ทาํให ้ BJCHI ไดร้บัรางวลัการควบคมุคณุภาพจากทีมบรหิารโครงการ 

CRISP ซึ�งเป็นขอ้พิสจูนถ์ึงความมุ่งมั�นและความสามารถของบรษัิทในการส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบรกิารที�มีคณุภาพสงูสดุ

ใหแ้ก่ลกูคา้

Thanks to BJCHI's excellent quality of project execution, BJCHI recently received quality control award 
from TR Project Management Team, which are a testament to the Company's commitment and capabili-
ties to deliver products and services of the highest quality to our client.

BJCHI received quality control award from TR Project Management Team

BJCH ไดรั้บรางวัลการควบคุมคุณภาพจากทมีบริหารโครงการของ TR 
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การดาํเนินโครงการ CRISP 

ภาพการดาํเนินโครงการ CRISP ซึ�งเป็นโครงการขนาดใหญ่ในอตุสาหกรรมนํ�ามนัและปิโตรเคมี ที�บรษัิทกาํลงัดาํเนิน
การ ณ พื �นที�ประกอบกลุ่มชิ �นงานขนาดใหญ่ที�สตัหีบและมาบตาพดุ ซึ�งโครงการ CRISP นั�นถือเป็นโครงการขนาด
ใหญ่ที�จะส่งผลใหร้ายไดข้องบริษัทเติบโตในช่วงระหว่างปี ���� – ���� 

CRISP Project Activities

Photo activities for CRISP project, the large-scale project in oil and petrochemical industry which 
BJCHI is executing such project at Maptaphut and Sattahip Port Assembly Yard. The large-scale 
CRISP project is the major revenue contribution for BJCHI during 2022-2023.
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รายได้

รายไดต้ามสญัญา

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

เพิ�มขึ �น ���.�% เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนหนา้ที� ���.� ลา้นบาท สาเหตหุลกัเนื�องจากปริมาณงาน

ที�เพิ�มขึ �น

รายไดอื้�น

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

ไตรมาสที� � ปี ����  เนื�องจากการลดลงของรายไดค้่าบริการ

ค่าใช้จา่ย

บริษัทมีตน้ทนุงานตามสญัญาในไตรมาสที� � ปี ���� เท่ากบั ���.� ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัไตรมาสที� � ปี ���� ที� 

���.� ลา้นบาท การเพิ�มขึ �นของตน้ทนุตามสญัญาเนื�องจากปริมาณงานที�เพิ�มขึ �น

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน

กาํไรขั�นตน้และกาํไรสุทธิ

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

� ปี ���� ที�กาํไรขั�นตน้เท่ากับ ��.� ลา้นบาท ซึ�งเท่ากับอัตรากาํไรขั�นตน้ที�รอ้ยละ ��.� บริษัทคาดว่าอัตรากาํไรขั�นตน้

จะปรบัตวัดีขึ �น เนื�องจากการปริมาณงานจากการดาํเนินโครงการขนาดใหญ่ที�เพิ�มขึ �น

บริษัทมีกาํไรสุทธิในไตรมาสที� � ปี ���� เท่ากับ ���.� ลา้นบาท เทียบกับกาํไรสุทธิในไตรมาสที� � ปี ���� ที�เท่ากับ 

���.� ลา้นบาท อัตรากาํไรสุทธิอยู่ที�รอ้ยละ ��.� ในไตรมาสที� � ปี ���� เทียบกับรอ้ยละ ��.� ในไตรมาสที� � ปี 

���� สาเหตุหลกัตามที�อธิบายไวข้า้งตน้

บริษัทมีผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนในไตรมาสที� � ปี ���� เท่ากบั ��.� ลา้นบาท เทียบกบัไตรมาสที� � ปี ���� ที�มี

ผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนเท่ากบั ��.� ลา้นบาท สาเหตหุลกัเนื�องจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื�อเปรียบเทียบกบัค่าเงิน

ดอลลารส์หรฐั 

ตน้ทนุงานตามสญัญา

ในไตรมาสที� � ปี ���� บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเท่ากบั ��.� ลา้นบาท เทียบกบัในไตรมาสที� � ปี ���� 

ที�อยู่ที� ��.� ลา้นบาท การเพิ�มขึ �นของค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร เนื�องจากปริมาณงานที�เพิ�มขึ �น ทั�งนี � บริษัทจะยงั

ดาํเนินการในการควบคมุค่าใชจ้่ายต่างๆ ต่อเนื�อง

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร

ผลประกอบการประจาํไตรมาส �/����
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3Q2022 Operating Results

Revenue

Contracted Revenue 

In 3Q2022, Contracted Revenue (excluding other revenue) was million 897.0 baht. Contracted Revenue 

rose by 274.1%, comparing with that of the same period of last year at 239.8 million baht due mainly to 

ramping up more project activities.

Other Revenue

In 3Q2022, other revenue (excluding FX gain) was  4.6 million baht, as compared to that in 3Q2021 at 

5.1 million baht due to the decrease in service income.

Expenses

Contracted Costs in 3Q2022 was 809.1 million baht, increasing from 3Q2021 at 173.5 million baht. The 

increasing Contracted Cost was due mainly to the rising project activities.

Foreign Exchange (FX) Impact

Gross Profit and Net Profit

In 3Q2022, Gross Profit was 87.9 million baht, equivalent to 9.8% in Gross Profit Margin as compared 

to Gross Profit at 66.3 million baht, equivalent to 27.6% in 3Q2021. The Company expects Gross Profit 

Margin to improve further as a result from more ramping up the large-scale project.

Net Profit in 3Q2022 was 111.2 million baht as compared with that in 3Q2021 at 131.3 million baht. Net 

Profit Margin was at 11.3% in 3Q2022 to that at 39.0% in 3Q2021, as a result of reasons discussed above.

In 3Q2022, the company recognized FX gain by 80.6 million baht, as compared with 3Q2021 FX gain at 

92.1 million baht due to the ongoing depreciation of THB against US dollar.  

Contracted Costs

Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 3Q2022 was 60.8 million baht, comparing 

with that in 3Q2021 at 30.3 million. The increase in SG&A was in line with the rising project activities 

while the Company shall continue its ongoing effort in efficient cost control.

Selling, General and Administrative expenses (SG&A)



จดหมายขา่วนกัลงทนุประจาํไตรมาสที� �/���� BJCHI IR-NEWSLETTER IN 4Q/20226

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน / Overall Performance

Overall Performance of BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Sales & Services (MB)

(MB)Net Income 131.3 111.2

Earnings per Share (Baht per Share) 0.08 0.07

336.9 982.3

ROE  (%) 3.83

3Q2021 3Q2022

3.19

Net Profit Margin (%) 38.98 11.32

ROA (%) 3.30 2.78

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 

1,377 1,107

1,147 1,765

119 179

1,107 1,200

257 780

3,493 3,470

งบแสดงฐานะการเงิน (หนว่ย:ลา้นบาท)

ลา้นบาท/Million Baht
�� กนัยายน ���� / �� September 2021 �� กนัยายน ���� / �� September 2022

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 30 ธันวาคม 2565 / As of 30 December 2022

โทรศพัท์ / TEL : 092-252-8012

โทรสาร / FAX : 0-33 017 348

EMAIL : ir@bjc1994.com

เวบ็ไซด์ / Website: www.bjc1994.com

คะแนนบรรษัทภบิาลปี ����/CG Score 2022 :   

(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  


