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บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที� �/���� / BJCHI joined 3Q2019 Opportunity Day

BJCHI เข้ าร่ วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที� �/����

Mr. MS Song (ขวา) ประธานเจ้ าหน้ าที�บญ
ั ชีและการเงิน และ คุณวิทยา เชียงอุทยั (ซ้ าย) ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์ และวางแผนกลยุทธ์ บริ ษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) หรื อ BJCHI ร่ วมนําเสนอข้ อมูลในงาน
บริ ษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) โดยระบุว่า � เดือนแรกของปี ���� บริ ษัทมีผลประกอบฟื น�
ตัวอย่างชัดเจนจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีกําไรสุทธิ �� ล้ านบาท จากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที�ขาดทุน
สุทธิ ��� ล้ านบาท เนื�องจากปริ มาณงานที�เพิ�มมากขึ �น ขณะที�แนวโน้ มผลการดําเนินธุรกิจในปี ���� จะเติบโต
ต่อเนื�องจากปี ���� เนื�องจากมีการรับรู้ รายได้ ของโครงการที�มีอยู่ในปั จจุบนั อย่างต่อเนื�อง พร้ อมระบุว่า บริ ษัท
กําลังเข้ าร่ วมประมูลงานหลายโครงการโดยมีมลู ค่ารวมกันกว่า ��,��� ล้ านบาท คาดว่าจะสามารถทราบผล
ประมูลบางโครงการเร็ วๆ นี �

BJCHI joined 3Q2019 Opportunity Day

Mr. MS Song (Right), Chief Financial Officer and Mr. Vittaya Changeutai, Investor Relation and
Strategic Planning Manager of BJCHI attended 3Q2019 Opportunity Day. For 9M2019, BJCHI’s
operating performance significantly improved from the same period of last year after its net profits
was recorded of 22 million bahts, increasing from loss in 3Q2018 at 160 million bahts due to the
incresased project activities. The Company also presented 2020 business outlook where would
continue to grow from 2019 after revenue from existing projects would be continuously rocognized.
Moreover, the total value of project bids is recently 13,000 million bahts where the Company expectes
to know partially the auction result in the foreseeable future.

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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โครงการเยี�ยมชมกิจการของบริษัทประจําปี ����

โครงการเยี�ยมชมกิจการของบริษัทประจําปี ����
ในฐานะที�เป็ นพื �นฐานสําคัญในการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี
เพื�อทําให้ เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะสร้ างความเชื�อมัน� ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทต่อบุคคล
ภายนอก โดยบริ ษัทนันตระหนั
�
กถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข่าวสารข้ อมูลอย่างสมํ�าเสมอต่อนัก
วิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้น เพื�อรับข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัท ดังนัน� เมื�อวันที� ��-�� ธันวาคม ����
บริ ษัทจึงจัดโครงการเยี�ยมชมกิจการของบริ ษัทให้ แก่กลุ่มนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้น
เพื�อเปิ ดโอกาสให้ กลุ่มบุคคลเหล่านันได้
� เข้ าถึงข้ อมูลการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ผ่านการประชุม และ
พบปะพูดคุยกับผู้บริ หารของบริ ษัท ณ สํานักงานใหญ่และพื �นที�ประกอบการกลุ่มชิ �นงานขนาดใหญ่
ที�สตั หีบ

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����

2

BJCHI IR-NEWSLETTER IN 4Q/2019

2019 Company Visit

2019 Company Visit
As key principle of BJCHI’s business operation, the Company firmly complys with the
Principles of Good Corporate Governance to create transparency for investors and build
up confidence to external parties. BJCHI recognizes the importance of regularly disclosing
the information for analysts, investors and shareholders to receive the Company’s
information. On 19-20 December 2019, BJCHI organized Company Visit for analysts,
insitutional investors and shareholders by giving the visitors the opportunity to get insight
into BJCHI’s business operation through meeting, engaging and interacting with the
management teams at BJCHI’s Head office and Sattahip modularization yard.

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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ผลประกอบการประจําไตรมาสที� �/����

รายได้
รายได้ ตามสัญญา
ในไตรมาส � ปี ���� บริ ษัทมีรายได้ ตามสัญญา (ไม่รวมรายได้ อื�น) เท่ากับ ���.� ล้ านบาท ทังนี
� รายได้
�
ตามสัญญาเพิ�มขึ �นร้ อยละ ���.� เมื�อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้ าที�เท่ากับ ���.�
ล้ านบาท ซึง� เป็ นการเพิ�มขึ �นตามปริ มาณงานที�เพิ�มขึ �น

ค่ าใช้ จ่าย

ต้ นทุนงานตามสัญญา
บริ ษัทมีต้นทุนงานตามสัญญาในไตรมาส � ปี ���� เท่ากับ ���.� ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ ��.�
ของรายได้ ตามสัญญาเปรี ยบเทียบกับไตรมาส � ปี ���� ที�มีต้นทุนงานตามสัญญาเท่ากับ ���.�
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ ��.� ของรายได้ ตามสัญญา การเพิ�มขึ �นของต้ นทุนตามสัญญาเป็ นไปตาม
ปริ มาณงานที�เพิ�มขึ �น
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ไตรมาส � ปี ���� บริ ษัทมีคา่ ใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารเท่ากับ ��.� ล้ านบาท เพิม� ขึ �นร้ อยละ ��.�
เมื�อเทียบกับไตรมาส � ปี ���� ที�เท่ากับ ��.� ล้ านบาท สาเหตุหลักเนื�องจากปริ มาณงานที�เพิม� ขึ �น

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี�ยน
บริษทั มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย� นในไตรมาส � ปี ���� เท่ากับ ��.� ล้ านบาท ขาดทุนลดลงร้ อย
ละ ��.� เมื�อเทียบกับไตรมาส � ปี ���� ที�มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนเท่ากับ ��.� ล้ านบาท
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนมีสาเหตุหลักเกิดจากการแข็งค่าของเงินบาทเมื�อเทียบกับเงินดอลลาร์
สหรัฐ แม้ วา่ ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนปรับตัวดีขึ �น แต่บริ ษัทยังคงมองหาวิธีการป้องกันความ
เสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนอย่างต่อเนื�องเพื�อลดผลกระทบจากปั จจัยดังกล่าวในอนาคต

กําไรขัน� ต้ นและกําไรสุทธิ
ในไตรมาสที� � ปี ���� กําไรขันต้
� นเท่ากับ ��.� ล้ านบาท ปรับตัวดีขึ �นเมื�อเทียบกับกําไรขันต้
� นในไตรมาส
ที� � ปี ���� ที� ��.� ล้ านบาท ในขณะที�บริ ษัทมีกําไรสุทธิในไตรมาสที� � ปี ���� เท่ากับ �.� ล้ านบาท ดี
ขึ �นจากไตรมาสที� � ปี ���� ที�ขาดทุนเท่ากับ ��.� ล้ านบาท สาเหตุหลักได้ อธิบายในภาพรวมการดําเนิน
งานที�ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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3Q2019 Operating Results

Revenue
Contracted Revenue
In 3Q2019, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 410.7 million baht. Contracted
Revenue increased by 149.4%, comparing with 3Q2018 at 164.7 million baht due largely to the
increased project activities.

Expenses

Contracted Costs
Contracted Costs in 3Q2019 were 355.4 million baht, representing by 86.5% of Contracted
Revenue comparing with 3Q2018 Contracted Costs at 148.0 million baht, representing by
89.9% of Contracted Revenue. The increased Contracted Cost was due to the increased
project activities.
Selling, General and Administrative expensSelling, General and Administrative expenses (SG&A) in 3Q2019 was 46.5 million baht,
increasing by 21.7% from 3Q2018 which was 38.1 million baht due mainly to the
increased project activities.

Foreign Exchange (FX) Impact
In 3Q2019, the Company recognized FX loss by 12.8 million baht decreased by 73.9% as
compared with 3Q2018 FX loss at 49.1 million baht due to the appreciation of THB against US
dollar. Even though the FX loss seemed to be improved, the Company has been searching
for FX hedging strategies to mitigate FX loss in the future.

Gross Profit and Net Profit
In 3Q2019, Gross Profit was 55.2 million baht, positively improving from 3Q2018 at 16.6 million
baht because the Company has more project activities as compared to 3Q2018. At the same
time, Net Profit in 3Q2019 was 6.3 million baht as compared with Net loss in 3Q2018 at 60.2
million baht due to the reasons as explained previously.

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����
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ภาพรวมผลการดําเนินงาน / Overall Performance

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย:ล้ านบาท)

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

1,143

892

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

1,596

2,341

2

7

Others Non-current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

1,054

1,097

PP & E
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

84

698

3,788

3,643

ล้ านบาท/Million Baht

ล้ านบาท/Million Baht

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

Cash & S/T Invest
เงินสดและเงินลงทุนชัว� คราว
AR & Other Current Assets
ลูกหนี �การค้ าและสินทรัพย์ หมุนเวียนอื�น

AP and Other Liabilities
เจ้ าหนี �การค้ าและหนี �สินอื�น
Total Equity
สว่นของผ้ ถู ือห้ นุ

�� กันยายน ���� / �� September 2018 �� กันยายน ���� / �� September 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
ROE
อตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้ รวม
Net Profit Margin
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม
ROA

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

จดหมายข่าวนักลงทุนประจําไตรมาสที� �/����

2560/2017

2561/2018

9M/2018

9M/2019

1,512.69

943.89

766

1,565

- 523.24

-231.21

-160

22

-0.14

-0.33

-0.10

0.01

-11.97

-5.92

-3.96

0.59

-34.63

-24.50

-24.62

1.68

-11.18

-5.58

-3.78

0.52
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ข้ อมูลหลักทรั พย์ * / Stock Information

คะแนนบรรษัทภิบาลปี ����/CG Score 2019 :
(Very Good/อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก)
หมวดธุรกิจ / Sector :
บริ การรับเหมาก่อสร้ าง / Construction Service
ราคาหุ้น ณ วันที� �� ธันวาคม ���� / Stock Price As of 30 December 2019:
�.�� บาทต่อหุ้น / �.�� Baht per share
จํานวนหุ้นจดทะเบียน (ล้ านหุ้น) / Listed Shares (million shares) :
�,���.�� ล้ านหุ้น/�,���.�� million shares
มูลค่ าหลักทรั พย์ ณ ราคาตลาด (ล้ านบาท) ณ วันที� �� ธันวาคม ����
Market Capitalization (million baht) As of 30 December 2019:
�,��� ล้ านบาท / �,��� million Baht
ปริมาณหุ้นที�หมุนเวียนในตลาด(%) / Free-Floated Portion (%) :
25.11%
นโยบายเงินปั นผล/Dividend Policy :
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ �� 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� �/����

บริ ษัท บีเจซี เฮฟวี� อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
เลขที� ��� หมู่ � ตําบลมะขามคู่ อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง �����
BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
594 Moo 4, Makhamkoo, Nikompattana Rayong, 21180 Thailand
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