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BJCHI joins SET opportunity Day / BJCHI เข้ าร่ วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

BJCHI joined Opportunity Day 2Q2018
On 5th September 2018, during the 2Q2018 Opportunity Day, Mr. Suthi Thangsri (Project
Contract Manager) and Mrs. Rungarun Harnnarong (Accounting Manager) from BJC Heavy
Industry Public Company Limited (BJCHI), presented company information to investors,
analysts and media representatives. BJCHI is expecting to grow significantly for the end
of half year. Currently, the company has 3 projects in hand, Bualuang, Cobre Panama and
UPGN, which are mining and oil & gas industry with a total value of over THB 1,950 million.
The company will gradually recognize those project revenue up to 2019.

BJCHI เข้ าร่ วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจําไตรมาสที� 2/2561
เมื� อ วัน ที� 5 กัน ยายน 2561 คุณ สุท ธิ ทั�ง ศรี ผู้จัด การฝ่ ายงานสัญ ญาโครงการ พร้ อมด้ ว ยคุณ
รุ่ งอรุ ณ หาญณรงค์ ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี บริ ษัท บี เจซี เฮฟวี� อินดัสทรี จํ ากัด (มหาชน) (BJCHI)
ร่ วมนําเสนอข้ อมูลบริ ษัทต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื�อมวลชน ในงานบริ ษัทจดทะเบียนพบ
ผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจํางวดผลการดําเนินงานไตรมาส 2/2561 เผยแนวโน้ มผลการ
ดําเนินงานครึ� งปี หลังคาดว่าจะสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ ง โดยปั จจุบนั มีงานในมือจํานวน
3 โครงการ ได้ แก่ Bualuang, Cobre Panama และ UPGN ซึ�งอยู่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
และอุตสาหกรรมนํา� มันและก๊ าซ รวมมูลค่ากว่า 1,950 ล้ านบาท ทยอยรับรู้ รายได้ ถึงปี 2562
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CSR Corner / กิจกรรมเพื�อสังคม ชุมชนและสิ�งแวดล้ อม

Social Activities for surrounded Community and Environment
BJCHI concerns and pays attention to the important of Social, Community and Environmental
in the surrounded area. Therefore, in the third quarter of year 2018, the company joined the
project called ‘Kaojomha – Ruam Jai Pak Rak Pun Tee See Kiew Project’ to plant tree and
reserve Green Area for Weir, at Kaojomha, Rayong on July 26th, 2018.

กิจกรรมเพื�อสังคม ชุมชนและสิ�งแวดล้ อม
บริ ษัทใส่ใจและให้ ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชมและสิ�งแวดล้ อมในพื �นที�ที�มีส่วน
เกี�ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างต่อเนื�อง ดังนัน� ในไตรมาสที� 3/2561 บริ ษัทจึงได้ เข้ าร่ วม
โครงการรวมใจภักดิ� รักษ์ พื �นที�สีเขียว ปลูกป่ าสร้ างฝาย เมื�อวันที� 26 กรกฎาคม 2561
ณ เขาจอมแห จ.ระยอง
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2Q2018 Operating Results

Revenue
Contracted Revenue
In 2Q2018, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 122.6 million baht. Contracted Revenue
decreased by 49.4%, comparing the same period of last year at 242.5 million baht because the
completion of the TUPI FPSO Modules (03B) project.

Expenses
Contracted Costs
Contracted Costs in 2Q2018 was 207.5 million baht, decreasing from 224.5 million baht in 2Q2017,
partly due to the idle cost which results from completed project
Selling, General and Administrative expenses (SG&A)
Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 2Q2018 was 53.9 million baht, decreasing by
14.0% from 2Q2017 which was 62.7 million baht. The decreased SG&A was mainly due to the decrease
in workload.

Foreign Exchange (FX) Impact
In 2Q2018, the company recognized FX gain by 132.0 million baht as compared with 2Q2017 FX gain
at 1.9 million baht are mainly attributable to the depreciation of the baht against the US dollar due to
outflows of foreign capital.

Gross Profit and Net Profit
In 2Q2018, Gross Profit was negatively at 84.9 million baht, comparing the same period of last year at
18.0 million baht mainly effected from the contract costs has decrease in proportion less than the volume
of workload At the same time, Net loss in 2Q2018 was 1.8 million baht as compared with that in 2Q2017
at 42.0 million baht, as a result of the FX gain as mentioned above.
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ผลประกอบการประจําปี 2561

รายได้
รายได้ ตามสัญญา
ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ ตามสัญญา (ไม่รวมรายได้ อื�น) เท่ากับ 122.6 ล้ านบาท รายได้ ตามสัญญา
ลดลงร้ อยละ 49.4 เมื� อ เที ย บกับ ช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ของปี ก่ อ นที� เ ท่า กับ 242.5 ล้ า นบาท เนื� อ งจากไตรมาสนี �
บริ ษัทได้ ทําการส่งมอบสินค้ าโครงการ TUPI FPSO Modules (03B) เรี ยบร้ อยแล้ ว

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนงานตามสัญญา
บริษทั มีต้นทุนงานตามสัญญาในไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 207.5 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 169.2
ของรายได้ ต ามสัญ ญาเที ย บกับ ไตรมาส 2 ปี 2560 ต้ น ทุน งานตามสัญ ญามี มูล ค่า เท่า กับ 224.5 ล้ า นบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 92.6 ของรายได้ ตามสัญญา การเพิ�มขึ �นของสัดส่วนต้ นทุนตามสัญญา โดยบางส่วนเป็ นต้ นทุน
การผลิตที�วา่ งเปล่าที�ตอ่ เนื�องมาจากงานที�จบโครงการแล้ ว
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารเท่ากับ 53.9 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 14.0 จาก
62.7 ล้ านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2560 สาเหตุหลักจากการลดลงของปริ มาณงาน

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน
บริ ษัทมีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนในไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 132.0 ล้ านบาท เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560
ที�มีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนเท่ากับ 1.9 ล้ านบาท ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�เพิ�มขึ �นมีสาเหตุหลักจากการ
อ่อนค่าของเงินบาทเมื�อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐจากที�กระแสเงินทุนจากต่างประเทศไหลออก

กําไรขัน� ต้ นและกําไรสุทธิ
ในไตรมาส 2 ปี 2561 กําไรขันต้
� นเท่ากับ 84.9 ล้ านบาท ลดลงเมื�อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2560 ที�เท่ากับ 18.0
ล้ านบาท เนื�องจากต้ นทุนงานตามสัญญามีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนที�น้อยกว่าเมื�อเทียบกับปริ มาณงานที�ลดลง
ในขณะที�มีผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 1.8 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2560
ที�ขาดทุนเท่ากับ 42.0 ล้ านบาท ทังนี
� � โดยเป็ นผลเนื�องจากกําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนตามที�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� 28 กันยายน 2561 /Stock Price As of 28 September 2018:
2.58 บาทต่อหุ้น/2.58 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) :
3,429 ล้ านบาท / 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)

ติดต่ อฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ / IR-CONTACT
โทรศัพท์ / TEL : 092-252-8012
โทรสาร / FAX : 0-33 017 348
EMAIL : ir@bjc1994.com
เว็บไซด์ / Website: www.bjc1994.com
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