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BJCHI joins SET opportunity Day / BJCHI เข้ าร่ วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

BJCHI joined Opportunity Day 4Q2018
11 March 2019

BJCHI by Mr. Suthi Thangsri - Contract Manager, and Mrs. Rungarun Harnnarong - Accounting
Manager, joined the 4Q2018 Opportunity Day in presenting company information to investors,
analysts and the media in the listed company event, organized by SET.
The Company is expecting significant growth for the incoming Year 2019. Presently, the Company
executed 3 projects: Bualuang Wellhead Platform, Santos GLNG Wellhead Skids, and UPGN
Comperj. The 3 projects are in Oil and Gas Industry which all contract value over THB 1,900
million. The Company will gradually recognize those projects revenue from year 2019 to the first
quarter of 2020.

BJCHI เข้ าร่ วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนประจําไตรมาสที� 4/2561

เมื� อ วัน ที� 11 มี น าคม 2562 คุณ สุท ธิ ทั�ง ศรี ผู้จัด การฝ่ ายงานสัญ ญาโครงการ พร้ อมด้ ว ยคุณ
รุ่ ง อรุ ณ หาญณรงค์ ผู้จัด การฝ่ ายบัญ ชี บริ ษั ท บี เ จซี เฮฟวี� อิ น ดัส ทรี จํ า กัด (มหาชน) (บริ ษั ท )
ร่ วมนําเสนอข้ อมูลบริ ษัทต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื�อมวลชน ในงานบริ ษัทจดทะเบียนพบ
ผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจํางวดผลการดําเนินงานไตรมาส 4/2561 เผยแนวโน้ มผลการ
ดํ า เนิ น งานปี 2562 คาดว่ า จะสามารถเติ บ โตอย่ า งแข็ ง แกร่ ง โดยปั จ จุบัน มี ง านในมื อ จํ า นวน
3 โครงการ ได้ แก่ Bualuang, Santos และ UPGN ซึ�งอยู่ในอุตสาหกรรมนํา� มันและก๊ าซ
รวมมูลค่ากว่า 1,900 ล้ านบาท ทยอยรับรู้ รายได้ ในปี 2562 และไตรมาสแรกของปี 2563
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CSR Corner / กิจกรรมเพื�อสังคม ชุมชนและสิ�งแวดล้ อม

Activities for society, community, and environment
The Company believes that business success must occur in parallel with the concern
for society, community, and environment. Therefore, on 3rd December 2018 the Company
joined support to buy food for the disabled on the National Disabled Day 2018 with Taphong
Subdistrict Administrative Organization, Rayong Province.

กิจกรรมเพื�อสังคม ชุมชนและสิ�งแวดล้ อม
บริ ษัท เชื�อว่าความสําเร็ จทางธุรกิจนัน� ต้ องเกิดขึน� ควบคู่ไปกับความใส่ใจต่อที�สงั คม ชุมชมและ
สิ�งแวดล้ อม โดยในวันที� 3 ธันวาคม 2561 บริ ษัทได้ ดําเนินการสมทบทุนซือ� อาหารเลี �ยงผู้พิการ
เนื�องในวันคนพิการสากล 2561 ณ องค์ การบริ หารส่วนตําบลตะพง จ.ระยอง

BJCHI IR-NEWSLETTER IN 1Q/2019

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� 1/2562

03

2018 Operating Results
Overview of Business Operation

the Company has signed 3 new contracts in this year but the performance still net loss at Baht 231.2
million due to lack of continuity of revenue from large projects. After delivered the FPSO Compession
Modules (03B) project in April 2018, the Company has proceeded delivering 2 small projects,
namely the Spence Growth project and Sunshift project. Three new projects which singed in 2018
have started process at the end of the year. Therefore there was only partial of revenue recognition.

Revenue
Contracted Revenue
Year 2018, the Company had revenue as contracts (excluding other income) was Baht 909.3 million,
decreasing by 39.5% from Baht 1,503.3 million, due largely to the decreased project activities.

Expenses
Contracted Costs
Contracted Costs in 2018 was 906.9 million Baht, decreasing by 43.8% from the same period of the
previous year which was Baht 1,614.0 million, due largely to the decreased project activities.
Selling, General and Administrative expenses (SG&A)
Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 2018 was Baht 172.7 million, increasing 26.4%
from 2017 which was Baht 136.7 million due to fixed costs that did not vary with revenue.

Foreign Exchange (FX) Impact
Year 2018, the Company recognized FX loss by Baht 2.8 million decreased from year 2017 which loss
by Baht 163.5 million. This was due to the anticipation of THB against US dollar. 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 in the future.

Gross Profit and Net Profit
Year 2018, Gross Profit was negative at Baht 61.0 million, as compared with that in 2017 at Baht 198.2 million.
If excluing the idle cost, the Gross Profit will be Baht 2.4 million, compared to the same period of the previous
year which was negative at Baht 110.7 million. On the other hand, Net Profit in 2018 was negative at Baht
231.2 million as compared with that in 2016 at 523.9 million baht. due largely to the fixed cost, decreased
project activities and FX loss as explained before.
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ผลประกอบการประจําปี 2561
ภาพรวมการดําเนินธุรกิจของปี 2561
บริ ษัทจะได้ รับงานโครงการใหม่เพิ�มเข้ ามาในปี นี � แต่ผลประกอบการของบริ ษัทยังคงขาดทุนสุทธิ 231.2 ล้ านบาท
เนื�องจากการขาดความต่อเนื�องของรายได้ จากโครงการขนาดใหญ่ ทังนี
� � หลังจากที�บริ ษัทได้ ส่งมอบโครงการ
FPSO Compession Modules (03B) ซึ�งเป็ นโครงการขนาดใหญ่ในเดือนเมษายน 2561 บริ ษัทได้ ดําเนินการ
ส่งมอบโครงการขนาดเล็กอีก 2 โครงการ ได้ แก่ โครงการ Spence Growth และโครงการ Sunshift โดยโครงการ
ที�บริ ษัทได้ ลงนามสัญญารับงานเพิ�มจานวน 3 โครงการมีการดําเนินโครงการในช่วงปลายปี จึงรับรู้ รายได้ ในปี
2561 เพียงบางส่วนเท่านัน�

รายได้
รายได้ ตามสัญญา
ในปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ ตามสัญญา (ไม่รวมรายได้ อื�น) เท่ากับ 909.3 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 39.5 จาก
1,503.3 ล้ านบาท เป็ นการลดลงตามปริ มาณงานที�ลดลง

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนงานตามสัญญา
บริ ษัทมีต้นทุนงานตามสัญญาใน ปี 2561 เท่ากับ 906.9 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 43.8 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก่อนที�เท่ากับ 1,614.0 ล้ านบาท เป็ นการลดลงตามปริ มาณงานที�ลดลง
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 172.7 ล้ านบาท เพิ�มขึ �นร้ อยละ 26.4 จากปี 2560 ที�เท่ากับ
136.7 ล้ านบาท เนื�องจากต้ นทุนส่วนใหญ่เป็ นต้ นทุนคงที�ที�ไม่ผนั แปรตามรายได้

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน
บริ ษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนในปี 2561 เท่ากับ 2.8 ล้ านบาท ลดลงจากในปี 2560 ที�ขาดทุนเท่ากับ
163.5 ล้ านบาท เนื�องจากเงินบาทมีการแข็งค่าลดลงเมี�อเทียบกับปี 2559 การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
ส่วนใหญ่ เป็ นการขาดทุนทางบัญชีเนื�องจากบริ ษัทจําเป็ นต้ องเก็บเงินดอลลาร์ สหรั ฐบางส่วนไว้ เพื�อใช้ สาหรั บ
ซื �อวัตถุดิบในการทําโครงการต่อไปอย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังคงศึกษาช่องทางการลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
เพื�อลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยนในอนาคต

กําไรขัน� ต้ นและกําไรสุทธิ
ในปี 2561 กาไรขันต้
� นติดลบเท่ากับ 61.0 ล้ านบาท ปรับตัวดีขึ �นเมื�อเทียบกับปี 2560 ที�ตดิ ลบเท่ากับ 198.2 ล้ านบาท
และ หากไม่รวมต้ นทุนการผลิตที�ว่างเปล่า ในปี 2561 จะมีกาไรขันต้
� นเท่ากับ 2.4 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันของปี ก่อนที�ติดลบเท่ากับ 110.7 ล้ านบาท ขณะที�บริ ษัทขาดทุนสุทธิเท่ากับ 231.2 ล้ านบาท เทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนที�มีขาดทุนสุทธิ 523.9 ล้ านบาท โดยขาดทุนสุทธิในปี 2561 มีสาเหตุเนื�องจากบริ ษัทมี
ต้ นทุนคงที�ที�ไม่ผนั แปรตามรายได้ ตามที�กล่าวไว้ ข้างต้ น สาหรับการขาดทุนในปี 2560 สาเหตุหลักเกิดจากการลดลง
ของปริ มาณงาน และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
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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� 12 มีนาคม 2562 /Stock Price As of 12 March 2019:
2.16 บาทต่อหุ้น/2.16 Baht per share
จํานวนหุ้นจดทะเบียน (ล้ านหุ้น) / Listed Shares (million shares) :
1,600 ล้ านหุ้น / 1,600 million shares
มูลค่ าหลักทรั พย์ ณ ราคาตลาด (ล้ านบาท) ณ วันที� 12 มีนาคม 2562
Market Capitalization (million baht) As of 12 March 2019:
3,456 ล้ านบาท / 3,456 million Baht
ปริมาณหุ้นที�หมุนเวียนในตลาด(%) / Free-Floated Portion (%) :
25.45%
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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New Force in Heavy Industries
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