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ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 / 2019 Shareholders Annual General Meeting

การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562
เพื�อให้ สอดคล้ องตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที�ดี บริ ษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ได้ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2562 เมื�อวันศุกร์ ที� 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุม 101 สํานักงานใหญ่ของบริ ษัทฯ ที�จงั หวัดระยอง โดยมติท�ีประชุมอนุมตั ิให้ จ่ายปั นผล
เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น

2019 Shareholders Annual General Meeting
To comply with the principles of good corporate governance, BJC Heavy Industries Public
Company Limited, held the 2019 Shareholders Annual General Meeting on Friday 26th
April 2019. Meeting time was 13.30 hrs at the meeting room 101 of BJCHI headquarters
in Rayong Province. Resolution from the meeting was approval to pay a cash dividend at
the rate of 0.10 baht per share.

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� 2/2562
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ผลการดําเนินงานในงวดไตรมาส1/62

เพิ�มขึ �น 103% จากปี ก่อนที�มีผลขาดทุนสุทธิ 97.79 ล้ านบาท ขณะที�มีรายได้ รวม 381.4 ล้ านบาทและ
กําไรขันต้
� น 68.9 ล้ านบาท ซึง� ปรับตัวดีขึ �นเมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที�มีผลการดําเนินงาน
ขาดทุน สาเหตุหลักเนื�องจากบริ ษัทได้ มีการส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่เสร็ จสิ �น และสามารถลด
ต้ นทุนส่วนเพิ�มได้ พร้ อมทังมี
� การรับรู้รายได้ จากโครงการ UPGN Comperj Project ที�เริ� มดําเนินงาน
เต็มที�ในปี นี �
นอกจากนี � บริ ษัทได้ มีการรับงานใหม่จํานวน 1 โครงการ ได้ แก่ โครงการ Santos Onshore Upstream
Development Project ซึง� เป็ นโครงการจากประเทศออสเตรเลีย เริ� มดําเนินงานในไตรมาส�ที�ผ่านมา
สําหรับภาพรวมการดําเนินธุรกิจในช่วงที�ผ่านมา สามารถเดินหน้ าได้ ตามแผนที�วางไว้ โดยบริ ษัทฯ
เข้ าประมูลงานอย่างต่อเนื�อง ซึง� มุง่ เน้ นขยายตลาดทังในและต่
�
างประเทศให้ หลากหลายอุตสาหกรรม
มากยิ�งขึ �น เช่น นํ �ามันและก๊ าซ เหมืองแร่ พลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมปิ โตเลียม เป็ นต้ น
ทังนี
� ปั� จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ เข้ ายื�นประมูลงานใหม่ทงในและต่
ั�
างประเทศ คิดเป็ นมูลค่าหลายหมื�นล้ านบาท
โดยบางโครงการคาดว่าจะรู้ผลการประมูลภายในไตรมาส 3 ของปี นี � และบริษทั ฯ มัน� ใจว่าจะมีโอกาส
ได้ รับงานเพิ�มขึ �นอย่างแน่นอน
"บริ ษัทฯ คาดผลประกอบการปี 2562 จะดีขึ �นกว่าปี ก่อน เนื�องจากบริ ษัทฯ จะมีการรับรู้ รายได้ จาก
งานในมือ(Backlog) ซึ�งมีมลู ค่าประมาณ 1,900 ล้ านบาท ยังไม่รวมงานใหม่ที�จะเข้ ามา ซึ�งจะช่วย
เสริ มผลประกอบการให้ ดีขึ �น" นายหยัง เจิน ลี กล่าว
อนึง� โครงการ Santos Onshore Upstream Development Project ร่วมกับ Santos QLD
Upstream Development Pty Ltd. (Santos GLNG) ในประเทศออสเตรเลีย มีระยะเวลาสัญญารวม 3 ปี
ทยอยลงนามสัญญาเป็ นรายปี มูลค่าโครงการ ปี ที� 1 จํานวน 12.3 ล้ านดอลลาร์ ออสเตรเลีย หรื อ
ประมาณ 281 ล้ านบาท จากปริมาณงานตามที�ได้ รับแจ้ งจากลูกค้ าคาดว่าสัญญาปี ที� 2 (ปี 63-64)
และปี ท�ี 3 (ปี 64-65)จะมีมลู ค่าสูงกว่าสัญญาปี แรก ซึง� เป็ นงานลักษณะการจัดหา และการแปรรู ปโลหะ
เพื�อก่อสร้ างชุดขุดเจาะแก๊ สบนบกในโครงการพัฒนาแหล่งแก๊ สต้ นนํ �าที�ประเทศออสเตรเลีย
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Operating Results of 1Q2019

BJCHI had a net profit of THB 3.07 million

Increased 103% from the previous year with a net loss of THB 97.79 million while total revenue
was THB 381.4 million In 1Q2019 the company had a. and gross profit THB 68.9 million,
improving from the same period of the previous year with the operating loss. The main reason
was the Company completed the delivery of a large project and reduce additional costs with
the recognition of revenue from the UPGN Comperj Project which started to be fully operational
in this year.
In addition, BJCHI has awarded a new project, Santos Onshore Upstream Development
Project, which was a project from Australia. The project started operations in 1Q2019.
For an overview of business operations in 1Q2019, BJCHI was moving forward as planned
and continuously bidding for many projects. Focusing on expanding the market both local
and overseas for a variety of industries, such as oil and gas, mining, renewable energy, and
petroleum industries, etc.
At present, BJCHI has submitted various bids for new projects both in Thailand and overseas,
worth THB tens of millions. Some projects are expected to know the bidding results within the
3Q2019 and BJCHI confidents to have a chance to get more jobs.
"BJCHI expects 2019 performance to be better than the previous year due to BJCHI will
recognize revenue from backlog THB 1,900 million, excluding new jobs that will come in
which will help to improve the performance", said Mr. Young Jun Lee.

The said new project, Santos Onshore Upstream Development Project together with Santos
QLD Upstream Development Pty Ltd. (Santos GLNG) in Australia, total contract period is
3 years, gradually signing the contract annually. Amount of 1st year contract is AUD 12.3
million or approximately THB 281 million. As per client’s information, it is expected that
contract of the 2nd year (2020-2021) and the 3rd year (2021-2022) will be higher than the 1st
year contract. The scope of work is supply and fabrication of structural steel for an Onshore
Upstream Development Project.
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ผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2562
ภาพรวมการดําเนินธุรกิจในไตรมาส 1 ปี 2562
ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงาน โดยมีกําไรขันต้
� นเท่ากับ 68.9 ล้ านบาท และกําไร
สุทธิเท่ากับ 3.1 ล้ านบาท ซึง� ปรับตัวดีขึ �นเมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนที�มีผลการดําเนินงานขาดทุน สาเหตุ
หลักเนื�องจากบริ ษัทได้ มีการส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่เสร็จสิ �น
และสามารถลดต้ นทุนส่วนเพิม� ได้
พร้ อมทังมี
� การ
รับรู้รายได้ จากโครงการ UPGN Comperj Project ที�เริ�มดําเนินงานเต็มที�ในปี นี �นอกจากนี �บริษัทได้ มีการรับงานใหม่
อีก 1 โครงการ ได้ แก่ โครงการ Santos Onshore Upstream DevelopmentProject ซึง� เป็ นโครงการจากประเทศ
ออสเตรเลีย และได้ เริ� มดําเนินงานในไตรมาส 1 จึงส่งผลทําให้ การดําเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2562 ปรับตัวดีขึ �น

รายได้

รายได้ ตามสัญญา
ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษัทมีรายได้ ตามสัญญา (ไม่รวมรายได้ อื�น) เท่ากับ 381.4 ล้ านบาท ทังนี
� �รายได้ ตามสัญญา
ลดลงร้ อยละ 20.4 เมื�อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ าอยูท่ ี� 479.2 ล้ านบาท ซื�งเป็ นการลดลงตาม
ปริ มาณงานที�ลดลง
รายได้ อื�น
บริ ษัทมีรายได้ อื�นในไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 14.6 ล้ านบาท เพิม� ขึ �นจาก 2.8 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2561 ทังนี
� �
รายได้ อื�นที�เพิม� ขึ �นส่วนใหญเป็ นดอกเบี �ยรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว

ค่ าใช้ จ่าย
ต้ นทุนงานตามสัญญา
บริ ษัทมีต้นทุนงานตามสัญญาในไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 312.6 ล้ านบาท เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 เท่ากับ
433.8 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 81.9 และ 90.5 ของรายได้ ตามสัญญาตามลําดับ การลดลงของต้ นทุนตามสัญญา
มีสาเหตุเนื�องจากบริ ษัทสามารถลดต้ นทุนส่วนเพิ�มได้
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารเท่ากับ 46.9 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 13.3 จากไตรมาส
1 ปี 2561 ที�เท่ากับ 54.1 ล้ านบาท ซึง� เป็ นไปตามการลดลงของปริ มาณงานที�ลดลง

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน
บริ ษัทมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนในไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 30.1 ล้ านบาท เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561
ที�เท่ากับ 91.8 ล้ านบาท มีสาเหตุหลักจากเงินบาทแข็งค่าขึ �นเมื�อเปรี ยบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ

กําไรขัน� ต้ นและกําไรสุทธิ
ไตรมาส 1 ปี 2562 กําไรขันต้
� นเท่ากับ 68.9 ล้ านบาท ปรับตัวดีขึ �นเมื�อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 ที� 45.4 ล้ านบาท
ในขณะที�บริ ษัทมีกําไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับ 3.1 ล้ านบาท ดีขึ �นจากไตรมาส 1 ปี 2561 ที�ขาดทุนเท่ากับ
97.8 ล้ านบาท สาเหตุหลักได้ อธิบายในภาพรวมการดําาเนินงานที�ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� 2/2562
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Q1/2019 Operating Results
1Q2019 Business Overview

During 1Q2019, the Company had a gross profit of 68.9 million baht and a net profit of 3.1 million baht,
which improved when compared to the same period of the previous year with a loss of performance. The
main reason due to the Company has completed the delivery of large projects and able to reduce an
additional costs. As well as recognition of revenue from the UPGN Comperj Project which began to be
fully operational this year. In addition, the Company has received new project, namely Santos Onshore
Upstream Development Project, which is a project from Australia and began operations in 1Q2019 as
well, resulting in better performance in 1Q2019.

Revenue
Contracted Revenue
In 1Q2019, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 381.4 million baht decreased by 20.4%,
comparing to the same period of last year which was 479.2 million baht. The revenue was decreased
due largely to the decreased of project activities.
Other Revenue
In 1Q2019, other revenue was 14.6 million baht, increased from 2.8 million baht in 1Q2018 mainly
caused by interest income from long term loan.

Expenses
Contracted Costs
Contracted Costs in 1Q2019 was 312.6 million baht, decreasing from 1Q2018 which was 433.8 million
baht, representing by 81.9% and 90.5% of Contracted Revenue, respectively. Mainly caused by the
Company being able to reduce the additional costs.
Selling, General and Administrative expenses (SG&A)
Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 1Q2019 was 46.9 million baht, decreasing by
13.3% from 1Q2018 which was 54.1 million baht which in line with the decreased of project activities.

Foreign Exchange (FX) Impact
In 1Q2019, recognized FX loss by 30.1 million baht compared to 1Q2018 FX loss at 91.8 million baht due
to the anticipation of THB against US dollar.

Gross Profit and Net Profit
In 1Q2019, Gross Profit was 68.9 million baht, positively improving from 1Q2018 which was 45.4 million
baht. Net Profit in 1Q2019 was 3.1 million baht improved from 1Q2018 at a loss of 97.8 million baht. The
main reason explained in the Business Overview as above.
จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� 2/2562
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ภาพรวมผลการดําเนินงาน / Overall Performance

งบแสดงฐานะการเงิน (หนว่ย: พนับาท)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Unit: Thousand Baht)
Cash & S/T Invest
เงินสดและเงินลงทุนชัว� คราว

1,143,267

1,154,194

Cash & S/T Invest
เงินสดและเงินลงทุนชัว� คราว

AR & Other Current Assets
ลูกหนี �การค้ าและสินทรัพย์ หมุนเวียนอื�น

1,597,646

1,820,623

AR & Other Current Assets
ลูกหนี �การค้ าและสินทรัพย์ หมุนเวียนอื�น

5,473

6,420

Others Non-current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

1,054,200

1,053,795

PP & E
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

Others Non-current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
PP & E
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
AP and Other Liabilities
เจ้ าหนี �การค้ าและหนี �สินอื�น

121,999

Total Equity
สว่นของผ้ ถู ือห้ นุ

3,788,290

AP and Other Liabilities
เจ้ าหนี �การค้ าและหนี �สินอื�น

284,274

Total Equity
สว่นของผ้ ถู ือห้ นุ

3,791,357

3,910,289

4,075,631

พนับาท/Thousand Baht

พนับาท/Thousand Baht

31 มนีาคม 2561 / 31 March 2018

31 มนีาคม 2562 / 31 March 2019

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 1
ROE*1
อตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้ รวม
Net Profit Margin*
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม 1
ROA*1

(ล้านบาท)
(MM Baht)
(ล้านบาท)
(MM Baht)
(บาทตอ่ห้ นุ )
(Baht per Share)
(ร้อยละ)
(%)
(ร้อยละ)
(%)
(ร้ อยละ)
(%)

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� 2/2562

2560/2017

2561/2018

3M/2018

3M/2019

1,512,696

943,899

482,065

396,143

-523,867

-231,211

-97,798

3,067

-0.14

-0.33

-0.061

0.002

-11.97

-5.92

-10.97

-3.38

-34.63

-24.50

-20.29

0.77

-11.18

-5.58

-10.22

-2.99

6

BJCHI IR-NEWSLETTER IN 2Q/2019

ข้ อมูลหลักทรั พย์ * / Stock Information

คะแนนบรรษัทภิบาลปี 2561/CG Score 2018 :
(Very Good/อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก)
หมวดธุรกิจ / Sector :
บริ การรับเหมาก่อสร้ าง / Construction Service
ราคาหุ้น ณ วันที� 28 มิถุนายน 2562 /Stock Price As of 28 June 2019:
2.64 บาทต่อหุ้น / 2.64 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� 28 มิถุนายน 2562
Market Capitalization (million baht) As of 28 June 2019:
4,224 ล้ านบาท / 4,224 million Baht
ปริมาณหุ้นที�หมุนเวียนในตลาด(%) / Free-Floated Portion (%) :
25.11%
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

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� 2/2562

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
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