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BJCHI joined Opportunity Day / BJCHI เข้ าร่ วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

BJCHI joined Opportunity Day

On 26th February 2018, Mr. Vittaya Changeutai, Investor Relation Manager and Mrs.
Rungarun Hannarong, Accounting Manager of BJCHI attended 4Q2017 Opportunity Day
to present the company’s information and performance to investors, analysts and media. At
the present, the company is submitting tender bids of over 10,000 in high potential projects
thanks positively to the upward trend of oil prices, following by the rocovery in the construction
industries related energy sector.

BJCHI เข้ าร่ วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจําไตรมาสที� 2/2560
เมื�อวันที� 26 กุมภาพันธ์ 2561 คุณวิทยา เชียงอุทยั ผู้จดั การฝ่ ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ พร้ อมด้ วย
คุณรุ่ งอรุ ณ หาญณรงค์ ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี บริ ษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (BJCHI)
ร่วมนําเสนอข้ อมูลบริ ษัทต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื�อมวลชน ในงานบริ ษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
(Opportunity Day) ประจํางวดผลการดําเนินงานไตรมาส 4/2560 เผยปั จจุบนั บริ ษัทอยูร่ ะหว่างรอลุ้น
ผลการประมูลงานมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้ านบาท เพิ�มขึ �นเมื�อเทียบกับช่วงก่อนหน้ า เนื�องจากภาวะ
อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้ างด้ านพลังงานเริ� มมีการฟื น� ตัวตามราคานํ �ามันที�เพิ�มขึ �น
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CSR Corner / กิจกรรมเพื�อสังคม ชุมชนและสิ�งแวดล้ อม

CSR Corner
The company cares and gives the importance and responsibility to societies,
communities and environment in the community in the areas where the company’s business
operations are located. As a result of that, BJCHI held CSR activities in 1Q2018 for National
Children Day on 13th January 2018 at Nikhom Sang Ton-eng School 3, 4 and 7, Rayong province
by giving children a set of gifts, totaling by 30,000 Baht.

กิจกรรมเพื�อสังคม ชุมชนและสิ�งแวดล้ อม
บริ ษัทใส่ใจและให้ ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชมและสิ�งแวดล้ อมในพื �นที�
ที�มีส่วนเกี�ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างต่อเนื�อง ดังนัน� ในไตรมาสที� 1/2561 บริ ษัทจึงได้
ดําเนินกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ �น เมื�อวันที� 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรี ยนนิคมสร้ างตนเอง 3,4
และ 7 จังหวัดระยอง โดยมีการมอบของขวัญให้ แก่เด็กๆ ซึง� เป็ นเงินจํานวน 30,000 บาท
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2017 Operating Results

Revenue
Contracted Revenue
In 2017, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 1,503.3 million baht, decreasing by
71.1% from 5,202.2 million baht in 2016. This was because the company’s major revenue came only
from FPSO Compression Modules (03B) comparing with the same period of prior year where many
projects were recognized.

Expenses
Contracted Costs
Contracted Costs in 2017 was 1,701.5 million baht, representing the decrease by 65.4 % from 4,913.3
million baht in the same period of last. In 2017, the main reason resulted from repaired costs and
fixed costs during the slowdown project activities because of the delay in project owner’s raw material
procurement for FPSO Compression Modules (03B).
Selling, General and Administrative expenses (SG&A)
Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 2017 was 136.6 million baht, decreasing by
49.8% from 2016 which was 271.9 million baht.

Foreign Exchange (FX) Impact
In 2017, the company recognized FX loss by 163.5 million baht as compared with 2016 FX gain at
46.7 million baht. This was due to the anticipation of THB against US dollar nearly 9% after foreign capital
fund flows entered into developing markets including Thailand. The majority of FX loss is unrealized loss
while the company needs to partially keep USD currency for future projects. Nevertheless, the company
is searching for USD-based investment options to mitigate FX impact.

Gross Profit and Net Profit
In 2017, Gross Profit was negative at 198.2 million baht, as compared with that in 2016 at 288.9 million
baht. On the other hand, Net Profit in 2017 was negative at 523.9 million baht as compared with that
in 2016 at 112.4 million baht due largely to the decreased project activities and FX loss as explained
before.
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ผลประกอบการประจําปี 2560

รายได้
รายได้ ตามสัญญา
ในปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ ตามสัญญา (ไม่รวมรายได้ อื�น) เท่ากับ 1,503.3 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 71.1 จาก
5,202.2 ล้ านบาท เนื�องจากบริ ษัทมีการรับรู้รายได้ หลักเพียงหนึง� โครงการคือ FPSO Compression Modules
(03B) เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที�มีการรับรู้รายได้ จากหลายโครงการ

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนงานตามสัญญา
บริ ษัทมีต้นทุนงานตามสัญญาใน ปี 2560 เท่ากับ 1,701.5 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 65.4 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปี ก่อนที�เท่ากับ 4,913.3 ล้ านบาท โดยในปี 2560 บริ ษัทมีต้นทุนที�เกิดจากการแก้ ไขงาน และ
ค่าใช้ จา่ ยในการผลิตคงที�ซงึ� ไม่ได้ ผนั แปรไปตามปริ มาณงานที�ลดลงในช่วงระหว่างที�เจ้ าของโครงการไม่สามารถส่ง
มอบวัตถุดบิ ได้ ทนั ตามเวลาที�กําหนดในส่วนของโครงการ FPSO Compression Modules (03B)
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ในปี 2560 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารเท่ากับ 136.6 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 49.8 จากปี 2559
ที�เท่ากับ 271.9 ล้ านบาท

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน
บริ ษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนในปี 2560 เท่ากับ 163.5 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับกําไรจาก
อัตราแลกเปลี�ยนในปี 2559 เท่ากับ 46.7 ล้ านบาท หลังจากที�กระแสเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ ามาใน
ตลาดเกิดใหม่หลายแห่งรวมถึงประเทศไทย มีผลให้ เงินบาทแข็งค่าขึ �นประมาณ 9% เมื�อเปรี ยบเทียบกับเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ ทังนี
� � การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนส่วนใหญ่เป็ นการขาดทุนทางบัญชี โดยบริ ษัทจําเป็ นต้ องเก็บ
เงินดอลลาร์ สหรัฐบางส่วนไว้ เพื�อใช้ สําหรับโครงการในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังอยูร่ ะหว่างศึกษาช่องทาง
การลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐเพิ�มเติมเพื�อลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน

กําไรขัน� ต้ นและกําไรสุทธิ
ในปี 2560 กําไรขันต้
� นติดลบเท่ากับ 198.2 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนเท่ากับ 288.9
ล้ านบาท ขณะที�บริ ษัทขาดทุนสุทธิเท่ากับ 523.9 ล้ านบาท เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนที�มีกําไรสุทธิ
112.4 ล้ านบาท การขาดทุนในปี นี �สาเหตุหลักเกิดจากลดลงของปริ มาณงาน และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
ตามที�กล่าวไว้ ข้างต้ น
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Stock Information / ข้ อมูลหลักทรั พย์ *

คะแนนบรรษัทภิบาลปี 2560/CG Score 2017 :
(Very Good/อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก)
หมวดธุรกิจ / Sector :
บริ การรับเหมาก่อสร้ าง / Construction Service
ราคาหุ้น ณ วันที� 30 ธันวาคม 2560 /Stock Price As of 30th December 2017:
3.46 บาทต่อหุ้น/3.46 Baht per share
จํานวนหุ้นจดทะเบียน (ล้ านหุ้น) / Listed Shares (million shares) :
1,599.99 ล้ านหุ้น / 1,599.99 million shares
มูลค่ าหลักทรั พย์ ณ ราคาตลาด (ล้ านบาท) / Market Capitalization (million baht) :
5,536 ล้ านบาท/5,536 million Baht
ปริมาณหุ้นที�หมุนเวียนในตลาด(%) / Free-Floated Portion (%) :
25.15%

นโยบายเงินปั นผล/Dividend Policy :
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและหลังหักสํารอง
ต่างๆ ทุกประเภทตามที� กฎหมายกําหนด และตามที�กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท (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 วันที� 30 ธันวาคม 2560 /Stock Price As of 30th December 2017

ติดต่ อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ / IR-CONTACT
โทรศัพท์ / TEL : 092-252-8012
โทรสาร / FAX : 0-3889-3711
EMAIL : IR@BJC1994.COM
เว็บไซด์ / WEBSITE : WWW.BJC1994.COM

BJCHI IR-NEWSLETTER IN 1Q/2018

บริ ษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) เลขที� 594 หมู่ 4
ตําบลมะขามคู่ อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
594 MOO 4, MAKHAMKOO, NIKOMPATTANA RAYONG, 21180 THAILAND

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� 1/2561

New Force in Heavy Industries

