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“ด�วยประสบการณ�มากกว�า 26 ป� ของบร�ษัทในการ
ดำเนินโครงการต�างประเทศขนาดใหญ�คือ ข�อพิสูจน�
อย�างชัดเจนต�อความมุ�งม่ันของบร�ษัทในการจัดหาสินค�า
และบร�การที่ยอดเยี่ยม การส�งมอบที่ตรงต�อเวลาและ
มากกว�าความคาดหวังของลูกค�า ซ�่งบร�ษัทได�ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินโครงการต�างๆ ท่ัวท้ัง 6 ทว�ป
ทั่วโลก”

OUR TRACK RECORD
OF MORE THAN
26 YEARS
IN EXECUTING LARGE-SCALE INTERNATIONAL

PROJECTS IS A TESTAMENT TO OUR UNWAVERING

COMMITMENT TO PROVIDING EXCEPTIONAL QUALITY,

DELIVERING ON-TIME AND EXCEEDING CUSTOMER

EXPECTATIONS. WE HAVE SUCCESSFULLY COMPLETED

PROJECTS IN COUNTRIES ACROSS 6 CONTINENTS
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4 รายงานประจำป� 2563
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

In 2020, it was the challenging year for the global economy

after pandemic outbreak (COVID-19) leading to the negative

impact on the world economic activities and businesses.

Many business organizations have struggled to maintain

theirs by reducing operating costs, curbing investment

budget and more importantly keeping sufficient cashflow.

At the same time, the slowdown of economies has also

the profound effect on the global oil consumption and

oil price, particularly in 1H2020.

However, more countries have eased the lockdown policy.

The global economic conditions have gradually improved

since 2H2020.

In late 2020, many pharmaceutical firms successfully

developed vaccines for COVID-19 which in turn helped

enhance investors and businesses confidence for the world

economic recovery in 2021.

ในป�พ.ศ.2563 เป�นป�ท่ีท�าทายสำหรับเศรษฐกิจโลกหลังการแพร�ระบาด

ใหญ� (โควิด-19) ซ่ึงนำไปสู�ผลกระทบเชิงลบต�อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ทั่วโลกและธุรกิจต�างๆ

องค�กรธุรกิจท้ังหลายต�างพยายามใช�มาตรการต�างๆ เพ่ือทำให�ธุรกิจ

ของพวกเขาดำรงอยู�ได� อาทิเช�น การลดต�นทุนการดำเนินงาน การ

ตัดลดงบประมาณการลงทุน และท่ีสำคัญย่ิงไปกว�าน้ันคือ การรักษา

กระแสเงินสดให�เพียงพอ

ในขณะเดียวกัน การชะลอตัวของเศรษฐกิจยังส�งผลกระทบอย�างมาก

ต�อทั้งการบริโภคน้ำมันทั่วโลก และราคาน้ำมัน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง

ในช�วงครึ่งป�แรกของป�พ.ศ. 2563

อย�างไรก็ตาม หลายประเทศได�เร่ิมผ�อนปรนนโยบายการป�ดประเทศ

ภาวะเศรษฐกิจโลกจึงค�อยๆ ฟ��นตัวดีข้ึนในช�วงคร่ึงหลังของป�พ.ศ. 2563

นอกจากน้ี ในช�วงปลายป�พ.ศ. 2563 บริษัทผลิตเวชภัณฑ�ยาหลายแห�ง

ได�ประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนสำหรับการป�องกัน

ไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะช�วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและธุรกิจ

ต�อการฟ��นตัวของเศรษฐกิจโลกได�ในป�พ.ศ. 2564

สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบร�หาร

MESSAGE FROM CHAIRMAN
 AND PRESIDENT

เร�ยนผู�ถือหุ�นทุกท�าน, Dear Shareholders,
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Even COVID-19, the Company has also secured new

projects in 2020, namely KOODAIDERI project in mining

industry and additional work from SANTOS project in Gas

industry. Moreover, the Company also successfully delivered

large-scale projects such as UPGN and LINDE project-with

high quality and on-time to the client which expressed

our capabilities and commitment to the client as one

of the Company’s business principles.

Moreover, BJCHI has continued receiving tender bids from

clients mainly in oversea market in several industries such

as refinery, petrochemical, gas and mining. This is indicating

that there would be project opportunities for BJCHI even

the current situation. This is one of our strategic focuses

on large scale projects in oversea markets that momentum

will continue through this year.

One good news that I would like to inform our shareholders

is the Company received the SET Awards 2020 in the

Business Excellence category of The Investor Relations Awards

presented by the Stock Exchange of Thailand and the

Journal of Money and Banking for listed companies in the

capital market that are excellent and outstanding with the

potential and ability to operate their business.

This presented that the company had demonstrated the

importance of participation of the entire organization in

conducting activities, deliver opinion, disclose information

and transparency to shareholders and those who have to

contact investor relations on a regular basis as of our

corporate governance practice.

Finally, on behalf of the Board of Directors and Executive

teams at BJCHI, we would like to express our sincere

appreciation to all stakeholders including shareholders,

clients, partners, financial institutions and all concerned

parties such as the public and private sectors, and all

BJCHI’s employees for excellent support to our businesses

over the years. We reiterate that BJCHI shall remain

committed and determined to do our best in operating

business under corporate governance to achieve long-term

sustainable growth under balancing the interests of all

the stakeholders.

แม�จะเกิดสถานการณ�ไวรัสโควิด-19 ในป�พ.ศ. 2563 นั้น บริษัทฯ

ก็ยังได�รับงานโครงการใหม� ซึ่งได�แก� โครงการ KOODAIDERI

ในอุตสาหกรรมเหมืองแร� และงานเพิ่มเติมจากโครงการ SANTOS

ในอุตสาหกรรมก�าซ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการ

ส�งมอบโครงการขนาดใหญ�อย�างมีคุณภาพและตามกำหนดเวลา

อย�างเช�น โครงการ UPGN และ LINDE ให�กับลูกค�า ซ่ึงแสดงให�เห็น

ถึงความสามารถ และความมุ�งม่ันของบริษัทฯ อันเป�นหน่ึงในหลักการ

สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ยิ่งไปกว�านั้น บริษัทฯ ยังได�รับการเสนอให�เข�าร�วมการประมูลงาน

จากลูกค�าตลาดต�างประเทศในหลายอุตสาหกรรม เช�น โรงกล่ันน้ำมัน

ป�โตรเคมี ก�าซ และเหมืองแร� น่ีเป�นส่ิงท่ีบ�งช้ีให�เห็นถึงโอกาสในการ

เข�าไปรับงานโครงการต�างๆ ของบริษัทฯ ท�ามกลางสถานการณ�

ป�จจุบัน ซ่ึงเป�นกลยุทธ�หน่ึงท่ีสำคัญของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ

ที่มุ�งเน�นโครงการขนาดใหญ�ในตลาดต�างประเทศอย�างต�อเนื่อง

ข�าวหนึ่งที่น�ายินดีที่ผมอยากจะเรียนท�านผู�ถือหุ�นให�ทราบคือ การที่

บริษัทฯ ได�รับรางวัล SET Awards ประจำป� 2563 ในกลุ�มรางวัล

Business Excellence ซึ่งเป�นรางวัลที่จัดมอบโดยตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทย ร�วมกับวารสารการเงินธนาคาร ให�กับบริษัท

จดทะเบียนในตลาดทุนที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด�น มีศักยภาพ

และความสามารถในการดำเนินงานทางธุรกิจ

การที่บริษัทฯ ได�รับรางวัลด�านนักลงทุนสัมพันธ� (Best Investor

Relations Awards) แสดงให�เห็นถึงการให�ความสำคัญต�อการมี

ส�วนร�วมของทั้งองค�กรในการดำเนินกิจกรรม ให�ความคิดเห็น

เป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใสต�อผู�ถือหุ�นและผู�ต�องติดต�อกับ

นักลงทุนสัมพันธ�เป�นประจำ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแล

กิจการที่ดีที่บริษัทฯ ได�กำหนดไว� 

สุดท�ายน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู�บริหาร พวกเรา

ขอขอบคุณเป�นอย�างสูงต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ทั้งผู�ถือหุ�น ลูกค�า

คู�ค�า สถาบันการเงิน และผู�ท่ีเก่ียวข�องทุกท�าน ท้ังในส�วนภาครัฐ และ

ภาคเอกชน รวมทั้งพนักงานของบริษัทฯ ทุกท�านที่ให�การสนับสนุน

อย�างดีเย่ียมแก�ธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด พวกเรายังคงยืนยัน

ที่จะมุ�งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย�างดีที่สุดภายใต�กรอบการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให�บริษัทฯ เติบโตได�อย�างยั่งยืนในระยะยาว

ภายใต�ผลประโยชน�ของผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม

ประธานกรรมการ
Chairman of the Board of Directors 

นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�
Mr. Boonchuay Korkitrotjana

Yours faithfully,

นายคิล ยัง ลี
Mr. Kyu Young Lee

ประธานกรรมการบริหาร
President

Yours faithfully,
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ว�สัยทัศน�  VISION
เพื่อเป�นผู�ให�บริการที่ครบวงจรระดับโลก ทางด�านวิศวกรรม
การจัดหาผลิตภัณฑ�งานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก และงานประกอบ
กลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ�
To be a world-class integrated engineering, procurement,
fabrication and modularization service provider.

พันธกิจ  MISSION

To create sustained value for shareholders through our
business’s sustainable growth.
To strive to operate business under good corporate
governance.
To provide products & services for customers with
exceptional quality and on-time delivery.
To make contribution to societies through our business
operation on a sustainable basis.

เพ่ือสร�างผลตอบแทนท่ีย่ังยืนให�แก�ผู�ถือหุ�นผ�านการดำเนินธุรกิจ
ที่เติบโตอย�างยั่งยืน
เพ่ือมุ�งม่ันในการดำเนินธุรกิจภายใต�กรอบการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
เพื่อสามารถจัดหาผลิตภัณฑ�และบริการให�แก�ลูกค�า ภายใต�
คุณภาพที่ยอดเยี่ยมและการส�งมอบสินค�าที่ตรงต�อเวลา
เพื่อคืนประโยชน�ให�แก�สังคมผ�านการดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู�บน
พื้นฐานแห�งความยั่งยืน

กลยุทธ�  BUSINESS GOALS

In order to achieve our long-term sustainable growth,
our BJCHI’s strategics strongly aim to :

Deepen and focus on oversea markets;
Expand products and services to local markets;
Continue cost reduction plan to maintain competitiveness;
Develop people to enhance their knowledge and skills
to drive the sustainable growth.

เพื่อให�ธุรกิจเติบโตอย�างยั่งยืนในระยะยาว บริษัทฯมีความ
มุ�งม่ันท่ีจะ

ขยายตลาด โดยเน�นตลาดต�างประเทศ
ขยายผลิตภัณฑ�และบริการสำหรับตลาดภายในประเทศ
ดำเนินการตามแผนการลดต�นทุนการผลิตเพื่อรักษาขีดความ
สามารถในการแข�งขัน
พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มความรู�และทักษะในการทำงานอันจะ
สร�างการเติบโตอย�างยั่งยืน
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ข�อมูลทั่วไปของบร�ษัท
ชื่อบริษัท                           : บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ                       : ให�บริการงานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก (Fabrication) งานแปรรูปและประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ�
                                    (Modularization) งานติดตั้งนอกสถานที่ (Site Erection) และงานหล�อชิ้นส�วนคอนกรีตสำเร็จรูป
                                    (Precast Concrete) เพื่อใช�ในงานอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนบริษัท                   : 0107556000302

ทุนจดทะเบียน                      : 399,922,500.25 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล�ว              : 399,922,500.00 บาท

จำนวนหุ�นสามัญท่ีออกและจำหน�ายแล�ว  : 1,599,690,000 หุ�น

มูลค�าหุ�นที่ตราไว�                    : หุ�นละ 0.25 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ�                  : เลขที่ 594 หมู� 4 ตำบลมะขามคู� อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
                                    โทรศัพท� : 033-017-345,  โทรสาร : 033-017-348,  Homepage : www.bjc1994.com

ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�                : นายวิทยา เชียงอุทัย
                                    ผู�จัดการฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�และวางแผนกลยุทธ�
                                    โทรศัพท� : 09-2252-8012,  E-mail : ir@bjc1994.com

ผู�สอบบัญชี                         : สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
                                    นางสาวจารุณี น�วมแม� ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5596
                                    491/27 สีลมพลาซ�า ชั้น 1 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
                                    โทรศัพท� : 02-234-1676, 02-234-1678, 02-237-2132,  โทรสาร : 02-237-2133

นายทะเบียนหลักทรัพย�              : บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด
                                    เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
                                    กรุงเทพฯ 10400
                                    โทรศัพท� : 02-009-9999,  โทรสาร : 02-009-9991,  E-mail : SETContactCenter@set.or.th

Company name                  : BJC Heavy Industries Public Company Limited

Types of Business                  : Provision of steel fabrication, modularization, site erection and precast concrete services
                                     for industry usage

Company Registration Number    : 0107556000302

Registered Capital                 : 399,922,500.25 Baht

Paid-up Capital                   : 399,922,500.00 Baht

Number of Common Shares       : 1,599,690,000 Shares

Par Value                         : 0.25 Baht per Share

Address of Headquarters          : No. 594 Moo 4, Makhamkoo Sub-district, Nikompattana District, Rayong Province 21180
                                    Telephone Number : 033-017-345,  Facsimile Number : 033-017-348,
                                    Homepage: www.bjc1994.com

Investor Relation                   : Mr. Vittaya Changeutai
                                    Investor Relation and Strategic Planning Manager
                                    Telephone : 09-2252-8012,  E-mail : ir@bjc1994.com

Auditor                            : A.M.T. & Associates
                                    Miss Jarunee Nuammae, CPA No.5596
                                    491/27 Silom Plaza 1st floor, Silom Road, Bangruk Bangkok 10500
                                    Telephone : 02-234-1676, 02-234-1678, 02-237-2132,  Facsimile : 02-237-2133

Registrar                           : Thailand Securities Depository Co., Ltd.
                                    93 Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400
                                    Telephone : 02-009-9999,  Facsimile : 02-009-9991,  E-mail : SETContactCenter@set.or.th

COMPANY’S INFORMATION



2552 : 2009
ขยายงานให�บริการรับจ�างหล�อช้ินส�วนคอนกรีตสำเร็จรูป
ดำเนินการส�งมอบงานโครงการ Air Liquide H2 Plant
ที่ประเทศสิงคโปร� ซึ่งเป�นงานติดตั้งนอกสถานที่
Expanded business line to Pre-cast Concrete
services
Delivered the Air Liquide H2 Plant Project at
site in Singapore for site Erection Service

2554 : 2011
ได�รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล�อม
ISO 14001:2004
ได�รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
Certified ISO 14001:2004 (Environment Mgmt
System)
Certified OHSAS 18001:2007 (Occupational
Health and Safety Mgmt System)

2556 : 2013
ได�เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
ก�อสร�างโรงชุบสังกะสี (Galvanizing Shop) และ
โรงผลิตเหล็กตะแกรง (Grating Shop) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
Listed on the Stock Exchange of Thailand
Established the Galvanizing Shop and the
Grating Shop to enhance production efficiency

2557 : 2014
ได�รับคัดเลือกเข�าอยู�ในกลุ�มดัชนี SET 100 และ MSCI
Global Small Cap Indexes
ได�รับงานโครงการ FPSO P75/P77 Modules กับ
Petrobras ที่ประเทศบราซิล
ได�รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001:2004
สำหรับโรงชุบสังกะสี
ได�รับรางวัลด�านความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ
(CSR) เกี่ยวกับการสนับสนุนคนพิการ 
ก�อสร�างโรงงานสร�างคานรับน้ำหนัก (Build Up Beam)
เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก
Included in SET100 and MSCI Global Small
Cap Indexes 
Commenced the Petrobras FPSO P75/P77
Modules Project in Brazil
Certified ISO 14001:2004 for Galvanization Shop
Received the CSR Award for Excellence in
Supporting the Disabled
Established the Built-up Beam Shop for fabricating
steel products

2551 : 2008
ได�รับงานโครงการ Tenke Fungurume Mining
Project ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซึ่งเป�น
งานติดตั้งนอกสถานที่ขนาดใหญ�
Commenced the Tenke Fungurume Mining
Project in DR Congo for Large-Scale Site
Erection services. 

2555 : 2012
ได�รับงานโครงการ APLNG Pre-Assembly Unit &
Wellhead Separator ท่ีประเทศออสเตรเลีย จากการ
ที่คุณภาพของผลิตภัณฑ�และบริการเป�นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
Commenced the APLNG Pre-Assembly Unit &
Wellhead Separator Projects in Australia due to
exceptional products and services widely
recognized.

ความเป�นมาที่สำคัญ   HISTORY
2537 : 1994
ก�อตั้งขึ้นภายใต�ชื่อ “บีเจซี อินดัสเตรียล จำกัด”
สำนักงานตั้งอยู�ที่ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง
Founded as BJC Industrial Company Limited,
at Maptaphut, Rayong

2544 : 2001
ย�ายสำนักงานมายังอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
เร่ิมรับงานจากต�างประเทศผ�านผู�รับเหมาโครงการหลัก
ชื่อ ITT S.p.A
Relocated to Nikompattana, Rayong and
expanded capacity
Began working with major oversea customers,
including ITT S.p.A

2545 : 2002
ได�รับการรับรองมาตรฐานด�านระบบการจัดการ
คุณภาพ ISO 9000
Certified ISO 9000 (Quality Mgmt System)

2549 : 2006
ได�รับงานโครงการ Alcan Gove Calcinator ที่
ประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงเป�นงานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก
และงานแปรรูปและประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ�
Commenced the Alcan Gove Calcinator
Project in Australia about Fabrication and
Modularization work



2559 : 2016
ประสบความสำเร็จในการส�งมอบโครงการ The FPSO
Compression Modules (01B และ 02B) โดยมีผลงาน
เป�นที่พึงพอใจทำให�บริษัทฯ ได�รับสัญญาโครงการ
the FPSO Compression Modules (03B) 
ได�รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 จากสถาบัน
ไทยพัฒน� จากการที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจควบคู�กับ
ความรับผิดชอบต�อสังคม ส่ิงแวดล�อม ภายใต�กรอบ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
Commenced the FPSO Compression Modules
Project (03B) after successfully delivering
The FPSO Compression Modules (01B and 02B)
with excellent quality
Received ESG100 certificate from Thaipat
Institute for its contribution to society,
environment under good corporate governance
framework

2561 : 2018

Successfully delivering The FPSO Compression
Modules (03B) with TUPI BV
Commenced the UPGN Comperj of Kerui
Me’todo Construc

3
a~o e Montagem S.A in the

oil and natural gas industry in Brazil
Successfully certified as a member of Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption (CAC)

ประสบความสำเร็จในการส�งมอบโครงการ FPSO
Compression Modules (03B) ของบริษัท TUPI BV
ได�รับงานก�อสร�างโครงการขนาดใหญ� ในช่ือโครงการ
UPGN Comperj ของ Kerui Me’todo Construc

3
a~o

e Montagem S.A ในอุตสาหกรรมน้ำมันและ
ก�าซธรรมชาติที่ประเทศบราซิล
ได�ผ�านการรับรองเป�นสมาชิกของ “แนวร�วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจริต” (CAC)

2558 : 2015
ได�รับงานก�อสร�างโครงการขนาดใหญ�ในฐานะที่
เป�นผู�รับเหมาโครงการหลัก ในช่ือโครงการ The FPSO
Compression Modules (01B และ 02B) ของบริษัท
TUPI BV (บริษัทร�วมทุนระหว�าง Petrobras และ
พันธมิตรรายอื่น)
ได�บรรลุข�อตกลงร�วมกันกับบริษัท อู�กรุงเทพ จำกัด
ในการใช�พื ้นทีใ่กล�ท�าเรือน้ำลึกในอำเภอสัตหีบ
สำหรับเป�นพื้นที่ประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ�
Commenced the FPSO Compression Modules
Project (01B and 02B) with TUPI (Petrobras &
Partners)
Enter into a service agreement with Bangkok
Dock for using areas nearby Sattathip’s deep
sea port for modularization work

2560 : 2017
ได�รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด�านนักลงทุนสัมพันธ�
ยอดเย่ียม ในกลุ�มบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลค�าหลักทรัพย�
ราคาตลาดระหว�าง 3,000 -10,000 ล�านบาท
ได�ร�วมลงนามในบันทึกเพ่ือความเข�าใจกับ SunSHIFT
เพื่อดำเนินโครงการต�นแบบสำหรับงานโครงสร�าง
เหล็กที่ใช�ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย�ที่
ประเทศออสเตรเลีย
Receive Best IR award for the group of listed
companies with the market capitalization ranging
from 3,000 million bahts to 10,000 million bahts
Entered into Memorandum of Understanding
(MOU) with SunSHIFT to execute Solar panel
demonstration project in Australia

2562 :  2019
ประสบความสำเร็จในการส�งมอบโครงการ Phase 4B
BLWPC and Decks Fabrication and Transportation
ของบริษัท Ophir Thailand (Bualuang) จำกัด
ได�รับงานก�อสร�างโครงการขนาดใหญ�ในช่ือโครงการ
CRISP ซ่ึงเป�นงานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กและประกอบ
กลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ�ในอุตสาหกรรมน้ำมัน และ
ป�โตรเคมีที่ประเทศสิงคโปร�
Successfully delivering Phase 4B BLWPC and
Decks Fabrication and Transportation of
Ophir Thailand (Bualuang) Limited
Commenced the CRISP’ project largely engaging
in Steel Fabrication and Modules Construction
work in Oil and Petrochemical industry in
Singapore

2563 : 2020
ประสบความสำเร็จในการส�งมอบโครงการ UPGN
Comperj ของ Kerui Método Construção e
Montagem S.A ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก�าซ
ธรรมชาติที่ประเทศบราซิล
ประสบความสำเร็จในการส�งมอบโครงการ LINDE
ในอุตสาหกรรมก�าซที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ได�รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด�านงานนักลงทุนสัมพันธ�
ดีเด�น ในงาน “SET Award 2020” สำหรับกลุ�มบริษัท
ท่ีมีมูลค�าหลักทรัพย� ณ ราคาตลาด (Market Cap.)
ระหว�าง 3,000 - 10,000 ล�านบาท
Successfully delivering UPGN Comperj of Kerui
Método Construção e Montagem S.A in the
oil and natural gas industry in Brazil
Successfully delivering LINDE project in the gas
industry in United States
Received 2020 Outstanding IR Award from
SET Award 2020 in the group of listed
companies with market capitalization between
3,000 - 10,000 million baht



10 รายงานประจำป� 2563
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ข�อมูลสำคัญทางการเง�น
FINANCIAL HIGHLIGHT

รายได�รวม : Total Revenues

กำไรสุทธิ : Net profits

รายการ (ล�านบาท)
Items (million baht)

2563
2020

2,073.2

47.2

2562
2019

943.9

231.2

2561
2018

หน�วย : ล�านบาท
Unit   : million baht

รายได�รวม
Total Revenues

กำไรสุทธิ
Net profits

2563  รายได�รวม (ล�านบาท)

2020  Total Revenues
    (million baht)

2563  อัตรากำไรขั้นต�น (%)

2020  Gross Profit Margin (%)

2563  อัตรากำไรสุทธิ (%)
2020  Net Profit Margins (%)

2563  กำไรสุทธิ (ล�านบาท)
2020  Net profits
     (million baht)

2562 : 2019

2,073.2

47.2

2561 : 2018

(231)

944

2,034.8 2.2

(193.9) (9.5)

2,034.8

(193.9)

2563 : 2020

2,034.8

(193.9)
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สถานะทางการเง�น
FINANCIAL POSITION

อัตราส�วนทางการเงิน
Financial Ratios

อัตรากำไรขั้นต�น (%) : Gross Profit Margin

อัตรากำไรสุทธิ (%) : Net Profit Margin

หนี้สินต�อส�วนผู�ถือหุ�น (เท�า) : Debt to Equity Ratio (times)

กำไรต�อหุ�น (บาท) : Earnings per Share (Baht)

อัตราส�วนผลตอบแทนต�อสินทรัพย� (%) : ROA

อัตราส�วนผลตอบแทนต�อส�วนผู�ถือหุ�น (%) : ROE

2563
2020

2562
2019

17.9

2.3

0.20

0.03

1.14

1.27

2561
2018

(6.7)

(24.5)

0.03

(0.14)

(5.68)

(5.92)

สินทรัพย�รวม
Total Assets

หนี้สินรวม
Total Liabilities

ส�วนผู�ถือหุ�น
Shareholder Equity

หนี ้สินต�อส�วนผู �ถือหุ �น (เท�า)
Debt to Equity Ratio (times)

หน�วย : ล�านบาท
Unit   : million baht

สถานะทางการเงิน (ล�านบาท)
Financial Position (million baht)

สินทรัพย�รวม : Total Assets

หนี้สินรวม : Total Liabilities

ส�วนผู�ถือหุ�น : Shareholder Equity

2563
2020

2562
2019

4,406.4

739.1

3,667.3

2561
2018

3,910.3

122.0

3,788.3

3,818.2

552.4

3,265.8

2.2

(9.5)

0.17

(0.12)

(4.72)

(5.59)

122

2561 : 2018

3,910 3,788

0.03

2563 : 2020

739.1

2562 : 2019

4,406.4

3,667.3

0.20

3,818.2

552.4

3,265.8
0.17



BJCHI provides an integrated
set of fabrication products and
services from steel fabrication and
modularization to site construction
and commissioning

บร�ษัทจัดหาผลิตภัณฑ�และบร�การท่ีหลากหลายสำหรับ
การแปรรูปตั้งแต�การแปรรูปเหล็ก การประกอบกลุ�ม
ช�้นงานขนาดใหญ� ไปจนถึงการติดตั้งและเดินระบบ
นอกสถานที่
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บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายในโครงสร�างของคณะกรรมการ โดยถือป�จจัยที่สำคัญอย�างหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พิจารณาและบริหารองค�กร ท้ังน้ีความหลากหลายของคณะกรรมการรวมถึง เพศ อายุ ประวัติการศึกษา ทักษะ ความรู� และประสบการณ�ในวิชาชีพ
ดังน้ันในการสรรหาและการพิจารณาแต�งต้ังกรรมการ ของบริษัทจะพิจารณาจากความรู� ความสามารถ โดยมีหลักเกณฑ�ในการคัดเลือกซ่ึงคำนึงถึง
ผลประโยชน�ของความหลากหลายที่บริษัทจะได�รับ
The Company recognizes the importance of diversity in the structure of the board, by the one essential factor is increasing
efficiency in considering and managing the organization. The diversity of the board includes gender, age, education history,
skills, knowledge and experience. Therefore, in the recruitment and consideration appoint board of the Company will consider
from knowledge and competence with the criteria for selectively of variety benefit that the Company will gain.

โครงสร�างการจัดการ
COMPANY ORGANIZATION

*หมายเหตุ : หน�วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำงานรวมกับ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด  ซึ�งไดรับแตงตั้งใหเปนผูตรวจสอบภายใน
*Remark  : The Internal Audit team of the Company works in cooperation with Dharmniti Internal Audit Co., Ltd., the Internal Auditor.

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

เลขานุการบริษัท
Company’s Secretary

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบริหาร
Executive Committee

กรรมการผู�จัดการ/ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร
MD/CEO

Mr. Young Jun Lee

รองกรรมการผู�จัดการ
DMD

Mr. Seung Woo Lee

ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�
Investor Relation

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

หน�วยงานตรวจสอบ
Internal Audit

ฝ�ายบริหารงานโครงการ
Project Management

ฝ�ายการวางแผน
Planning

ฝ�ายการตลาด
Marketing

ฝ�ายความปลอดภัย
HSE

ฝ�ายประกัน และควบคุมคุณภาพ
QA/QC

ฝ�ายการผลิต
Production

ฝ�ายซ�อมบำรุง
Maintenance

ฝ�ายคลังสินค�า
Warehouse

ฝ�ายวิศวกร
Engineering

ฝ�ายจัดซื้อ
Purchasing

ประธานกรรมการบริหาร
President

Mr. Kyu Young Lee

ที่ปรึกษาทางเทคนิค
Technical Advisory

ฝ�ายบุคคลและกฏหมาย
HR&Legal

ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT

ฝ�ายการเงินและบัญชี
Finance&Accounting

ฝ�ายธุรการ
Admin

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ-สายงานโครงการ
AMD-Project

Mr. Seong Jin Lee

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ-สายงานสนับสนุน
AMD-Support

Mrs. Chanchira Smakthai

ประธานเจ�าหน�าที่บัญชีและการเงิน
CFO

Mr. Myungsup Song



5. นายมายังซับ ซอง
กรรมการ
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารด�านบัญช�และการเง�น
Mr. Myungsup Song
Director
Chief Financial Officer

14 รายงานประจำป� 2563
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบร�ษัท   BOARD OF DIRECTOR

10. นายจ�มพต กาญจนป�ญญาคม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Mr. Jumpot  Kanjanapanyakom
Independent Director 
Audit Committee Member

1. นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
Mr. Boonchuay Korkitrotjana
Independent Director
Chairman of the Board of Directors 

7. นางจันทร�จ�รา สมัครไทย
กรรมการ
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ – ฝ�ายงานสนับสนุน
Mrs. Chanchira Smakthai
Director
Assistant Managing Director – Support

4. นายเซ�ง วู ลี
กรรมการ
รองกรรมการผู�จัดการ
Mr. Seung Woo Lee
Director
Deputy Managing Director

9. รศ.ดร.เอกจ�ตต� จ�งเจร�ญ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Assoc. Prof. Dr. Ekachidd Chungcharoen
Independent Director 
Audit Committee Member 

6. นายเช�ง จ�น ลี
กรรมการ
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ – ฝ�ายงานโครงการ
Mr. Seong Jin Lee
Director 
Assistant Managing Director – Project

3. นายหยัง เจ�น ลี
กรรมการ
ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร / กรรมการผู�จัดการ
Mr. Young Jun Lee
Director
Chief Executive Officer / Managing Director

8. นายนพดล ธ�ระบุตรวงศ�กุล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul
Independent Director 
Chairman of the Audit Committee

2. นายคิล ยัง ลี
กรรมการ 
ประธานกรรมการบร�หาร
Mr. Kyu Young Lee
Director / President

18910 2 3 4 5 6 7
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คณะกรรมการบร�หาร
EXECUTIVE COMMITTEE

คณะกรรมการตรวจสอบ
AUDIT COMMITTEE

นายเช�ง จ�น ลี
Mr. Seong Jin Lee

นางจันทร�จ�รา สมัครไทย
Mrs. Chanchira Smakthai

นายเซ�ง วู ลี
Mr. Seung Woo Lee

นายหยัง เจ�น ลี
Mr. Young Jun Lee

นายคิล ยัง ลี
Mr. Kyu Young Lee

นายมายังซับ ซอง
Mr. Myungsup Song

นายจ�มพต กาญจนป�ญญาคม
Mr. Jumpot  Kanjanapanyakom

นายนพดล ธ�ระบุตรวงศ�กุล
Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul

รศ.ดร.เอกจ�ตต� จ�งเจร�ญ
Assoc. Prof. Dr. Ekachidd Chungcharoen



M.B.A.  University of the Thai Chamber of Commerce
B.A. of Engineering (Electrical), Chiang Mai University
B.A. of Public Health (OH&S), Sukhothai Thammathirat Open
        University
B.A. of Science & Technology (Business Information Technology),
        Sukhothai Thammathirat Open University
B.A. of Economic, Sukhothai Thammathirat Open University
B.A. of Management Science (Public Administration),
        Sukhothai Thammathirat Open University

16 รายงานประจำป� 2563
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Mr. Boonchuay Korkitrotjana

นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�

Position : Independent Director
                Chairman of the Board of Director
Age       : 55 Years

ตำแหน�ง   : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
อายุ        : 55 ป�

การศึกษา Educational Background
ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย
ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร� (ไฟฟ�า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม�
ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร�สุขภาพ (อาชีวอนามัยความปลอดภัย)
             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)
             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี : คณะเศรษฐศาสตร� มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี : คณะวิทยาการจัดการ (รัฐประศาสนศาสตร�)
             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Training Course
การอบรมบทบาทหน�าที่และทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) จาก
สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ�น 92 ป� 2554
การอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ�น 13 ป� 2556
การอบรมหลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ�น 13
ป� 2557

Certificate of Director Accreditation Program (DAP),
Thai institute of Directors (IOD) Class 92/2011
Certificate of Advanced Audit Committee Program (AACP),
Thai institute of Directors (IOD) Class 13/2013
Anti-Corruption: The Practical Guide Class 13/2014

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ
ป� 2563 : Driving Organizational Culture from the Boardroom,

          IOD (4/12/2563)
ป� 2563 : Introduction to SDG Action Manager, UN Global
          Compact Network Thailand / BCORP (30/11/2563)
ป� 2563 : 2020 CGR Award, IOD/SET (19/11/2563)
ป� 2563 : Four urgent global crises and their strategic solutions,
          IOD (26/10/2563)
ป� 2563 : Strengthening Good Corporate Governance,
          SEC (29/9/2563)
ป� 2563 : Board’s Role in Strategy for Business Sustainability,
          IOD (24/9/2563)
ป� 2563 : Demonstrating Corporate Purpose, IOD (23/9/2563)
ป� 2563 : Thailand Focus 2020 : Resiliency to Move Forward
          (virtual conference), SET (26/8/2563)
ป� 2563 : Annual General Meeting 2020, IOD (24/8/2563)
ป� 2563 : China Economic Outlook : Pathway to Recovery,
          IOD (3/8/2563) 
ป� 2563 : Greening Industry through Low Carbon Technology
          Applications : Energy Management,
          MOI/gef/UNIDO/NFI (29/7/2563)

Other seminars 
2020 : Driving Organizational Culture from the Boardroom,
       IOD (4/12/2563)
2020 : Introduction to SDG Action Manager, UN Global
       Compact Network Thailand / BCORP (30/11/2563)
2020 : 2020 CGR Award, IOD/SET (19/11/2563)
2020 : Four urgent global crises and their strategic solutions,
       IOD (26/10/2563)
2020 : Strengthening Good Corporate Governance,
       SEC (29/9/2563)
2020 : Board’s Role in Strategy for Business Sustainability,
       IOD (24/9/2563)
2020 : Demonstrating Corporate Purpose, IOD (23/9/2563)
2020 : Thailand Focus 2020 : Resiliency to Move Forward
       (virtual conference), SET (26/8/2563)
2020 : Annual General Meeting 2020, IOD (24/8/2563)
2020 : China Economic Outlook : Pathway to Recovery,
       IOD (3/8/2563) 
2020 : Greening Industry through Low Carbon Technology
       Applications : Energy Management,
       MOI/gef/UNIDO/NFI (29/7/2563)
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ประสบการณ�ทำงาน
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2561 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2556 - 2561   : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด
2554 - 2555    : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
                /ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซันไชน� อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด
2562 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ดาคอน อินสเป�คชั่น เทคโนโลยี่ส� จำกัด
2562 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ดาคอน อินสเป�คชั่น เซอร�วิส จำกัด
2559 - 2561    : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลบอล โปรดักส� แอนด� เซอวิสเซส จำกัด
2545 - ป�จจุบัน : ที่ปรึกษา/วิทยากรอิสระ

บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร�เธอร� แอนเดอร�เซ�น จำกัด
(หรือบริษัทสำนักงาน เอส จี วี ณ ถลาง จำกัด)
2539 - 2545    : ผู�จัดการอาวุโส

บริษัท มินีแบไทย จำกัด
2531 - 2539   : วิศวกรอาวุโส

การเข�าร�วมประชุม

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท
ไม�มี

ไม�มี

คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง

Work Experience
BJC Heavy Industries Pcl.
2018 - Present : Independent Director/Chairman of the Board
                 of Directors
2013 - 2018    : Independent Director/Chairman of the Audit
                 Committee

BJC Heavy Industries Co., Ltd.
2011 - 2012    : Independent Director/Chairman of the Board
                 of Directors/Chairman of the Audit Committee

Sunshine International Co., Ltd.
2019 - Present : Independent Director/Audit Committee Member

Dacon Inspection Technologies Co.,Ltd.
2019 - Present : Independent Director/Audit Committee Member

Dacon Inspection Services Co.,Ltd.
2016 - 2018    : Independent Director/Audit Committee Member

Global Products and Services Co., Ltd.
2002 - Present : Advisor and Trainer

Arther Andersen Co., Ltd. (or SGV Na Talang Co.,Ltd.)
1996 - 2002    : Senior Manager, Business Consulting

Minibea Thailand Co., Ltd.
1988 - 1996    : Senior Engineer

Meeting Attendance

Shareholding in the company

Relationship with other Executives

None

None

5/5 : Board of Directors’ meetings

ป� 2563 : Forecast Uncertainty: Rapid Scenario Planning,
          IOD (20/7/2563)
ป� 2563 : Personalized Marketing vs. Data Privacy : Engaging
          Your Customers while Protecting Their Identities,
          IOD (10/7/2563)
ป� 2563 : Sustainability Disclosure Community : Sustainability
          Reporting, THAIPAT (30/6/2563)
ป� 2563 : Manufacturing Forum : The Next Normal of
          Manufacturing Business Continuity and Recovery
          Plan, Reed Tradex (24/6/2563)
ป� 2563 : Board in the New Normal, IOD (17/6/2563)
ป� 2563 : The Roles of Directors during COVID-19 : Financial
          Reporting, Leadership and Beyond, IOD (12/6/2563)
ป� 2563 : International SDG Research Symposium : Global Goal
          2020, UU/ERC (11/6/2563)
ป� 2563 : Cybersecurity Enters the Boardroom, IOD (27/5/2563)
ป� 2563 : Business implications and the “new normal”,
          IOD (12/5/2563)
ป� 2563 : Leading Your Business Through Pandemic Time,
          IOD (22/4/2563)
ป� 2563 : Financial Immunity in Pandemic Time,
          IOD (20/4/2563)
ป� 2561 : OHSMS ISO45001:2018 Auditor, BSI (7/9/2561) 
ป� 2561 : Environmental and Safety Law, Intertek (18/7/2561)
ป� 2558 : QMS ISO9001:2015 Auditor, IQCS (20/11/2558)
ป� 2558 : EMS ISO14001:2015 Auditor, BSI (13/11/2558)

2020 : Forecast Uncertainty : Rapid Scenario Planning,
       IOD (20/7/2563)
2020 : Personalized Marketing vs. Data Privacy : Engaging
       Your Customers while Protecting Their Identities,
       IOD (10/7/2563)
2020 : Sustainability Disclosure Community : Sustainability
       Reporting, THAIPAT (30/6/2563)
2020 : Manufacturing Forum : The Next Normal of Manufacturing
       Business Continuity and Recovery Plan, Reed Tradex
       (24/6/2563)
2020 : Board in the New Normal, IOD (17/6/2563)
2020 : The Roles of Directors during COVID-19 : Financial
       Reporting, Leadership and Beyond, IOD (12/6/2563)
2020 : International SDG Research Symposium : Global Goal
       2020, UU/ERC (11/6/2563)
2020 : Cybersecurity Enters the Boardroom, IOD (27/5/2563)
2020 : Business implications and the “new normal”,
       IOD (12/5/2563)
2020 : Leading Your Business Through Pandemic Time,
       IOD (22/4/2563)
2020 : Financial Immunity in Pandemic Time, IOD (20/4/2563)
2018 : OHSMS ISO45001:2018 Auditor, BSI (7/9/2561) 
2018 : Environmental and Safety Law, Intertek (18/7/2561)
2015 : QMS ISO9001:2015 Auditor, IQCS (20/11/2558)
2015 : EMS ISO14001:2015 Auditor, BSI (13/11/2558)



18 รายงานประจำป� 2563
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน�ง   : กรรมการ/ประธานกรรมการบร�หาร
อายุ        : 77 ป�

Position : Director/President
Age        : 77 Years

นายคิล ยัง ลี

Mr. Kyu Young Lee

การศึกษา Educational Background

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Training Course

ประสบการณ�ทำงาน Work Experience

การเข�าร�วมประชุม Meeting Attendance

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท Shareholding in the company

Relationship with other Executives

การอบรมบทบาทหน�าท่ีและทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) จากสมาคม

ส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ�น 88 ป� 2554

ปริญญาตรี : Aeronautical Mechanical Engineering,

            Korea National Aviation College

Certificate of Director Accreditation Program (DAP),

Thai institute of Directors (IOD) Class 88/2011

B.A. of Aeronautical Mechanical Engineering,

Korea National Aviation College

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2556 - ป�จจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด

2537 - 2555    : กรรมการ / ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร

BUM JIN Industrial & Construction Co., Ltd.

2535 - 2536    : กรรมการบริหาร

SAM JIN  Industrial Co., Ltd.

2530 - 2535    : รองผู�บริหารระดับสูง

DAELIM INS. Co., Ltd.

2511 - 2530    : หัวหน�าฝ�ายปฏิบัติการ

BJC Heavy Industries Pcl.

2013 - Present : Director / President

BJC Heavy Industries Co., Ltd.

1994 - 2012    : Director / Chief Executive Officer

BUM JIN Industrial & Construction Co., Ltd.

1992 - 1993    : Executive Director

SAM JIN Industrial Co., Ltd.

1987 - 1992    : Vice President 

DAELIM INS. Co., Ltd.

1968 - 1987    : Chief of Plant Project

คณะกรรมการบริษัท           : 5/5 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหาร          : 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง

5/5 : Board of Directors’ meetings

4/4 : Board of Executive Committee’s meetings

4/4 : Board of Risk Management Committee’s meetings

จำนวน 270,076,200 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 16.88 270,076,200 Shares (16.88%)

บิดาของนายหยัง เจิน ลี

(กรรมการ / ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร / กรรมการผู�จัดการ)

บิดาของนายเซิง วู ลี

(กรรมการ / รองกรรมการผู�จัดการ)

ลุงของนายเชิง จิน ลี

(กรรมการ / ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ ฝ�ายงานโครงการ)

Father of  Mr. Young Jun Lee

(Director/Chief Executive Officer/ Managing Director)

Father of  Mr. Seung Woo Lee

(Director / Deputy Managing Director)

Uncle of Mr. Seong Jin Lee

(Director / Assistant  Managing Director - Project)
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นายหยัง เจ�น ลี
ตำแหน�ง   : กรรมการ
              : ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร/กรรมการผู�จัดการ
อายุ        : 49 ป�

Mr. Young Jun Lee
Position : Director
              : Chief Executive Officer/Managing Director
Age        : 49 Years

การศึกษา Educational Background

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Training Course

ประสบการณ�ทำงาน Work Experience

การเข�าร�วมประชุม Meeting Attendance

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท Shareholding in the company

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร Relationship with other Executives

B.A. of Business Administration, Major in International Business

Management (IBM) Assumption University 

ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ

            มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Certificate of Director Accreditation Program (DAP),

Thai institute of Directors (IOD) Class 88/2011

การอบรมบทบาทหน�าท่ีและทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) จากสมาคม

ส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ�น 88 ป� 2554

BJC Heavy Industries Pcl.

2013 - Present : Director / Chief Executive Officer / Managing

                  Director

BJC Heavy Industries Co., Ltd.

2010 - 2012    : Director / Vice President 

2003 - 2010    : General Manager

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2556 - ป�จจุบัน : กรรมการ / ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร /

                 กรรมการผู�จัดการ

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด

2553 - 2555    : กรรมการ / รองประธานเจ�าหน�าที่บริหาร

2546 - 2553    : ผู�จัดการทั่วไป

5/5 : Board of Directors’ meetings

4/4 : Board of Executive Committee’s meetings

4/4 : Board of Risk Management Committee’s meetings

คณะกรรมการบริษัท            : 5/5 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหาร           : 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง

452,700,000  Shares (28.30%)

Son of  Mr. Kyu Young Lee (Director / President)

Elder Brother of Mr. Seung Woo Lee

(Director / Deputy Managing Director)

จำนวน 452,700,000 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 28.30

บุตรชายของนายคิล ยัง ลี (กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร)

พี่ชายของนายเซิง วู ลี (กรรมการ/รองกรรมการผู�จัดการ)



20 รายงานประจำป� 2563
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

นายเซ�ง วู ลี

Mr. Seung Woo Lee
Position  :  Director / Deputy Managing Director
Age         :  45 Years

ตำแหน�ง   :  กรรมการ / รองกรรมการผู�จัดการ
อายุ         :  45 ป�

การศึกษา Educational Background

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Training Course

ประสบการณ�ทำงาน Work Experience

การเข�าร�วมประชุม Meeting Attendance

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท Shareholding in the company

Relationship with other Executives

ปริญญาตรี : คณะการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเอเชียน B.A. of General Management, Asian University

Certificate of Director Accreditation Program (DAP),

Thai institute of Directors (IOD) Class 88/2011

การอบรมบทบาทหน�าท่ีและทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) จากสมาคม

ส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ�น 88 ป� 2554

BJC Heavy Industries Pcl

2013 - Present : Deputy Managing Director

BJC Heavy Industries Co., Ltd.

2010 - 2012    : Director / General Manager

2009 - 2010    : HR Manager

2004 - 2009    : Trading Manager

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2556 - ป�จจุบัน : รองกรรมการผู�จัดการ

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด

2553 - 2555    : กรรมการ / ผู�จัดการทั่วไป 

2552 - 2553    : ผู�จัดการฝ�ายทรัพยากรบุคคล 

2547 - 2552    : ผู�จัดการฝ�ายเทรดดิ้ง

5/5 : Board of Directors’ meetings

4/4 : Board of Executive Committee’s meetings

4/4 : Board of Risk Management Committee’s meetings

คณะกรรมการบริษัท           : 5/5 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหาร          : 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง

452,500,000 Shares (28.29%)จำนวน 452,500,000 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 28.29

Son of  Mr. Kyu Young Lee (Director / President)

Younger Brother of Mr. Young Jun Lee

(Director / Chief Executive Officer / Managing Director)

บุตรชายของนายคิล ยัง ลี (กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร)

น�องชายของนายหยัง เจิน ลี

(กรรมการ / ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร/กรรมการผู�จัดการ)
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Mr. Myungsup Song

นายมายังซับ ซอง

Position  :  Director
                  Chief Financial Officer
Age         :  54 Years

ตำแหน�ง    :  กรรมการ
                  ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารด�านบัญช�และการเง�น
อายุ         :  54 ป�

การศึกษา Educational Background

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Training Course

ประสบการณ�ทำงาน Work Experience

การเข�าร�วมประชุม Meeting Attendance

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท Shareholding in the company

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร Relationship with other Executives

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร�, มหาวิทยาลัยยอนเซ B.A. of Economics, Yonsei University, Korea

CFO's Orientation Course, Thailand Securities Institute,

the Stock Exchange of Thailand, 2020

Certificate of Director Accreditation Program (DAP),

Thai institute of Directors (IOD) Class 173/2020

หลักสูตร CFO's Orientation Course จากสถาบันพัฒนาความรู�

ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยป� 2563

การอบรมบทบาทหน�าที่และทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) จาก

สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ�น 173 ป� 2563

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2562 - ป�จจุบัน  :  กรรมการ / ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารด�านบัญชี

                   และการเงิน

Metistone Equity Partners

2560 - 2561     :  กรรมการผู�จัดการ 

Samsung Life Insurance

2556 - 2560     :  ผู�จัดการทั่วไปฝ�ายบริหารสินทรัพย�

BJC Heavy Industries Pcl.

2019 - Present : Director / Chief Financial Officer

Metistone Equity Partners

2017 - 2018    : Managing Director

Samsung Life Insurance

2013 - 2017    : General Manager,

                 Wealth Management Department

คณะกรรมการบริษัท           : 5/5 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหาร           : 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง

5/5 : Board of Directors’ meetings

4/4 : Board of Executive Committee’s meetings

4/4 : Board of Risk Management Committee’s meetings

ไม�มี None

ไม�มี None



22 รายงานประจำป� 2563
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Mr. Seong Jin Lee

นายเช�ง จ�น ลี

Position  :  Director
                  Assistant Managing Director - Project
Age         :  45 Years

ตำแหน�ง    :  กรรมการ
                  ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - ฝ�ายงานโครงการ
อายุ         :  45 ป�

การศึกษา Educational Background

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Training Course

ประสบการณ�ทำงาน

Work Experience

การเข�าร�วมประชุม

Meeting Attendance

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท

Shareholding in the company

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร
Relationship with other Executives

ปริญญาโท : คณะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยฮานนาม

ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยฮานนาม

การอบรมบทบาทหน�าท่ีและทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) จากสมาคม

ส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ�น 88 ป� 2554

Certificate of Director Accreditation Program (DAP),

Thai institute of Directors (IOD) Class 88/2011

M.B.A. of Chemical Engineering, Hannam University,

South Korea

B.A. of Chemical Engineering, Hannam University,

South Korea

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2556 - ป�จจุบัน : กรรมการ / ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ-ฝ�ายงานโครงการ

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด

2549 - 2555    : ผู�จัดการโครงการ

BJC Heavy Industries Pcl.

2013 - Present : Director / Assistant Managing Director-Project

BJC Heavy Industries Co., Ltd.

2006 - 2012    : Project Manager

5/5 : Board of Directors’ meetings

4/4 : Board of Executive Committee’s meetings

4/4 : Board of Risk Management Committee’s meetings

คณะกรรมการบริษัท           : 5/5 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหาร          : 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง

1,740,000  shares (0.11%)

Nephew of  Mr. Kyu Young Lee (Director / President)

1,740,000 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 0.11

หลานชายของนายคิล ยัง ลี (กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร)
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BJC Heavy Industries Pcl.

2013 - Present : Director/Assistant Managing Director-Support

BJC Heavy Industries Co., Ltd.

2009 - 2012    : Director/Accounting and Finance Manager

BJC Construction Industries Co., Ltd.

1995 - 2009    : Administration and Finance Manager

Siam East Solutions Pcl.

2015 - Present : Director/Audit Committee/Chairman of

                 Nominating Committee

นางจันทร�จ�รา สมัครไทย

Mrs. Chanchira Smakthai
Position  :  Director 
                  Assistant Managing Director - Support
Age         :  50 Years

ตำแหน�ง    :  กรรมการ
                  ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - ฝ�ายงานสนับสนุน
อายุ         :  50 ป�

การศึกษา Educational Background

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Training Course

ประสบการณ�ทำงาน Work Experience

การเข�าร�วมประชุม Meeting Attendance

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท Shareholding in the company

Relationship with other Executives

การอบรมบทบาทหน�าท่ีและทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) จากสมาคม

ส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ�น 89 ป� 2554

การอบรม Chief Financial Officer Certification Program (CFO)

จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ� รุ�น 16 ป� 2555

การอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive รุ�น 13 ป� 2557

ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาตรี : คณะการตลาด วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Certificate of Director Accreditation Program (DAP), Thai

institute of Directors (IOD) Class 89/2011

Chief Financial Officer Certification Program (CFO), Federation

of Accounting Professions (FAP) Class 16/2012

Anti-Corruption for Executive Program class 13/2014

M.B.A, Burapha University 

B.A. of Marketing, North Eastern Technological College

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2556 - ป�จจุบัน : กรรมการ/ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ-ฝ�ายงานสนับสนุน

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด

2552 - 2555    : กรรมการ/ผู�จัดการฝ�ายบัญชีและการเงิน 

บริษัท บีเจซี คอนสตรัคชั่น อินดัสทรี จำกัด

2538 - 2552    : ผู�จัดการฝ�ายธุรการและการเงิน

บริษัท สยามอีสต� โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

2558 - ป�จจุบัน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/

                ประธานคณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท  5/5 ครั้ง 

คณะกรรมการบริหาร 4/4 ครั้ง

5/5 : Board of Directors’ meetings

4/4 : Board of Executive Committee’s meetings

จำนวน 5,002,500 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 0.31 5,002,500 Shares (0.31%)

ไม�มี None



24 รายงานประจำป� 2563
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Training Course

นายนพดล ธ�ระบุตรวงศ�กุล

Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul

ตำแหน�ง    :  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ         :  54 ป�

Position  :  Independent Director 
                  Chairman of the Audit Committee
Age         :  54 Years

การศึกษา Educational Background

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ�ทำงาน

การเข�าร�วมประชุม

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร

ปริญญาโท : สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโรลาโด
ปริญญาตรี : คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี สาขาบัญชี
            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมบทบาทหน�าที่และทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) รุ�น 68
ป� 2551 จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ�น 23 ป� 2551
การอบรมหลักสูตร Role of the Nominating and Governance
Committee (RNG) รุ�น 3 ป� 2555

M.Sc. (Finance), University of Colorado at Denver
B.A. of Accounting, Thammasat University

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2561 - ป�จจุบัน  : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรรวจสอบ
2556 - 2561    : กรรมการอิสระ / กรรมการตรรวจสอบ
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด
2554 - 2555    : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซันไชน� อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด
2562 - ป�จจุบัน  : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
                 กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
2560 - ป�จจุบัน  : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
                 กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
2559 - 2560    : ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
2554 - 2558    : กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน  
2550 - 2560    : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ไอเอฟเอซี จำกัด
2550 - ป�จจุบัน  : กรรมการบริหาร 
บริษัท ซีแมช คอร� ปอเรชั่น จำกัด
2556 - 2557    : กรรมการอิสระ / กรรมการตรรวจสอบ

คณะกรรมการ          : 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง

BJC Heavy Industries Pcl.
2018 - Present : Independent Director/Chairman of the Audit
                 Committee 
2013 - 2018    : Independent Director/Audit Committee Member
BJC Heavy Industries Co., Ltd.
2011 - 2012    : Independent Director/Audit Committee Member
Sunshine International Co., Ltd.
2019 - Present : Independent Director/Chairman of the Audit
                 Committee/Nominating and Compensating
                 Committee Member 
Phol  Dhanya Plc.
2017 - Present : Independent Director/Chairman of Audit
                 Committee/Nominating and Compensating
                 Committee Member 
2016 - 2017    : Chairman of Nominating and Compensating
                 Committee
2011 - 2015    : Nominating and Compensating Committee
2007 - 2017    : Independent Director/Audit Committee Member
IFAC Co., Ltd.
2007 - Present : Executive Director
ZEMASCH Corporation Co., Ltd.
2013 - 2014    : Independent Director/Audit Committee Member

Work Experience

Meeting Attendance

Shareholding in the company

Relationship with other Executives

Certificate of Director Accreditation Program (DAP),
Thai institute of Directors (IOD) Class 68/2008
Certificate of Audit Committee Program (ACP) Class 23 / 2008
Certificate of Role of the Nominating and Governance
Committee (RNG) Class 3 / 2012

5/5 : Board of Directors’ meetings
4/4 : Audit Committee’s meetings

None

None

ไม�มี

ไม�มี



Annual report 2020 25BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Assoc. Prof. Dr. Ekachidd Chungcharoen

รศ.ดร.เอกจ�ตต� จ�งเจร�ญ

Position  :  Independent Director 
                  Audit Committee Member
Age         :  58 Years

ตำแหน�ง    :  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ         :  58 ป�

การศึกษา Educational Background

การอบรมหลักสูตรกรรมการ Training Course

ประสบการณ�ทำงาน
Work Experience

การเข�าร�วมประชุม

Meeting Attendance

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท
Shareholding in the company

Relationship with other Executives
None

None

ปริญญาเอก : คณะวิทยาศาสตร�การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเตอร�ลู
ปริญญาโท  : คณะวิทยาศาสตร�การจัดการ มหาวิทยาลัยวอเตอร�ลู
ปริญญาโท  : คณะวิศวกรรมไฟฟ�า มหาวิทยาลัยยังส�ทาวน� สเตท
ปริญญาตร ี : คณะวิศวกรรมไฟฟ�า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�า
             เจ�าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมบทบาทหน�าที่และทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) รุ�น 68
ป� 2551 จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ�น 22
ป� 2551
การอบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
ป� 2557
การอบรมหลักสูตร Role of the Chairman (RCP) ป� 2561

Certificate of Director Accreditation Program (DAP),
Thai institute of Directors (IOD) Class 68/2008
Certificate of Audit Committee Program (ACP) Class 22/2008
Certificate of Role of the Compensation Committee (RCC),
2014
Certificate of Role of the Chairman (RCP), 2018

Ph.D. Management  Science Faculty of Engineering, University
of Waterloo
M.M.C. Faculty of Engineering, University of Waterloo
M.Eng. in Electrical Engineering, Youngstown State University, USA
B.A. of Engineering Program in Electrical Engineering (Major
in Computer), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2556 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด
2554 - 2555   : กรรมการอิสระ / กรรมการตรรวจสอบ
บริษัท ซันไชน� อินเตอร�เนชั่นแนล จำกัด
2562 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
                 ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร�ตี้ จำกัด (มหาชน)
2561 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
                 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
2560 - ป�จจุบัน : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
                ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
2554 - 2559    : กรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
2550 - 2560    : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร� คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี
2541 - ป�จจุบัน : อาจารย�ประจำสาขาบริหารการปฏิบัติการ
2553 - 2560    : ผู�อำนวยการโครงการ MBA
2551 - 2553    : หัวหน�าสาขาบริหารการปฏิบัติการ

BJC Heavy Industries Pcl.
2013 - Present : Independent Director/Audit Committee Member
BJC Heavy Industries Co., Ltd.
2011 - 2012    : Independent Director/Audit Committee Member
Sunshine International Co., Ltd.
2019 - Present : Chairman of the Board of Directors/Independent
                 Director/Audit Committee Member/Nominating
                 and Compensating Committee Member
J.S.P. Property Co., Ltd.
2018 - Present : Independent Director/Audit Committee
                 Member/Chairman of Nominating and
                 Compensating Committee
Phol Dhanya Pcl.
2017 - Present : Chairman of the Board of Directors/Independent
              Director Chairman of Nominating and
                  Compensating Committee
2011 - 2016    : Nominating and Compensating Committee
2007 - 2017    : Independent Director/Audit Committee Member
Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University
1998 - Present : Professor, Department of Operations
                 Management
2010 - 2017    : Director of MBA Program
2008 - 2010    : Head of Operation Management

5/5 : Board of Directors’ meetings
4/4 : Audit Committee’s meetings

คณะกรรมการ          : 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง

ไม�มี

ไม�มี
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Mr. Jumpot  Kanjanapanyakom

นายจ�มพต กาญจนป�ญญาคม

Position   :  Independent Director
                  Audit Committee Member
Age         :  70 Years

ตำแหน�ง    :  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ         :  70 ป�

การศึกษา Educational Background

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ�ทำงาน

การเข�าร�วมประชุม

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัท

ความสัมพันธ�ทางครอบครัวระหว�างผู�บริหาร

Training Course

Work Experience

Meeting Attendance

Shareholding in the company

Relationship with other Executives

None

None

ไม�มี

ไม�มี

Certificate of Director Accreditation Program (DAP),

Thai institute of Directors (IOD) Class 139/2017

M.B.A. of Geotechnical Engineering, Asian Institute of

Technology (AIT)

B.A. of Civil Engineering, Chulalongkorn University

ปริญญาโท : คณะ Geotechnical Engineering สถาบันเทคโนโลยี

             แห�งเอเชีย (A.I.T)

ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน�าท่ีและทักษะการเป�นกรรมการ (DAP) รุ�น 139

ป� 2560 จากสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

BJC Heavy Industries Pcl.

2018 - Present : Independent Director/Audit Committee Member

Right Tunnelling Ltd.

2016 - Present : Independent Director

Italian-Thai Development Pcl.

2002 - 2016    : Project Manager

1974 - 1977    : Civil Engineer 

Samsung Heavy Industries (Thailand) Co., Ltd.

1994 - 2001    : Managing Director

First Maintenance and Engineering Co., Ltd.

1990 - 1994    : Managing Director

National Petrochemical Corp., Ltd.

1984 - 1990    : Assistant Construction Manager

Nawarat Patanakarn Co., Ltd.

1980 - 1983    : Project Manager

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2561 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไร�ท�ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)

2560 - ป�จจุบัน : กรรมการอิสระ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล�อปเมนต� จำกัด (มหาชน)

2545 - 2559    : ผู�จัดการโครงการ

2517 - 2520    : วิศวกรโยธา

บริษัท ซัมซุง เฮฟวี่ อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด

2537 - 2544    : กรรมการผู�จัดการ (ฝ�ายไทย)

บริษัท เฟ�ร�สท เมนเทนแนนซ� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2533 - 2537    : กรรมการผู�จัดการ

บริษัท ป�โตรเคมีแห�งชาติ จำกัด

2527 - 2533    : ผู�ช�วยผู�จัดการโครงการ

บริษัท เนาวรัตน�พัฒนาการ จำกัด

2523 - 2526    : ผู�จัดการโครงการ

5/5 : Board of Directors’ meetings

4/4 : Audit Committee’s meetings

คณะกรรมการ          : 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง



ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
BUSINESS OVERVIEW

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
Business Operation

ข�ดความสามารถในการแข�งขัน
Competitive Advantages

กลยุทธ�การดำเนินธุรกิจ
Strategic Focus

ภาวะตลาดและแนวโน�มอุตสาหกรรม
Market & Industry Trends

ความเส่ียงในการดำเนินธุรกิจ
Business Risk

การรับรองคุณภาพในระดับสากล
International Certifications
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ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
BUSINESS OPERATION

บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BJCHI”)

ก�อตั้งในป� พ.ศ. 2537 (เดิมชื่อบริษัท บีเจซี อินดัสเตรียล จำกัด)

โดยมีประสบการณ�ในการดำเนินธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กเข�าสู�

ป�ท่ี 27 ป�จจุบัน ให�บริการงานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก (Fabrication)

งานแปรรูปและประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ� (Modularization)

งานติดต้ังนอกสถานท่ี (Site Erection) งานหล�อช้ินส�วนคอนกรีตสำเร็จรูป

(Precast Concrete) และงานบริการอื่นๆ (Other Services)

ที่ผ�านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการผลิตอุปกรณ�และ

ก�อสร�างโรงงานต�างๆ จำนวนมากท้ังในและต�างประเทศให�แก�ลูกค�า

ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช�น อุตสาหกรรมน้ำมันและก�าซ

อุตสาหกรรมป�โตรเคมี อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรม

เหมืองแร� และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เป�นต�น โดยธุรกิจ

ของบริษัทฯ แบ�งออกเป�น 5 ประเภท ดังนี้

BJC Heavy Industries PCL (“the company” or “BJCHI”)

was found in 1994 (previously known as BJC Industrial

Company Limited). BJCHI engages in steel fabrication business

into 27th years. Our products and services are composed

of Steel Fabrication,  Modularization,  Site Erection,

Precast Concrete and Other Services. BJCHI successfully

executes local and international projects in various industries

such as oil and gas, petrochemical, refinery, mining and

renewable energy business. BJCHI’s business can be divided

into 5 categories as follows;
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1. งานแปรรูปและประกอบกลุ�มช�้นงานขนาดใหญ�
1. MODULARIZATION

บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญและประสบการณ�ในงานแปรรูปและประกอบ

กลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ�เพื่อการส�งออก งานแปรรูปและประกอบ

กลุ�มช้ินงานขนาดใหญ�เป�นการรวมงานโครงสร�างเหล็ก งานระบบท�อ

อุปกรณ�ต�างๆ เช�น เครื่องอัดแรงดัน ภาชนะความดัน อุปกรณ�

เปลี่ยนแปลงความร�อน ระบบไฟฟ�าและเครื่องมือวัด เพื่อประกอบ

เป�นกลุ�มช้ินงานขนาดใหญ�ตามแบบท่ีลูกค�าต�องการ งานแปรรูปและ

ประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ�ได�ลดต�นทุนการก�อสร�าง ช�วยสร�าง

ความสมดุลย�ในการใช�แรงงานในการทำงานและขจัดป�ญหาพื้นที่

ในการทำงานที่จำกัดของลูกค�า โดยงานลักษณะดังกล�าวต�องอาศัย

การออกแบบทางด�านวิศวกรรมข้ันสูง ใช�โรงงานและพ้ืนท่ีขนาดใหญ�

ที่ต�องอยู�บริเวณใกล�ท�าเรือเพื่อการส�งออก ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนิน

การก�อสร�างและประกอบกลุ�มงานตามแบบของลูกค�าในพ้ืนท่ีของบริษัทฯ

ท่ีมีมากกว�า 37 อาคารโรงงานในอำเภอนิคมพัฒนาและนำไปประกอบ

เป�นโครงสร�างกลุ�มช้ินงานขนาดใหญ� ณ บริเวณพ้ืนท่ีประกอบช้ินส�วน

งานขนาดใหญ� 3 แห�งก�อนส�งออก ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล�าวต้ังอยู�ใกล�ท�าเรือ

สัตหีบ

BJCHI has both the expertise and experience in executing

large - scale international modularization projects.

Modularization work entails putting together steel structures,

piping spools, equipment such as compressors, pressure vessels,

heat exchangers, and electrical and instrumentation systems

into a module as per design specifications. While modularization

significantly cuts construction costs, helps optimize site

manpower resources and overcome extreme site limitations

for clients. It requires more advanced engineering,

large shops and land with modularization yards strategically

located near the port. BJCHI fabricates steel components

in the 37-plus manufacturing shops at its main factory in

Nikompattana. Then, the modularization processes are

completed at one of three (3) pre-assembly and modularization

yards, which are located next to Sattahip Port.
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2. งานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก
2.  STEEL FABRICATION

ในฐานะท่ีเป�นผู�ให�บริการช้ันนำในภูมิภาคน้ี บริษัทฯ ให�บริการแปรรูป

ผลิตภัณฑ�เหล็กเป�นชิ้นส�วนโครงสร�างเหล็กประเภทต�างๆ โดยการ

นำเหล็กมาตัด ดัด เชื่อม และประกอบ ตามแบบที่ลูกค�ากำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ�งเน�นให�บริการ 

Considered as one of the leading steel fabricators in the

region, BJCHI fabricates steel into various steel structures

by cutting, bending, welding and assembling structural steel,

pipes and components based on client design and

specifications. We focus on

งานโครงสร�างเหล็ก 

งานประกอบและเชื่อมท�อ 

โครงสร�างเตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสร�างอุปกรณ�กำเนิดความร�อน

ภาชนะบรรจุ 

ภาชนะความดันและชิ้นส�วนทนแรงดัน

Structures

Piping spool

Reformers and heaters

Tanks 

Pressure vessels and pressure parts

งานโครงสร�างเหล็ก
งานโครงสร�างเหล็ก เป�นการแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กต�างๆ เพื่อใช�

ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารต�างๆ เช�น โรงกลั่นน้ำมัน

โรงงานป�โตรเคมี โรงไฟฟ�า และอุตสาหกรรมเหมืองแร� เป�นต�น

ส�วนใหญ�งานโครงสร�างเหล็กในป�จจุบันเป�นส�วนหน่ึงของงานแปรรูป

และประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ�

Steel Structure Work 
Fabrication of steel into large structures used in industrial

plants and buildings such as refinery, petrochemical,

power plant, and mining. Most of the current fabricated

steel structure work is part of the modularization projects.
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งานประกอบและเช�่อมท�อ
บริษัทฯ ให�บริการประกอบและเชื่อมท�อให�ได�ขนาด

และรูปร�างตามแบบ เพื่อใช�ในกระบวนการผลิตของ

โรงงานอุตสาหกรรม

Piping Spool
Fabrication of steel pipes into various sizes and

shapes for assembly and installation within the

production processes in industrial plants.

โครงสร�างเตาเผาอุตสาหกรรมและ
อุปกรณ�กำเนิดความร�อน
บริษัทฯ ให�บริการแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กเป�นชิ้นส�วน

โครงสร�างเตาเผาอุตสาหกรรมและอุปกรณ�กำเนิด

ความร�อน ซึ่งนำไปใช�ในอุตสาหกรรมต�างๆ เช�น

อุตสาหกรรมป�โตรเคมี โรงกล่ันน้ำมัน และอุตสาหกรรม

เหมืองแร� เป�นต�น โดยที่ผ�านมา บริษัทฯ ได�ก�อสร�าง

โครงสร�างเตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสร�างอุปกรณ�

กำเนิดความร�อนมากกว�า 300 โครงการ

Heater and Reformer
Fabrication of steel components for heaters

and reformers used in such industries as

petrochemical, refinery and mining. BJCHI has

completed more than 300 heater/reformer

projects.
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ภาชนะความดัน
และช�้นส�วนทนแรงดัน
ภาชนะความดันและช้ินส�วนทนแรงดันใช�สำหรับบรรจุ

หรือเป�นท�อนำส�งสารเคมีที่เป�นก�าซหรือของเหลว

ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม คุณภาพ

เป�นสิ่งที่สำคัญในการผลิตต�องเป�นไปตามเกณฑ�ที่

มาตรฐานความปลอดภัยกำหนด

Pressure Vessels and
Pressure Parts
Pressure vessels and components are equipment

that safely contains or transports high-pressured

liquid or gas substances in the industrial

production processes. Quality in accordance

to specific safety standards is paramount. 

ภาชนะบรรจ�
บริษัทฯ ให�บริการแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กเป�นภาชนะ

บรรจุสินค�าประเภทของเหลว ก�าซ หรือสารเคมี

โดยบริษัทฯ ได�เร่ิมให�บริการผลิตภัณฑ�ดังกล�าวมาต้ังแต�

ป� 2537

Storage Tank
Fabrication of steel tanks storing liquid, gas

or chemical substances. BJCHI’s first line of

products started with storage tanks in 1994.
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3. งานติดตั้งนอกสถานที่ 3.  SITE ERECTION

บริษัทฯ ได�ดำเนินการก�อสร�างงานโครงสร�างเหล็กขนาดใหญ�โดย

สามารถรับงานได�หลากหลายอุตสาหกรรม เช�น เหมืองแร� โรงไฟฟ�า

และโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและต�างประเทศ ซึ่งที่ผ�านมาลูกค�า

พอใจกับผลงานของบริษัทฯ เป�นอย�างมาก โดยบริษัทฯ ได�มอบหมาย

ให�ทีมวิศวกรและช�างฝ�มือท่ีเหมาะสมกับงานโครงการแต�ละประเภท

เข�ารับผิดชอบในการดำเนินโครงการในพื้นที่การก�อสร�างของลูกค�า

งานติดตั้งและก�อสร�างนอกสถานที่จะเป�นงานส�วนต�อเนื่องจาก

งานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กท่ีทำภายในโรงงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ

จะทำงานร�วมกันกับลูกค�าทุกขั้นตอนตั้งแต�วางแผนการดำเนินงาน

การจัดหาวัตถุดิบ การควบคุม และตรวจสอบ การแปรรูปและ

การประกอบกลุ�มช้ินงานขนาดใหญ� การขนส�ง การติดต้ังและก�อสร�าง

ให�ได�คุณภาพตามมาตรฐาน และให�แล�วเสร็จตามแผนงานท่ีกำหนด

BJCHI has been building huge steel structures for mines,

power plants, and industrial plants for both Thai and

international clients, impressing them with exceptional project

execution. A dedicated team of engineers and skilled

workers are assigned to the client’s site for each project.

Site erection and construction scopes are extensions of the

fabrication scopes after completion at our manufacturing

plant. BJCHI work closely with our clients at all stages from

planning to procurement, material control and inspection,

fabrication, modularization, transportation, installation and

construction to ensure meeting the quality standards and

the required schedule.

4. งานหล�อช�้นส�วนคอนกร�ตสำเร็จรูป

บริษัทฯ ให�บริการจัดหาผลิตภัณฑ�ชิ้นส�วนคอนกรีตสำเร็จรูป

ที่หลากหลายรวมถึงชิ้นส�วนเขื่อนกันชายฝ��งหรือท�าเรือจากคลื่น

ของน้ำทะเล อุปกรณ�สำหรับการก�อสร�างท�าเรือ หมอนรางรถไฟ

แผ�นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง และอุปกรณ�อื่นที่ใช�สำหรับเป�น

ท�าเทียบเรือ สะพาน รางรถไฟ โดยบริษัทฯ ให�บริการผลิตตามแบบ

ที่ลูกค�ากำหนดเป�นหลัก

BJCHI is capable of manufacturing a range of precast concrete

products including Core Loc breakwater, port construction

material, railway sleepers, pre-stressed concrete panels and

large files which are needed in construction of harbors,

bridges and railway. These products are fabricated according

to clients’ designs and specifications.

4. PRECAST CONCRETE 
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5. งานบร�การอื่นๆ 5. OTHER SERVICES
นอกเหนือจากงานท่ีกล�าวมาข�างต�นแล�ว บริษัทฯ ยังมีงานบริการอ่ืนๆ

ซึ่งทำให�บริษัทฯ ไม�เพียงแต�สามารถดำเนินการปรับปรุง พัฒนา

ผลิตภัณฑ�ของบริษัทฯ แต�ยังทำให�ม่ันใจได�ว�าผลิตภัณฑ�ของบริษัทฯ

มีคุณภาพท่ีดีเย่ียม และสามารถจัดส�งสินค�าได�รวดเร็วข้ึนเพ่ือตอบสนอง

ความต�องการท่ีเปล่ียนแปลงไปของลูกค�าในรูปแบบท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี

งานบริการดังกล�าวไม�เพียงแต�สนับสนุนงานโครงการของบริษัทฯ

เท�านั้น แต�ยังสามารถให�บริการแก�ลูกค�าภายนอกได�อีกด�วย ได�แก�

The galvanizing and grating shops, post-weld treatment

facilities and the built-up beam production line make it

possible not only to improve, manage and ensure outstanding

quality but also to enable faster delivery and accommodate

the changing needs of our customers in an expedient

manner. These services are provided for both BJCHI’s projects

as well as for external clients with specific service needs.

โรงชุบสังกะสี
บริษัทฯ ได�สร�างโรงชุบสังกะสีซ่ึงเป�นโรงชุบสังกะสีขนาดใหญ�แห�งหน่ึง

ในประเทศ เพื่อตอบสนองต�อความต�องการในงานชุบสังกะสีที่เพิ่ม

สูงข้ึนไม�เฉพาะของบริษัทฯ แต�รวมไปถึงผู�ผลิตรายอ่ืนๆ ท้ังในประเทศ

และต�างประเทศ โรงงานแห�งน้ี ได�ออกแบบให�มีระบบระบายอากาศ

ที่ทันสมัยเพื่อให�การทำงานมีความปลอดภัย มีอุปกรณ�การผลิตที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพของงานชุบสังกะสีทั้งยังลดของเสีย

อันตราย และขยะที่ไม�ใช�แล�วเพื่อลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม

Galvanizing
BJCHI has built one of Thailand's largest zinc galvanizing

factories with the intent to accommodate the increasing

galvanization demands of not only BJCHI’s projects, but also

other manufacturers in and out of Thailand. This factory

possesses advanced air ventilation system to ensure safe

operations, efficient production facilities to enhance the

galvanizing quality while reducing hazardous waste, and

strict procedures for waste disposal to minimize impact

to the environment.  

โรงผลิตเหล็กตะแกรง
บริษัทฯ มีโรงผลิตเหล็กตะแกรงท่ีมีเคร่ืองมือและอุปกรณ�ท่ีพร�อมสำหรับ

การเชื่อม โดยมีการนำเครื่องจักรมาทำงานเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแปรรูปผลิตภัณฑ�ที่มีความเฉพาะตัวให�มากขึ้น เช�น เหล็ก

bolt-type handrails ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเหล็กตะแกรง

1,000 ตันต�อป� สามารถตอบสนองต�อปริมาณงานของบริษัทฯ และ

ให�บริการแก�ลูกค�าภายนอกได�

Grating
Our grating factory possesses a full line of pressure welding

and accessory equipment with automation and capabilities

to fabricate a wider range of specifications such as bolt-type

handrails. Its annual capacity of 1,000 tons will accommodate

the grating demands of both BJCHI’s own projects and

external customers.
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Built-up Beams
The built-up beam production line has a capacity

of 25,000 tons per annum and possesses highly

automated machines and equipment for plate

cutting, T-Shape and H-Shape assembly, welding

and the post-welding reformation of bending

distortions. The current technical capabilities

enable  fabrication  of  nearly  all  beam

specifications.

โรงสร�างคานรับน�ำหนัก
บริษัทฯ มีความสามารถในการผลิตคานรับน้ำหนัก

25,000 ตันต�อป� โดยมีเครื่องมืออุปกรณ�ที่ทันสมัย

สำหรับตัด ประกอบรูป T- Shape และ H-Shape

รวมทั้งการเชื่อมและการปรับเปลี่ยนรูปของการดัด

หลังการเช่ือมผลิตภัณฑ� ในป�จจุบันโรงงานแห�งน้ีสามารถ

ให�บริการแปรรูปคานรับน้ำหนักได�ทุกรูปแบบ

อุปกรณ�ให�ความร�อนภายหลัง
การเช�่อม
อุปกรณ�ให�ความร�อนภายหลังการเชื่อมสร�างขึ้นในป�

2558 ภายในโรงงานของบริษัทฯ ซึ่งอุปกรณ�ดังกล�าว

ช�วยเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑ� รวมไปถึงลดความเส่ียง

จากการส�งมอบงานที่ล�าช�า

Post-Weld Heat Treatment
The furnace for Post-Weld Heat Treatment (PWHT)

was built in 2015.  Having the PWHT facilities

on-site has significantly reduced the associated

risks entailing quality and delivery schedule

when outsourcing the PWHT.



36 รายงานประจำป� 2563
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

โครงการต�างๆ แยกตามอุตสาหกรรม
INDUSTRIES

อุตสาหกรรมน�ำมันและก�าซ
โครงการ Linde (ประเทศสหรัฐอเมริกา, ป� 2562-2563), 4,460 ตัน

โครงการ Santos (ประเทศออสเตรเลีย, ป� 2562-2565), 1,122 skids

โครงการ PTTLNG (ประเทศไทย, ป� 2562-2563), 400 ตัน

โครงการ UPGN Comperj (ประเทศบราซิล, ป� 2561-2563),

66 skids, 3,500 ตัน

โครงการ Phase 4B BLWPC and Decks Fabrication and

Transportation (ประเทศไทยม ป� 2561-2562), 1,900 ตัน

โครงการ TUPI Replicant FPSO Compression Modules

Packages III (ประเทศบราซิล, ป� 2558-2560), 15,000 ตัน

โครงการ Petrobras FPSO P75/P77 Modules (ประเทศบราซิล,

ป� 2557-2560) 27,215 ตัน

โครงการ APLNG Upstream Wellhead Separators (ประเทศ

ออสเตรเลีย, ป� 2555-2558), 1,200 skids.

โครงการ Chevron Wheatstone LNG Plant (ประเทศออสเตรเลีย,

ป� 2557) 2,200 ตัน

โครงการ APLNG Gas Train Pre-Assembly Units (ประเทศ

ออสเตรเลีย, ป� 2555-2557) 15 กลุ�มงานแปรรูปและประกอบ

กลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ�

โครงการโรงแยกก�าซธรรมชาติ 6 บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

(ประเทศไทย, ป� 2552) 1,500 ตัน

Oil & Gas Upstream

Linde Project (United States, 2019-2020), 4,460 tons

Santos Project (Australia, 2019-2022), 1,122 skids

PTTLNG Project (Thailand, 2019-2020), 400 tons

UPGN Comperj Project (Brazil, 2017-2020), 66 skids,

3,500 tons

Phase 4B BLWPC and Decks Fabrication and Transportation

(Thailand, 2018-2019), Wellhead Platform 1,900 tons

TUPI Replicant FPSO Compression Modules Packages III

Project (Brazil, 2015-2017), 15,000 tons

Petrobras FPSO P75/P77 Modules Project (Brazil, 2014-2017),

27,215 tons

APLNG Upstream Wellhead Separators (Australia, 2012-2015),

1,200 skids.

Chevron Wheatstone LNG Plant (Australia, 2014), 2,200 tons

APLNG Gas Train Pre-Assembly Units (Australia, 2012-2014),

15 modules.

PTT Gas Separator Plant 6 (Thailand, 2009), 1,500 tons
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อุตสาหกรรมโรงกลั่นน�ำมันและป�โตรเคมี
โครงการ Crisp (ประเทศสิงคโปร�, ป� 2562-2564) 16,400 ตัน

โครงการ Cobre Panama (ประเทศปานามา, ป� 2561) 200 ตัน

โครงการ Petrobras UFN Fertilizer Plant (ประเทศบราซิล,

ป� 2558) 3,000 ตัน

โครงการ PTT Thai Linear Alkybenzene (ประเทศไทย, ป� 2557)

700 ตัน

โครงการ UTE Punta del Tigre CCPP (ประเทศอุรุกวัย, ป� 2557)

600 ตัน

โครงการ Air Liquide Hermes H2 Plant (ประเทศสิงคโปร�,

ป� 2552) 2,400 ตัน

โครงการ Abadan & Procon (ประเทศอิหร�าน, ป� 2552)

1,200 ตัน

โครงการ Alcan Gove Alumina Refinery (ประเทศออสเตรเลีย,

ป� 2548-2549), 11,000 ตัน

Refining & Petrochemical

Crisp Project (Singapore, 2019-2021), 16,400 tons 

Cobre Panama Project (Panama, 2018), 200 tons

Petrobras UFN Fertilizer Plant (Brazil, 2015), 3,000 tons

PTT Thai Linear Alkybenzene Project (Thailand, 2014),

700 tons

UTE Punta del Tigre CCPP Project (Uruguay, 2014),

600 tons

Air Liquide Hermes H2 Plant (Singapore, 2009), 2,400 tons.

Abadan & Procon Projects (Iran, 2009), 1,200 tons

Alcan Gove Alumina Refinery (Australia, 2005-2006),

11,000 tons



โครงการ Koodaideri (ประเทศออสเตรเลีย, 2563-2654) 7,300 ตัน

โครงการ Spence Growth (ประเทศชิลี, 2561) 1,500 ตัน

โครงการ Roy Hill Iron Ore (ประเทศออสเตรเลีย, 2557-2558)

7,000 ตัน

โครงการ Rio Tinto Cape Lambert Port B (ประเทศออสเตรเลีย,

2555-2557) 12,000 ตัน

โครงการ Karara Mining Geraldton Port Berth 7 (ประเทศ

ออสเตรเลีย, 2554-2555) 2,300 ตัน

โครงการ FMG Solomon Mining (ประเทศออสเตรเลีย, 2554)

1,400 ตัน

โครงการ BHP Rapid Growth 5

(ประเทศออสเตรเลีย, 2552-2553) 4,400 ตัน

โครงการ Freeport-McMoran Tenke Fungurume Mining

(สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, 2551) 1,200 ตัน
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อุตสาหกรรมเหมืองแร� Mining

Koodaideri Project (Australia, 2020-2021) 7,300 ตัน

Spence Growth Project (Chile, 2018), 1,500 tons

Roy Hill Iron Ore Project (Australia, 2014-2015), 7,000 tons

Rio Tinto Cape Lambert Port B (Australia, 2012-2014),

12,000 tons

Karara Mining Geraldton Port Berth 7 (Australia, 2011-2012),

2,300 tons

FMG Solomon Mining Project (Australia, 2011), 1,400 tons

BHP Rapid Growth 5 Project (Australia, 2009-2010),

4,400 tons 

Freeport-McMoran Tenke Fungurume Mining (Congo, 2008),

1,200 tons
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Power & Others

Lowman and Marlim Azul Project (United States and Brazil,

2020-2021) 484 tons

QAFCO Rapo Power Plant (Qatar, 2009), 460 tons

Argentina Co-generation Plant (Argentina, 2007), 460 tons

Su Tu Wang Offshore Project (Vietnam, 2007), 400 tons

Zawia CCPP (Libya, 2006), 350 tons

BLCP Power Plant (Thailand, 2005), 400 tons

Laemchabang Cogeneration Power Plant (Thailand, 2001),

1,100 tons & 3 turbines

SunShift Solar Panel Demonstration Project (Australia, 2017),

300 tons

อุตสาหกรรมไฟฟ�าและอื่นๆ
โครงการโรงไฟฟ�า Lowman and Marlim Azul Project

(สหรัฐอเมริกาและบราซิล, 2563-2564) 484 ตัน

โครงการโรงไฟฟ�า QAFCO Rapo (กาตาร�, 2552) 460 ตัน

โครงการผลิตไฟฟ�าและพลังงานร�วม (อาร�เจนติน�า, 2550) 460 ตัน

โครงการ Su Tu Wang Offshore (ประเทศเวียดนาม, 2550)

400 ตัน

โครงการ Zawia CCPP (ลิเบีย, 2549) 350 ตัน

โครงการโรงไฟฟ�า BLCP (ประเทศไทย, 2548) 400 ตัน

โครงการผลิตไฟฟ�าและพลังงานร�วมแหลมฉบัง (ประเทศไทย,

2544) 1,100 ตันและกังหัน 3 แห�ง

โครงการ SunShift Solar Panel Demonstration

(ประเทศออสเตรเลีย, 2560) 300 ตัน
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ข�ดความสามารถในการแข�งขัน COMPETITIVE ADVANTAGES
Extensive Experience with Large-Scale
International Projects

ประสบการณ�ในการทำงานโครงการขนาดใหญ�
ในต�างประเทศ
จากประสบการณ�เข�าสู�ป�ที่ 27 ของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการ

ขนาดใหญ�ในหลากหลายประเทศและอุตสาหกรรมต�างๆ ทำให�ลูกค�า

มีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ�และบริการของบริษัทฯ เป�นอย�างมาก

ส�งผลให�บริษัทฯ ได�รับโอกาสเป�นหนึ่งในผู�เข�าร�วมประมูลงานอย�าง

ต�อเนื่อง

With 27 years’ experience in executing large-scale international

projects and various industries, this satisfies customers in

our products and services which in turn provide continued

project opportunities for BJCHI.

“One-Stop” Operationsการดำเนินการที่ครบวงจร
จากการที่บริษัทฯ มีโรงชุบสังกะสี โรงผลิตตะแกรง โรงสร�าง

คานรับน้ำหนัก อุปกรณ�ให�ความร�อนภายหลังการเช่ือมและโรงขัดพ�น

และทาสีพร�อมท้ังอุปกรณ�อ่ืนๆ ท่ีช�วยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ

ทำงาน ทำให�บริษัทฯ สามารถควบคุมและลดเวลาในการทำงาน

พร�อมทั้งลดต�นทุนในการดำเนินโครงการได�อีกด�วย โดยในป� 2563

บริษัทฯ มีการลงทุนปรับปรุงโรงงานต�างๆ เพื่อรองรับการทำงาน

โครงการของบริษัทฯ พร�อมทั้งสามารถให�บริการแก�ลูกค�าภายนอก

เพื่อเป�นอีกหนึ่งช�องทางในการเพิ่มรายได�ให�แก�บริษัทฯ ในอนาคต

BJCHI has own galvanizing shop, grating shop, built-up beam

shop, post-weld heat treatment shop, blasting and painting

shop to improve production efficiency, significantly reducing

delivery lead-times as well as production costs. In 2020,

the Company built and modernize its production shops

to underpin the Company’s project activities and serve

for external customers’ need which will help increase the

Company’s revenue in the future.

ทีมผู�บร�หารที่มีประสบการณ�
บริษัทฯ มีทีมผู�บริหารและทีมบริหารงานโครงการมาจากหลากหลาย

ประเทศ ซ่ึงเป�นผู�มีประสบการณ�สูงและสามารถให�คำแนะนำเชิงเทคนิค

ในธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก ทำให�สามารถตอบสนองต�อการ

ปรับเปล่ียนตามความต�องการของลูกค�าและการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ

พร�อมทั้งลดผลกระทบต�างๆ ที่อาจมีจากการดำเนินโครงการ

Experienced Management Team
We have experienced management and project management

team from many countries with extensive experience to provide

technical advisory in steel fabrication to accommodate the

changing needs of our customers in an expedient manner

and to reduce negative impacts from project execution.

การส�งมอบงานที่มีคุณภาพและตรงต�อเวลา
ในการดำเนินโครงการให�แก�ลูกค�า บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพงาน

อย�างเข�มงวดผ�านกระบวนการผลิตต้ังแต�การรับวัตถุดิบ การแปรรูป

ผลิตภัณฑ� การทดสอบ การบรรจุ การขนส�ง รวมไปถึงการส�งมอบงาน

ที่ตรงต�อเวลาแก�ลูกค�า

Excellent Quality and on-time Delivery
During project execution period, BJCHI operates stringent

quality control throughout the manufacturing process from

material reception to fabrication, testing, packing and

loading to deliver projects as scheduled.

Manufacturing Facilities & Land
Strategically situated large land areas and their facilities

enable BJCHI to efficiently fabricate, modularize and transport

the products in support of the clients’ major projects:

   Nikompattana Factory with 37 shops on 575,000 sqm

   of land 

   Modularization & Ship Yard at Sattahip Port on 56,000 sqm

   of land

   Pre-Assembly & Modularization Yard nearby Sattahip Port

   on 43,500 sqm of land

   Pre-Assembly & Modularization Yard nearby Sattahip Port

   on 13,800 sqm of land"

พื้นที่ปฎิบัติงานและสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการผลิต
ด�วยที่ตั้งของโรงงานซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ�ทำให�บริษัทฯ สามารถ

ให�บริการงานแปรรูป ประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ� และขนส�ง

ผลิตภัณฑ�ให�กับโครงการขนาดใหญ�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

   โรงงานที่อำเภอนิคมพัฒนา รวม 37 อาคารโรงงาน บนพื้นที่

   575,000 ตารางเมตร 

   พื้นที่ในการประกอบชิ้นส�วนงานขนาดใหญ�ก�อนส�งออกบริเวณ

   ท�าเรือสัตหีบ พื้นที่ 56,000 ตารางเมตร

   พื้นที่ในการประกอบชิ้นส�วนงานขนาดใหญ�ก�อนส�งออกบริเวณ

   ท�าเรือสัตหีบแห�งที่ 1 พื้นที่ 43,500 ตารางเมตร

   พื้นที่ในการประกอบชิ้นส�วนงานขนาดใหญ�ก�อนส�งออกบริเวณ

   ท�าเรือสัตหีบแห�งที่ 2 พื้นที่ 13,800 ตารางเมตร
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บุคลากร
บริษัทฯ มีทีมบริหารโครงการและทีมวิศวกรท่ีมีประสบการณ�สำหรับ

ออกแบบ การจัดการโครงการ ควบคุมการผลิตและคุณภาพ พนักงาน

ที่มีความรู�/ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงช�างเชื่อม

ที่มีคุณสมบัติและความสามารถ ซึ่งผ�านการทดสอบฝ�มือช�างเชื่อม

และได�รับใบประกาศนียบัตร (WQT Certificate & Card Test)

ปฏิบัติงานภายใต�การควบคุมงานโดยฝ�ายรับประกันและควบคุม

คุณภาพ (QA/QC)

People
BCJHI have knowledgeable and caliber people as well as

experienced project management, project team and

engineers for designing, production and quality control

including certified welders who are qualified by WQT

Certificate & Card Test under the supervision by Quality

Assurance and Quality Control (QA/QC) Department.

กลยุทธ�การดำเนินธุรกิจ STRATEGIC FOCUS
เพื่อให�การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและ

ก�อให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม คณะกรรมการบริษัท

จึงมีการกำหนดวิสัยทัศน� กลยุทธ� ทิศทางของธุรกิจ รวมท้ังแนวทาง

การบริหารงานและการปฏิบัติงานของฝ�ายจัดการหรือบุคคลใดๆ

ท่ีได�รับมอบหมายให�ทำหน�าท่ีดังกล�าว พร�อมท้ังมีการทบทวนวิสัยทัศน�

กลยุทธ� และทิศทางของธุรกิจดังกล�าวเป�นประจำทุกป�

ในป� 2563 คณะกรรมการบริษัทได�ติดตามดูแลให�มีการนำกลยุทธ�

ไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทได�ติดตามผลการดำเนินงานของฝ�ายบริหาร

อย�างต�อเนื่อง โดยกำหนดให�มีการรายงานผลการดำเนินงานและ

ผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส�วนของเป�าหมายทางการเงิน

และการดำเนินงานตามแผนงานต�างๆ เพื่อให�เป�นไปตามกลยุทธ�

ที่วางไว�

In order for the Company to conduct its business operation

on an efficient basis and maximize the utmost benefits for

all stakeholders, The Board of Directors defines the vision,

strategy, business direction and the supervision the management

and the management’s performance or any person assigned

to perform such duties as well as conduct annual review

of the vision, strategy, business direction.

In 2020, the Board of Directors monitored the implementation

of strategies. Board of Directors' meeting every quarter had

continuously monitors the management's performance by

specifying the performance report and the company

operating results especially in terms of financial goals and

operations according to various plans in order to comply

with the strategy laid down.

มุ�งเน�นการดำเนินโครงการขนาดใหญ�
ในต�างประเทศอย�างต�อเนื่อง
ตลาดต�างประเทศ เป�นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับบริษัทฯ ในการ

เข�าไปดำเนินโครงการขนาดใหญ� เนื่องจากมีมูลค�าโครงการสูงและ

มีอัตราผลตอบแทนท่ีดี ท้ังน้ี ด�วยช่ือเสียงและประสบการณ�ของบริษัทฯ

ในการทำธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กมากว�า 27 ป� โดยให�บริการ

แก�ลูกค�าในหลากหลายอุตสาหกรรมใน 6 ทวีปท่ัวโลก ทำให�บริษัทฯ

จะยังคงมุ�งเน�นการดำเนินโครงการขนาดใหญ�ในต�างประเทศ

อย�างต�อเนื่องในอนาคต

Deepen and focus on Large-Scale
Modularization Projects in oversea markets
Oversea market is considered as BJCHI’s potential market

due to the sizeable project value and attractive return.

In addition, with its wide fame and extensive experience

in steel fabrication business over 27 years in serving clients

in many industries over 6 continents, BJCHI will continue

deepening and focusing on large-scale modularization

projects in oversea markets in the future.

Continue cost reduction plan to maintain
competitiveness
Due the intensified competition among steel fabrication

industry, BJCHI will continue implementing cost reduction

plan through rigorous planning and operation as well as

improvement of production process. Moreover, project risk

management has been continuously monitored to maintain

BJCHI’s competitive advantages leading to cost reduction.

มุ�งเน�นการลดต�นทุนการดำเนินงานเพื่อรักษา
ข�ดความสามารถในการแข�งขัน
ท�ามกลางการแข�งขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก บริษัท

จะดำเนินการลดต�นทุนการดำเนินงาน ผ�านการวางแผนการดำเนิน

โครงการ การปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงขบวนการผลิตเพื่อลด

ต�นทุนการผลิต พร�อมทั้งมีการติดตามประเมินความเสี่ยงของการ

ดำเนินโครงการอย�างต�อเนื่อง อันจะช�วยยกระดับขีดความสามารถ

ในการแข�งขันของบริษัทฯ และนำไปสู�การปรับลดต�นทุนการดำเนินงาน



42 รายงานประจำป� 2563
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การยกระดับและพัฒนาข�ดความรู� ความสามารถ
ของบุคลากรอย�างต�อเนื่องเพื่อสร�าง
การเติบโตที่ยั่งยืน
บุคลากรถือเป�นป�จจัยสำคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจให�เติบโต ผู�บริหาร

ของบริษัทฯ จึงให�ความสำคัญกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

อย�างต�อเนื่องเพื่อรักษาและสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพให�เข�ามา

ทำงานกับบริษัท โดยบริษัทฯ มีการจัดอบรมให�แก�พนักงานท้ังในและ

นอกองค�กร รวมทั้งจัดหาผลตอบแทนพร�อมกับสภาพแวดล�อม

การทำงานที่เหมาะสมแก�พนักงาน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว�า บุคลากร

ที่มีศักยภาพจะสามารถปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพและ

ช�วยให�ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย�างย่ังยืนต�อไปท้ังในป�จจุบัน และ

ในอนาคต

การให�ความสำคัญในการขยายผลิตภัณฑ�และ
บร�การไปยังตลาดภายในประเทศ
แม�บริษัทฯ จะยังคงมุ�งเน�นการดำเนินโครงการขนาดใหญ�ท่ีต�างประเทศ

เป�นหลัก อย�างไรก็ตาม จากการศึกษาข�อมูลของฝ�ายการตลาดและ

ทีมบริหารโครงการของบริษัทฯ นั้นพบว�า ตลาดภายในประเทศ

มีโครงการที่มีศักยภาพและรอการพัฒนาอีกหลายแห�ง ซึ่งบริษัทฯ

เล็งเห็นว�า จากช่ือเสียงและประสบการณ�ทำงานโครงการขนาดใหญ�

ที่ต�างประเทศในหลายอุตสาหกรรม จะช�วยทำให�บริษัทฯ มีโอกาส

ในการเข�าไปรับงานโครงการขนาดใหญ�ท่ีตลาดภายในประเทศเช�นกัน

Expand products and services to
local markets
Even though oversea markets are considered as BJCHI’s

potential market, the studies conducted by BJCHI’s marketing

and project management team indicate that there are

potential projects to be developed in the local market.

As a result of that, the Company considers that with its

wide fame and vast experience in executing large-scale

projects in oversea markets, it will help increase more local

project opportunities for BJCHI as well.

Develop people to enhance their
knowledge and skills to drive the
sustainable growth
People are considered as the significant factor to bring

the business growth. BJCHI’s management has continuously

placed the top priority of BJCHI’s human resource management

policy to retain and recruit caliber people. To do that,

the Company has provided rigorous internal and external

training program as well as competitive remuneration

packages, cultivating a healthy work environment for

BJCHI’s employees. The Company strongly believes that

potential people shall be able to perform their duties more

efficiently and help BJCHI achieve its business growth on

the sustained way both in the present and in the future.



Annual report 2020 43BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

การรับรองคุณภาพ
ในระดับสากล
บริษัทฯ ได�รับประกาศนียบัตรจากสถาบันชั้นนำในระดับสากล ซึ่ง

ถือเป�นข�อพิสูจน�ที่แสดงให�เห็นว�าบริษัทฯ ให�ความสำคัญต�อการ

ส�งมอบสินค�าและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยม

BJCHI has certificates from well-known international institutions

which are a testament to the Company's commitment

and capabilities to deliver products and services of the

highest quality.

INTERNATIONAL
CERTIFICATIONS

ประกาศนียบัตรที่ได�รับการรับรองจาก
TÜV NORD
   ระบบการจัดการด�านคุณภาพ ISO 9001:2015 

   ระบบการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม ISO 14001:2015

   ระบบการจัดการด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   ISO 45001:2018

ISO Certificates accredited by TÜV NORD
   ISO 9001:2015 (Quality Management System)

   ISO 14001:2015 (Environmental Management System)

   ISO 45001:2018 (Occupational Health and Safety

   Management System

ประกาศนียบัตรท่ีได�รับการรับรองจาก National
Board of Boiler and
Pressure Vessel Inspectors
   มาตรฐานในการซ�อมแซมและปรับปรุงหม�อไอน้ำและภาชนะความดัน

Certificates from National Board of Boiler
and Pressure Vessel Inspectors
   Standard for Boiler and Pressure Vessel Inspectors “R”

Certificates from American Society of
Mechanical Engineers (ASME)
   Standards for “S”, “U” and “U2” (boiler and pressure vessel)

ประกาศนียบัตรท่ีได�รับการรับรองจาก American
Society of Mechanical Engineers (ASME)
   ประกาศนียบัตรมาตรฐานด�านการผลิต ประกอบ ติดต้ังหม�อไอน้ำ

   และภาชนะความดัน
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ภาวะตลาดและ
แนวโน�มอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจโลกได�รับแรงกดดันอย�างหนักจากการแพร�ระบาดของ

โควิด -19 ทำให�ประเทศส�วนใหญ�มีการกำหนดมาตรการป�ดกั้น

การเดินทางเข�าออกระหว�างประเทศที่เข�มงวดในช�วงครึ่งแรกของ

ป� 2563 ซึ่งส�งผลให�กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวอย�างมาก

ดังน้ัน สถานการณ�ดังกล�าวได�นำไปสู�การใช�มาตรการทางการเงินและ

การคลังมากขึ้นรวมถึงนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป�นประวัติการณ�

การขยายโครงการผ�อนคลายเชิงปริมาณ และการใช�จ�ายทางการคลัง

จำนวนมากที่ดำเนินการโดยธนาคารกลางและรัฐบาลหลายแห�ง

ผลจากการระบาดของ COVID-19 ทำให�กองทุนการเงินระหว�างประเทศ

(IMF) คาดการณ�ว�า การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะเติบโตเท�ากับ

-4.9% ในป� 2563 อย�างไรก็ตาม คาดว�าเศรษฐกิจโลกจะกลับมา

ขยายตัวท่ี 5.4% ในป� 2564 หลังจากบางประเทศได�เร่ิมเป�ดประเทศ

และกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได�ในระดับหนึ่ง

สำหรับประเทศไทยนั้น เศรษฐกิจเผชิญกับป�แห�งความท�าทาย

เน่ืองจากการระบาดของโควิด -19 และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

ผลกระทบทางเศรษฐกิจน้ันรุนแรงอันเป�นผลจากการแพร�ระบาดของ

โควิด -19 เนื่องจากประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเป�ดและ

พึ่งพาการท�องเที่ยวอย�างมาก

ในป� 2563 ธนาคารแห�งประเทศไทยคาดว�า เศรษฐกิจไทยคาดว�า

จะหดตัว 8% นับเป�นการลดลงอย�างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต�วิกฤต

การเงินเอเชียป� 2540

ดังน้ัน รัฐบาลไทยจึงดำเนินมาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจหลายประการ

เพื่อบรรเทาความเดือดร�อนของประชาชนและภาคธุรกิจที่ได�รับ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ท้ังน้ี คาดว�านโยบายดังกล�าว

จะช�วยกระตุ�นเศรษฐกิจไทยให�ฟ��นตัวในป� 2564

ในส�วนของราคาสินค�าโภคภัณฑ�นั้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

ส�งผลให�ความต�องการใช�น้ำมันท่ัวโลกลดลงและปริมาณน้ำมันคงเหลือ

ท่ีเพ่ิมข้ึนอันเป�นผลมาจากการจำกัดเดินทางและการป�ดก้ันการเดินทาง

ในหลายประเทศ

องค�กรพลังงานระหว�างประเทศคาดการณ�ว�า ความต�องการน้ำมัน

ทั่วโลกในป� 2563 จะอยู�ที่ 91.7 ล�านบาร�เรลต�อวันลด ลงจาก

100.1 ล�านบาร�เรลต�อวันในป� 2562 เน่ืองจากผลกระทบของโควิด -19

ที่เกิดขึ้นในช�วงครึ่งแรกของป� 2563

The global economy has been pressured heavily from

COVID-19 pandemic, forcing most countries to impose

stringent lockdown measures in the first half of 2020 which

in turn made economic activities contract dramatically.

As a consequence, this situation has led to implementing

more monetary and fiscal relief packages, including

the record low interest rates policy, the expansion of

quantitative easing program (QE) and massive fiscal spending

implemented by several central banks and government.

As a result of COVID-19 pandemic, International Monetary

Fund (IMF) forecasted that the global economic growth

is projected at -4.9% in 2020. However, it should recover

to at 5.4% growth in 2021 after some countries have eased

their lockdown policies and resume the economic activities.

In Thailand, its economy has also faced the challenging

years due to the COVID-19 pandemic and global economic

slowdown. Its economic impact of COVID-19 pandemic

has been severe, particularly due to Thailand’s openness

to trade and as a tourism hub.

As a result of that, Thai economy is projected to contract

by 8% in 2020, according to Bank of Thailand. This is the

sharpest decline since 1997 Asian Financial Crisis.

Thus, Thai government has been implementing several

economic stimulus measures to relieve people and business

sectors who have been affected by the economic slowdown.

Such policies should help boost Thai economy to recover

in 2021.

Regarding commodity prices, the slow pace of global

economy has caused the decline in global oil demand

and the rising oil inventories as a result of limit travel and

national lockdown policies in many countries.

International Energy Agency (IEA) projected that 2020

worldwide oil demand would be 91.7 million barrels per day,

decreasing from 100.1 million barrels per day in 2019 due

to the profound impact the COVID-19 pandemic, particularly

in the first half of 2020.

MARKET ENVIRONMENT AND
INDUSTRY TREND
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อย�างไรก็ตาม มาตรการผ�อนคลายต�างๆ และการกระตุ�นเศรษฐกิจ

จำนวนมหาศาลของหลายประเทศควรที่จะช�วยสนับสนุนการฟ��นตัว

ของการบริโภคน้ำมันในอนาคตอันใกล� 

ในส�วนของราคาสินแร�น้ัน ป� 2563 นับเป�นอีกหน่ึงป�ท่ีดเีน่ืองจากราคา

สินแร�ปรับเพิ่มขึ้นกว�า 60% การเพิ่มขึ้นของราคาสินแร�เนื่องจาก

ความต�องการจากประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นหลังจากเศรษฐกิจเริ่มฟ��นตัว

ในเวลาเดียวกัน ปริมาณการผลิตที่ลดลงจากบราซิล โดยเฉพาะ

จากบริษัท Vale S.A. ซ่ึงเป�นหน่ึงในบริษัทผลิตเหมืองแร�ท่ีใหญ�ท่ีสุด

ในโลก ยังคงเป�นป�จจัยท่ีสนับสนุนการเพ่ิมข้ึนของราคาสินแร�ในป� 2563

จากสถานการณ�ดังกล�าว ท้ังความไม�แน�นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก

และตลาดสินค�าโภคภัณฑ� จึงทำให�เป�นป�ที่ท�าทายสำหรับบริษัท

แปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กหลายราย อย�างไรก็ตาม ด�วยประสบการณ�

ท่ียาวนานในธุรกิจมากกว�า 27 ป� บริษัทฯ คาดว�า บริษัทฯ ยังมีโอกาส

ในการเข�าไปรับงานโครงการท้ังในและต�างประเทศในอนาคตอันใกล�

Nevertheless, easing lockdown policies, the massive economic

stimulus packages in many countries to boost their economy

should also support global oil consumption gradually recover

in the near future.

Concerning Iron ore prices, 2020 was the remarkable year

for iron ore industry after the price increased to over 60%

The rally of iron ore prices was driven by the recovering

demand for iron ore from China after the country has

resumed its economic activities. At the same time, the

supply disruption in Brazil from Vale S.A., one of the world’s

largest mining operators, has been the supportive factor

to push up the price of iron ore in 2020.

As the ongoing situation mentioned previously, uncertainties

in the global economic conditions and commodity markets

have posed the challenging year for many fabricator

companies. However, with the profound experiences in

steel fabrication business over 27 years, BJCHI anticipates

that there are still project opportunities for BJCHI to secure

local and oversea projects in the foreseeable future.



บราซ�ล
เศรษฐกิจบราซิลมีขนาดใหญ�เป�นอันดับ 12 ของโลกและใหญ�ที่สุด

ในละตินอเมริกาโดยวัดจากผลิตภัณฑ�มวลรวมภายในประเทศ โดย

ในป� 2563 มูลค�าเศรษฐกิจของบราซิลเท�ากับ 42.5 ล�านล�านบาท

ด�วยความที่บราซิลเป�นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก

จึงดึงดูดให�มีนักลงทุนต�างชาติจำนวนมากเข�ามาพัฒนาโครงการต�างๆ

และลงทุนในบราซิล

มูลค�าทรัพยากรธรรมชาติของบราซิลมีมูลค�าสูงถึง 635.7 ล�านล�านบาท

ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล�านั้นรวมถึงแหล�งป�โตรเลียม ทองคำ

ยูเรเนียม และเหล็ก เป�นต�น

ภาคบริการเป�นส�วนประกอบที่ใหญ�สุดในเศรษฐกิจของบราซิล โดย

มีสัดส�วนประมาณ 76% ตามมาด�วยภาคอุตสาหกรรม 19% และ

ภาคเกษตรกรรม 5%

อุตสาหกรรมน้ำมันและก�าซมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของบราซิล

ในอดีตน้ัน บราซิลเป�นประเทศท่ีต�องพ่ึงการนำเข�าผลิตภัฑณ�ป�โตรเลียม

โดยคิดเป�นสัดส�วนกว�า 70% ของความต�องการใช�ภายในประเทศ

อย�างไรก็ตาม บราซิลกลายมาเป�นประเทศท่ีสามารถส�งออกน้ำมันดิบ

สุทธิได�นับตั้งแต�ป� 2549-2550

เป�นที่ทราบกันว�า การค�นพบแหล�งสำรองป�โตรเลียมขนาดใหญ�ที่

ชั้นใต�หินเกลือ ซึ่งได�เปลี่ยนบราซิลให�กลายมาเป�นหนึ่งในประเทศ

ผู�ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ�แห�งหน่ึงของโลก นอกจากน้ี บราซิลยังเป�น

ประเทศท่ีมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบกว�า 12,999 ล�านบาร�เรล มากเป�น

ลำดับที่ 15 ของโลก 

ป�จจุบัน บริษัทท่ีสำรวจและผลิตน้ำมันและก�าซท่ีใหญ�ท่ีสุดในบราซิล

คือ Petrobras ซึ่งเป�นบริษัทพลังงานแห�งชาติของบราซิล โดย

ในช�วงระหว�างป� 2564-2568 บริษัท Petrobras ได�ประกาศงบลงทุน

มูลค�ากว�า 1.2 - 1.6 ล�านล�านบาท ซึ่งกว�า 70% ของงบลงทุนนั้น

จะถูกใช�ไปกับโครงการผลิตและสำรวจน้ำมันและก�าซธรรมชาติ

ในป� 2563 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการส�งมอบโครงการ

UPGN Comperj Rota-3 ให�แก�ลูกค�าที่บราซิล ขณะที่บริษัทฯ

ยังมีประสบการณ�ในการทำงานโครงการขนาดใหญ�อย�าง TUPI FPSO

Compression Modules ในอดีตท่ีผ�านมา ดังน้ัน บริษัทฯ จะยังคง

มุ�งเน�นการเข�าไปรับงานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก�าซที่บราซิลอีก

ในอนาคต

Brazil
Brazil economy is the 12th largest in the world and the

largest in Latin America as measured by Gross Domestic

Product (GDP). Its GDP in 2020 was 42.5 trillion baht.

The country has many natural resources which have

significantly created the attention of many foreign investors

to develop and invest in Brazil.

The country has an estimated approximately at 635.7

trillion baht worth of natural resources which includes vast

amounts of petroleum, gold, uranium, iron etc.

Brazilian’s GDP by sector is largely dominated by services

by 76%, following industries by 19% and agriculture by 5%.

The oil and gas industry have also played the significant

role in Brazilian economy. In the past, its government has

undertaken an ambitious program to reduce dependence

on imported petroleum. Imports previously accounted for

more than 70% of the country's oil needs but Brazil became

self-sufficient in oil in 2006-2007

As previously known, the recent discovery of potential

large-scale reserves in the Brazil, called pre-salt layer has

transformed the country to be one of the largest crude

oil-producing countries in the world. In addition, Brazil has

acquired proven oil reserves by 12,999 the millions of barrels,

the 15th largest oil reserves in the world.

The largest oil and gas exploration and production company

in Brazil is Petrobras, as the state-owned Brazilian multinational

corporation. Recently, Petrobras estimates a Capex of

approximately USD 40-50 billion for 2021-2025 while 70% of

total investment budget would be focused on Exploration

& Production unit.

In 2020, BJCHI has successfully delivered Petrobras’s large-scale

projects such as UPGN Comperj Rota-3 while the Company

also has extensive experiences in executing Petrobras’s

large-scale projects such as TUPI FPSO Compression Modules.

As a result of that, BJCHI will continue focusing on Brazil’s

oil and gas projects with the expectation to secure such

those projects in the future.
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ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียเป�นประเทศพัฒนาแล�ว ทั้งยังเป�นประเทศที่มีขนาด

เศรษฐกิจใหญ�เป�นลำดับที่ 13 ของโลก โดยในป� 2563 ขนาด

เศรษฐกิจของออสเตรเลียนั้นมีมูลค�าสูงกว�า 41.6 ล�านล�านบาท 

ออสเตรเลียมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ� ทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีสำคัญของประเทศ ได�แก� แร�ธาตุ ป�โตรเลียม ก�าซธรรมชาติ เป�นต�น

อุตสาหกรรมเหมืองแร�คือ หนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ

ในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ข�อมูล

ของรัฐบาลออสเตรเลียระบุว�า อุตสาหกรรมเหมืองแร�มีสัดส�วน

ประมาณ 7% ของมูลค�าเศรษฐกิจของประเทศหรือคิดเป�นมูลค�ากว�า

3 ล�านล�านบาท

ออสเตรเลียยังคงเป�นท่ีต้ังของบริษัท BHP Billiton และ บริษัท Rio Tinto

ซึ่งทั้งสองแห�งนี้ถือได�ว�าเป�นบริษัทที่ทำธุรกิจเหมืองแร�ที่ใหญ�ที่สุด

แห�งหนึ่งของโลก

ทรัพยากรธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งคือ ก�าซธรรมชาติซึ่งมีความสำคัญ

ต�อเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ออสเตรเลียมีปริมาณสำรองก�าซธรรมชาติ

ประมาณ 1% ของปริมาณสำรองก�าซธรรมชาติของทั้งโลก ป�จจุบัน

ออสเตรเลียแซงหน�ากาตาร�ข้ึนมาเป�นผู�ส�งออกก�าซธรรมชาติรายใหญ�

ที่สุดของโลกแล�ว

ตลอดระยะเวลา 27 ป�ของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความสัมพันธ�

ทางธุรกิจระยะยาวกับลูกค�าออสเตรเลียหลายราย ในขณะเดียวกัน

บริษัทฯ ก็ประสบความสำเร็จในการส�งมอบหลายโครงการไปยัง

ออสเตรเลีย เช�น โครงการ Santos เฟส 1 และ 2 โครงการ

Sunshift Solar Panel โครงการ Roy Hill iron ore เป�นต�น นี่เป�น

อีกหนึ่งบทพิสูจน�ที่แสดงให�เห็นว�า บริษัทฯ มีชื่อเสียงอย�างมาก

ในตลาดออสเตรเลีย

ดังน้ัน ออสเตรเลียนับเป�นอีกหน่ึงประเทศท่ีมีศักยภาพสำหรับบริษัทฯ

ในการเข�าไปรับในโครงการขนาดใหญ� โดยเฉพาะในโครงการ

อุตสาหกรรมก�าซ และเหมืองแร�ซึ่งจะช�วยสร�างความเติบโตอย�าง

ต�อเนื่องให�แก�บริษัทฯ ต�อไปในระยะยาว

Australia
As a developed country, Australia is ranked as the world 13th

largest economic size with the GDP value at 41.6 trillion baht

in 2020.

Australia has abundant natural resources. Some of the

country's natural resources include a vast array of minerals,

petroleum, natural gas etc.

Mining is one of the most significant industrial sectors to

contribute to Australia's economic growth. According to the

Australian government, the mining sector contributes about

7% of the country’s GDP, equivalent to over 3 trillion baht.

Australia is still a home of BHP Billiton and Rio Tinto which

both of them are considered as one of the world's largest

mining corporation.

Another natural resource is Natural gas which is an important

for Australia’s economy. Australia also has about 1% of

the world’s natural gas reserve. Currently, it surpasses Qatar

as the world’s largest exporter of natural gas.

Throughout 27 years of business operation, BJCHI has the

long-term business relationship with Australian clients while

also successfully delivering many projects to Australia such

Santos phase 1 and 2, Sunshift Solar Panel demonstration,

Roy Hill iron ore project etc. This is another testament proving

that BJCHI has firmly established its fame in Australian market.

Moreover, Australian is consistently considered as the potential

market for BJCHI to get large-scale projects particularly

from gas and mining industry which in turn will generate

BJCHI’s long-term sustainable growth.

Annual report 2020 47BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED



ไทย
ป� 2563 นับเป�นอีกหนึ่งป�ที่เศรษฐกิจไทยเผชิญกับความท�าทาย

อย�างมาก หลังจากท่ีประเทศประสบป�ญหาการหดตัวทางเศรษฐกิจ

คร้ังใหญ�กว�าท่ีประเมินไว�ก�อนหน�าน้ีเน่ืองจากผลกระทบของโควิด -19

การระบาดของโควิด -19 ส�งผลกระทบอย�างรุนแรงต�อเศรษฐกิจ

ของไทยตั้งแต�ภาคการผลิต การจ�างงาน การบริโภคภาคเอกชน

การลงทุนภาคเอกชน ตลอดจนภาคการส�งออกและการนำเข�า

ด�วยการท่ีเศรษฐกิจของไทยเป�นระบบเศรษฐกิจเป�ดและพ่ึงพาภาคการ

ท�องเที่ยวเป�นอย�างมาก ผลของการระบาดของโควิด -19 คาดว�า

จะทำให�การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยแตะระดับต่ำสุดเป�น

ประวัติการณ�นับตั้งแต�วิกฤตการเงินเอเชียป� 2540

อย�างไรก็ตาม การฟ��นตัวอย�างค�อยเป�นค�อยไปของเศรษฐกิจโลก

ท่ีค�อยๆ ฟ��นตัวอีกคร้ัง ต้ังแต�คร่ึงหลังของป� 2563 ในขณะท่ีธนาคาร

แห�งประเทศไทยได�ผ�อนคลายนโยบายการเงิน ด�วยการลดอัตรา

ดอกเบี้ยให�อยู�ในระดับต่ำสุดเป�นประวัติการณ�ที่ 0.5% รวมทั้ง

การใช�จ�ายภาครัฐอย�างต�อเนื่องได�ช�วยหนุนเศรษฐกิจไทยให�ฟ��นตัว

ตั้งแต�ครึ่งหลังของป� 2563 เป�นต�นไป

หน่ึงในเป�าหมายของรัฐบาลในการกระตุ�นเศรษฐกิจไทยคือ การลงทุน

ในโครงสร�างพื้นฐานขนาดใหญ� เช�น โครงการรถไฟความเร็วสูง

โครงการพัฒนาสนามบิน โครงการพัฒนาท�าเรือพาณิชย�ในพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมหลังจากโครงการเหล�าน้ีล�าช�าไปบางส�วนเน่ืองจาก

การระบาดของโควิด -19 ในช�วงต�นป� 2563

ดังนั้น ฝ�ายการตลาดและทีมบริหารโครงการได�ทำการศึกษาโอกาส

ในการเข�าไปร�วมประมูลงานต�างๆ สำหรับตลาดภายในประเทศ

ในหลากหลายอุตสาหกรรมตามท่ีกล�าวไว�ข�างต�น ซ่ึงบริษัทฯ เช่ือม่ัน

เป�นอย�างยิ่งว�ายังมีโครงการในประเทศที่มีศักยภาพอีกหลายแห�ง

ที่รอพัฒนาในเชิงพาณิชย�นอกเหนือจากตลาดต�างประเทศ

Thailand
Year 2020 was one of the challenging years for Thai’s

economy after the country has experienced with the larger

contraction than previously assessed due to a severe impact

of the COVID-19 outbreak.

The COVID-19 outbreak severely affects across Thai’s

economy ranging from manufacturing, employment,

private consumption, private investment, as well as export

and import sector. Having considered as the opened

economy and relied heavily on tourism sector, the effect

of the COVID-19 outbreak is projected to lead Thai’s

GDP growth hitting the record low since 1997 Asian

Financial Crisis.

However, a gradual recovery of the global economy has

resumed since the second half of 2020 while the BOT’s

easing monetary policy at the record low at 0.5% and

the ongoing government spending should support Thailand’s

economy to rebound since the second half of 2020 onwards.

One of the government targets to boost Thai’s economy

is to invest in mega infrastructure projects such as high-speed

railway projects, airport development projects, commercial

port development projects in industrial estate areas after

these projects have been delayed due partially to the

COVID-19 outbreak in early 2020.

As a result of that, BJCHI’s marketing team and the project

management team have so far studied the opportunity

to participate in various domestic bidding in a wide range

of projects as mentioned above. The Company strongly

believes that there are potentially local projects to be

commercially developed in addition to oversea markets.

48 รายงานประจำป� 2563
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ BUSINESS RISK
ความเสี่ยงหลักและมีนัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

สามารถจำแนกได�ดังต�อไปนี้

The Business risk which might have the potential impact

on business operation can be classified as follows;

1.  ความเส่ียงจากการพ่ึงพาโครงการขนาดใหญ�
    และอุตสาหกรรมหลักเพียงไม�กี่แห�ง

ในป� 2563 นั้น รายได�ส�วนใหญ�ของบริษัทมาจากโครงการใน

อุตสาหกรรมน้ำมันและก�าซ รวมทั้งเหมืองแร� ซึ่งส�วนใหญ�

เกิดมาจากโครงการขนาดใหญ�เพียงไม�ก่ีโครงการ ดังน้ัน การเกิด

เหตุการณ�ที่ส�งผลกระทบทำให�ผู�พัฒนาโครงการต�องเลื่อนหรือ

ชะลอการพัฒนาโครงการ อันเน่ืองมาจากการชะลอตัวของภาวะ

อุตสาหกรรมอาจส�งผลกระทบต�อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

เพ่ือลดผลกระทบจากความเส่ียงดังกล�าว บริษัทได�มีกระบวนการ

บริหารจัดการโครงการเพื่อทำหน�าที่ติดตามและจัดการกับ

ความเส่ียงต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับสัญญาของแต�ละโครงการอย�าง

สม่ำเสมอ นอกจากน้ี เพ่ือลดความเส่ียงจากการพ่ึงพาโครงการ

ขนาดใหญ�และอุตสาหกรรมหลักเพียงไม�กี่แห�ง บริษัทฯ โดย

ทีมบริหารโครงการและฝ�ายการตลาดจะมุ�งเน�นในการศึกษา

ช�องทาง โอกาสในการเข�าไปรับงานเพิ่มเติมในหลากหลาย

ภูมิภาคและหลากหลายอุตสาหกรรม ซ่ึงในป�จจุบัน นอกเหนือ

จากโครงการในตลาดต�างประเทศท่ีบริษัทฯ เข�าไปร�วมประมูลงาน

แล�วน้ัน ตลาดในประเทศถือเป�นอีกหน่ึงตลาดท่ีมีศักยภาพท่ีบริษัทฯ

ให�ความสนใจ ซึ่งโครงการในประเทศหลายแห�งที่บริษัทฯ

ทำการศึกษาน้ัน ส�วนมากเป�นโครงการขนาดใหญ�ท่ีมีศักยภาพ

และรอทำการพัฒนาเชิงพาณิชย�ในอนาคตอันใกล� โดยเฉพาะ

โครงการลงทุนและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค

ขนาดใหญ� ท้ังน้ี การขยายตลาดเพ่ือรับงานโครงการในประเทศน้ัน

นับกลยุทธ�ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะช�วยกระจาย

รายได�ที่เกิดจากตลาดต�างประเทศซึ่งเป�นตลาดหลัก และ

จากอุตสาหกรรมหลักเพียงไม�กี่แห�ง

1.  Risk from dependence on large projects
     and few industries

In 2020, BJCHI’s major revenue was generated by oil

and gas as well as mining industry from a few projects.

Therefore, if there are some circumstances which make

project developers postpone their project development

such as the slowdown of market environment, such

situation might have the negative impact on BJCHI’s

business operation.

To mitigate such risk cited above, BJCHI has formulated

the risk management framework to monitor and manage

risks relevant to each project’s contract on a regular

basis. On the other hand, BJCHI’s project team and

marketing team will continue focusing on research and

study to find out more business opportunities in securing

more projects in several regions under wide range of

industries. In addition to oversea project bids, BJCHI

also pays attention to local project bids. Some local

large-scale projects as mega infrastructure projects

which BJCHI has studied would be commercially

developed in the near future. According to BJCHI’s

strategic focus, expanding business into local market

will help the Company diversify its revenue in order

not to depend only on oversea markets and few

industries.
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2.  ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได�
    และอัตราการทำกำไรของบร�ษัทฯ 

2.  Risk from volatility of revenue and
     profit margin

รายได�ของบริษัทฯ ขึ้นอยู�กับปริมาณงานที่บริษัทฯ ชนะการ

ประมูล โดยความไม�แน�นอนในการชนะการประมูลโครงการ

ต�างๆ อาจเกิดจากการแข�งขันที่สูงขึ้น ความล�าช�าในการ

พัฒนาโครงการ รวมไปถึงการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมซึ่งส�งผลให�รายได�และกำไรของบริษัทฯ ผันผวน

ตามปริมาณของงานที่ประมูลได� ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม�สามารถ

ประมูลงานโครงการใหม�เข�ามาเพิ่มได�เพื่อชดเชยกับโครงการ

ที่ดำเนินการแล�วเสร็จ อาจมีผลกระทบถึงความต�อเนื่องของ

รายได�และทำให�บริษัทฯ มีรายได�ไม�เพียงพอกับต�นทุนคงที่

ส�งผลให�เกิดการขาดทุนและการลดลงของอัตราการทำกำไร

ในช�วงเวลาหนึ่ง

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงดังล�าว บริษัทฯ จะดำเนินการโดย

1) เพิ่มปริมาณงานในมือ (Backlog) และงานที่มีศักยภาพสูง

ที่คาดว�าจะประมูลได� โดยเข�าร�วมประมูลงานโครงการต�างๆ

ให�มากข้ึนในหลากหลายอุตสาหกรรม และหลากหลายภูมิภาค

รวมไปถึงขยายตลาดภายในประเทศ  2) ร�วมมือกับลูกค�าและ

ผู�จัดหาวัตถุดิบเพ่ือปรับปรุงขบวนการผลิตและเตรียมความพร�อม

ด�านต�างๆ ในการดำเนินโครงการ และ  3) พยายามลดและ

ควบคุมต�นทุนคงท่ีและต�นทุนในการผลิตของบริษัทฯ  4) ผลิตงาน

ให�มีคุณภาพ ได�มาตรฐาน และส�งมอบงานตรงต�อเวลา เป�นท่ี

พึงพอใจแก�ลูกค�า เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานโครงการใหม�

ในอนาคต  5) มองหาความร�วมมือกับพันธมิตรต�างๆ ทั้งใน

และต�างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

BJCHI’s revenue depends mainly on our capability to

secure project bids.  The uncertainty in awarding the

project might come from higher competition, delay

in project development as well as the slowdown of

economic conditions and industries. These unfavorable

situations will result in volatility of revenue and profit

margin. Thus, if the company cannot secure and ramp

up the new projects in time to offset the decline in

activities during the concluding phases of the existing

projects, BJCHI might not have enough revenue to

cover fixed costs which in turn lead to operating loss

and lower profit margins. 

To mitigate such these risks, the company will  1) increase

backlog and high potential projects through participating

in project bids across industries and markets including

local market  2) collaborate with clients and material

suppliers to improve production process and better

prepare for the start and ramp-up of the new projects

3) reduce and control fixed costs and operating costs

4) execute excellent work meeting standard and

deliver projects on-time to reach clients’ satisfaction

which helps gain more project opportunities and

5) search for business alliances both in local and

oversea markets to increase business opportunities.
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3.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค�า
    สัญญา

3.  Risk from
     changing in total contract value

ลักษณะโดยท่ัวไปของสัญญาจ�างท่ีบริษัทฯ ทำกับลูกค�าจะมีการ

กำหนดให�มีการส�งมอบสินค�าและชำระเงินเป�นงวดๆ ตาม

ความสำเร็จของงาน ก�อนการชำระเงินงวดสุดท�าย ลูกค�าและ

บริษัทฯ จะตกลงร�วมกันสำหรับจำนวนเงินท่ีจะชำระในงวดสุดท�าย

(เรียกว�า Final Account) ซ่ึงเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน

ของต�นทุนของโครงการ ขอบเขตท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลงของงาน มีการ

เรียกเก็บค�าใช�จ�ายสำหรับกรณีที่สินค�ามีข�อบกพร�องและ

ค�าใช�จ�ายของลูกค�าที่เกิดขึ้นหลังจากรับมอบสินค�า ดังนั้น

Final Account นั้นอาจทำให�ทั้งรายได�และผลกำไรที่คาดว�า

จะได�รับลดต่ำลงจากท่ีกำหนดไว�ได� แต�จากการทำงานท่ีผ�านมา

การเปล่ียนแปลงของต�นทุนของโครงการส�วนใหญ�มักจะเพ่ิมข้ึน

อย�างไรก็ตาม เพ่ือเป�นการลดความเส่ียงดังกล�าวบริษัทฯ ได�ให�

ความสำคัญกับรายละเอียดท่ีกำหนดในสัญญา รวมไปถึงมุ�งเน�น

ในการส�งมอบงานท่ีมีคุณภาพให�แก�ลูกค�าเพ่ือหลีกเล่ียงข�อบกพร�อง

หลังการส�งมอบอันจะช�วยลดผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญต�อรายได�

และกำไรของบริษัทฯ

The nature of contract between the company and

clients is to specify delivery and payment term based

on percentage of completion. Prior to the final payment,

the company and clients will mutually agree with the

final settlement (referred to as “Final Account”) related

to changes in cost escalation, the increased/decreased

scope of project work, claims on defective products

and costs incurred after product delivery. As a result,

Final Account might result in lower revenue and profits

than previously estimated although based on our track

record, changes in project value normally increase.

However, to mitigate this risk, the company has fully

paid attention to contract details in addition to

delivering excellent work quality to clients in order to

avoid any defective products after product delivery

and reduce negative potential impact on revenue

and profit.

4.  ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญา
    ก�อนกำหนด

4.  Risk from early termination
     of contracts

จากการดำเนินธุรกิจมาสู�ป�ที่ 27 บริษัทฯ ไม�เคยมีเหตุการณ�

ถูกยกเลิกสัญญาจ�างก�อนกำหนด อย�างไรก็ตามสำหรับธุรกิจ

รับเหมาก�อสร�าง เหตุการณ�ดังกล�าวสามารถเกิดข้ึนได� ซ่ึงอาจ

ส�งผลเสียต�อช่ือเสียง ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินและ

ทำให�เสียโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได� ดังน้ัน เพ่ือเป�นการป�องกัน

ผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล�าว ทุกครั้งก�อนเข�าทำสัญญา

บริษัทฯ ให�ความสำคัญกับรายละเอียดและเงื่อนไขในสัญญา

ว�าจ�าง โดยฝ�ายบริหารและทีมบริหารโครงการจะมีการรวบรวบ

ข�อตกลงและสัญญาที่จะช�วยป�องกันและลดผลกระทบจาก

ความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการหยุดดำเนินโครงการก�อนกำหนด

รวมไปถึงจัดทำแผนและวิธีการต�างๆ พร�อมทั้งมีการทบทวน

แนวทางเหล�าน้ีอย�างสม่ำเสมอเพ่ือให�สามารถจัดการเหตุการณ�

ดังกล�าวได�อย�างรวดเร็ว

Since established in year 1994, BJCHI has never

encountered with early termination of contracts.

However, such the situation might occur for construction

service business which will have significant impact on

reputation, operating performance, financial status

and loss in any business opportunities in the future.

Thus, to reduce this risk, all contracts and conditions

are fully detailed before entering into contract signing.

Our executives and project management team have

gathered all agreements and contracts to prevent and

mitigate such risk from discontinuing project work

before scheduled. This includes rigorous plans and

measures which are regularly reviewed to cope with

such situation cited above in time.
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5.  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเง�นตรา
    ต�างประเทศ 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได�หลักมาจากตลาดต�างประเทศ ความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต�างประเทศโดยเฉพาะ

ในกรณีการแข็งค�าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินตรา

ต�างประเทศย�อมส�งผลกระทบต�อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีการติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

อย�างสม่ำเสมอพร�อมท้ังกำหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียง

จากอัตราแลกเปลี่ยนมาอย�างต�อเนื่อง โดยประกอบไปด�วย

1) ใช�วิธีการจับคู�รายได�กับค�าใช�จ�ายท่ีเป�นเงินตราต�างประเทศ

สกุลเดียวกัน (Natural Hedge) และ  2) บริษัทฯ ทำสัญญา

ซื้อเงินตราต�างประเทศล�วงหน�า (Forward Contract) กับ

สถาบันการเงินเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล�าว

5.  Risk from
     foreign exchange rate fluctuations

As widely recognized, BJCHI’s major revenues is largely

generated from oversea markets. Thus, fluctuations in

foreign exchange rate, particularly Thai Baht appreciation,

will cause the unfavorable impact on BJCHI’s business

operation. As a consequence, the Company will

continue monitoring fluctuations in foreign exchange

rate on a regular basis and define risk management

policy composing of  1) executing a natural hedge

by paying the oversea supplier with the oversea

currency and  2) entering into Forward Contract with

financial institutions to reduce risk from foreign exchange

rate fluctuations.

6.  ความเส่ียงจากการไม�ได�รับการต�อสัญญา
    เช�าใช�พื้นที่

ลักษณะการทำงานแปรรูปและประกอบกลุ�มช้ินงานขนาดใหญ�

นั้นต�องอาศัยพื้นที่ขนาดใหญ�และอยู�ใกล�ท�าเรือเพ่ือการส�งออก

บริษัทฯ จึงได�เช�าพื้นที่ในบริเวณท�าเรือพาณิชย�สัตหีบ ซึ่งใช�

เป�นพื้นที่ในการรองรับงานประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ�

ก�อนการส�งออก โดยมีสัญญาเช�าเป�นรายป�และสามารถขอต�อ

สัญญาเช�าได�หลังสิ้นสุดสัญญา เนื่องจากงานประเภทดังกล�าว

เป�นงานโครงสร�างท่ีมีขนาดใหญ� ซ่ึงหากไม�ได�รับการต�อสัญญาเช�า

อาจส�งผลกระทบต�อการส�งมอบงานโครงการขนาดใหญ� รวมไปถึง

ต�นทุนค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�องกับการขนส�งสินค�าที่เพิ่มสูงขึ้น 

โดยบริษัทฯ ยังได�จัดเตรียมแผนสำรองหากเกิดกรณีท่ีไม�สามารถ

ต�อสัญญาเช�าพื้นที่ได� โดยแบ�งออกเป�น 4 แนวทางดังนี้

1) บริษัทฯได�มีการจัดหาพ้ืนท่ีเช�าในบริเวณใกล�ท�าเรือเพ่ือรองรับ

   งานแปรรูปและประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ� หรือ     

2) ย�ายการประกอบชิ้นงานไปดำเนินการให�แล�วเสร็จในพื้นที่

   โรงงานและทำการขนส�งชิ้นงานขนาดใหญ�ไปยังท�าเรือเพื่อ

   ส�งออก หรือ

3) บริษัทฯ อาจพิจารณาซื้อที่ดิน และ/หรือ หาพื้นที่เช�าอื่น

   ในบริเวณใกล�ท�าเรือ หรือ 

4) บริษัทฯ อาจพิจารณาใช�ท�าเรืออ่ืนเพ่ือการส�งออกแทน เช�น

   ท�าเรือแหลมฉบัง

6.  Risk from the Renewal of
     Land Leased Agreement

The nature of the modularization work requires a large

area near major ports. The land areas at the Sattahip

Commercial Port which are being used for preassembly

and modularization (PAM), are being leased for yearly

basis and the contract can be renewed after it expires.

Failure to renew the land lease agreements may cause

serious issues to deliver major modularization projects

and significantly increase the transportation expenses.

Thus, BJCHI has established a contingency plan in case

the lease agreements cannot be renewed by dividing

into 4 options:

1) there are already identified alternative areas near

   the ports which the Company can lease, 

2) BJCHI may relocate the assembly work scopes to

   the Company’s main factory and then transport the

   assembled structures to port for export;  

3) BJCHI may consider purchasing other land plots

   and/or leasing other areas near the ports;

4) BJCHI may consider using other ports such as Laem

   Chabang Port to export its products.
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7.  ความเสี่ยงจากความผันผวน
    ของราคาวัตถุดิบ 

7.  Risk from Fluctuations in
     Raw Material Prices

วัตถุดิบเช�น ผลิตภัณฑ�เหล็ก ช้ินส�วนอุปกรณ�เคร่ืองมือวัด และ

อุปกรณ�ไฟฟ�า นับเป�นต�นทุนสำคัญในการดำเนินโครงการของ

บริษัทฯ ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงราคาวัตถุดิบ อย�างมีนัยสำคัญ

โดยเฉพาะในช�วงระยะเวลาการดำเนินโครงการของบริษัทฯ

อาจส�งผลกระทบต�อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

เพื่อลดผลกระทบความความเสี่ยงดังกล�าว บริษัทฯ จึงมีการ

ติดตามสถานการณ�ราคาวัตถุดิบจากหลายแหล�งทั้งในตลาด

ต�างประเทศและตลาดในประเทศ พร�อมทั้งมีการเปรียบเทียบ

ราคา ข�อเสนอ และเง่ือนไขทางการค�าท่ีเหมาะสม หลังจากน้ัน

วางแผนเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในราคาและช�วงเวลาที่เหมาะสม 

Raw materials such as steel products, electrical and

instrumentation equipment are mainly raw material

cost in executing projects. Therefore, if there are drastic

changes in raw material prices particularly during the

period of project work, this situation might deteriorate

BJCHI’s profitability.

To minimize such risk, the Company will continue

monitoring changes in raw materials both in oversea

and local market by comparing their prices, proposals

and conditions from each supplier and then to procure

materials on a timely basis under the competitive price.

8.  ความเสี่ยงจากต�นทุนการดำเนินโครงการ
    สูงกว�าต�นทุนที่ประมาณการไว�

8.  Risk from Cost Overrun

ในบางกรณีโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการนั้น อาจจะประสบ

กับความเสี่ยงจากต�นทุนการดำเนินโครงการสูงกว�าต�นทุน

ท่ีประมาณการไว�ในช�วงท่ีบริษัทฯ เข�าร�วมประมูลงานจากลูกค�า

โดยมีสาเหตุจากป�จจัยภายนอกหรือป�จจัยท่ีไม�สามารถควบคุมได�

อันจะส�งผลต�ออัตราความสามารถในการทำกำไร ความเส่ียงน้ี

ถูกจัดการโดยการวางแผนการดำเนินโครงการ การปฏิบัติงาน

และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต�นทุนการผลิต

ของบริษัทฯ พร�อมทั้งมีการติดตามความเสี่ยงของการดำเนิน

โครงการอย�างต�อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการ

เจรจาต�อรองกับลูกค�าเพื่อกำหนดเงื่อนไขในการปรับราคาเมื่อ

ต�นทุนเพิ่มขึ้นมากจากตอนเริ่มต�นสัญญาสำหรับโครงการที่มี

ระยะเวลาดำเนินงานมากกว�า 18 เดือน

In some cases, BJCHI might face with risk from cost

overrun which has been triggered from external and

uncontrollable factors. This will have impact on our

profitability. This risk is mitigated by setting up project

management plan and development plan of production

process to reduce production costs in addition to

regularly monitoring risk from project management

BJCHI also has the policy to negotiate with clients for

price adjustments when cost escalation tops a certain

threshold level particularly for projects extending beyond

18-month period.

9.  ความเสี่ยงจากงานล�าช�าและส�งมอบงาน
    ให�ลูกค�าไม�ทันกำหนดเวลา

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงด�านค�าปรับและภาระค�าใช�จ�ายที่

เพิ่มขึ้นจากการส�งมอบสินค�าให�ลูกค�าไม�ทันตามกำหนดเวลา

ซ่ึงความล�าช�าอาจเกิดได�จากหลายสาเหตุ ซ่ึงบางกรณีบริษัทฯ

ไม�สามารถควบคุมได� เช�น ความล�าช�าในการส�งมอบวัตถุดิบ

ที่ใช�ในการดำเนินโครงการจากลูกค�า ดังน้ันเพ่ือลดความเส่ียง

ดังกล�าวบริษัทฯ ได�ให�ความสำคัญกับรายละเอียดในสัญญา

ว�าจ�าง วางแผนและบริหารโครงการอย�างละเอียดเพื่อควบคุม

การดำเนินงานให�เป�นไปดังแผนที่วางไว� ในกรณีที่งานต�องมี

การแก�ไข ปรับปรุงแบบ เพิ่มหรือลดปริมาณงาน รวมไปถึง

การรับมอบวัตถุดิบจากทางลูกค�าล�าช�า บริษัทฯ จะทำการเจรจา

กับลูกค�าในเรื่องการขยายเวลาส�งมอบสินค�าเพื่อให�ได�ข�อยุติ

ท่ีเป�นประโยชน�ต�อทุกฝ�ายทันที ขณะท่ีบริษัทฯ จะยังคงมุ�งเน�น

ในการรักษาคุณภาพรวมไปถึงดำเนินโครงการให�แล�วเสร็จและ

บรรลุเป�าหมายตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

9.  Risk from Project Slippage and
     Late Delivery

BJCHI may face penalties and incremental charges

when it is not able to deliver the products and services

on time as agreed in the contract. Project slippage

and late delivery might originate from several issues

where some are uncontrollable such as delay in raw

material delivery by clients. Therefore, BJCHI fully

prioritizes with contract details, rigorously establishes

for project management plan to ensure that project

work can meet the schedule. In case of changes and

modification in design works as well as increase or

decrease in scope of work, delays in raw material

delivery by clients, BJCHI will negotiate with the client

to extend the delivery schedule to gain the benefits

for relevant parties while at all time of securing projects,

BJCHI has focused heavily on quality of products and

work completion to achieve clients’ schedule.
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10.  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร
      เฉพาะทางและแรงงานฝ�มือ

เน่ืองจากลักษณะผลิตภัณฑ�และบริการของบริษัทฯ ต�องอาศัย

บุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถเฉพาะทาง ดังน้ันการสูญเสีย

หรือขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางย�อมส�งผลกระทบต�อการ

ดำเนินงานและความสามารถในการแข�งขันของบริษัทฯ

ในอนาคต บริษัทฯ จึงมีการวางนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคลด�วยการพัฒนาในด�านความรู� ความสามารถ พร�อมกับ

รักษาความสัมพันธ�ท่ีดีกับบุคลากรในองค�กร นอกจากน้ี บริษัทฯ

มีการกำหนดการให�ผลตอบแทนที่เหมาะสมจึงทำให�ลด

ความเสี่ยงในการสรรหาแรงงานฝ�มือ โดยการดำเนินงาน

ท่ีผ�านมาบริษัทฯ ไม�เคยประสบป�ญหาการขาดแคลนบุคลากร

10.  Risk relating to scarcity of specialized
       personnel and skilled workers

As the nature of BJHCI’s products and services require

specialized personnel, then the loss or lack of such

personnel will affect BJCHI’s performance and its

competitiveness in the future. To mitigate such risk,

BJCHI has set human resources management policy

by developing knowledge and capability of its

personnel along with maintaining good relationship

among staffs. In addition, BJCHI offers appropriate

remuneration to employees in order to mitigate the

risk of losing skilled workers. So far, BJCHI never faced

with personnel scarcity.

11.  ความเสี่ยงด�านความปลอดภัยของระบบ
      สารสนเทศ 

ป�จจุบัน ข�อมูลทางธุรกิจหลายอย�างถูกบันทึกและจัดเก็บ

ไว�ในระบบคอมพิวเตอร�ผ�านซอฟต�แวร�ต�างๆ ซึ่งข�อมูลดัง

บางส�วนเป�นความลับทางธุรกิจเช�น รายละเอียดโครงการ

ข�อมูลลูกค�า แผนธุรกิจและข�อมูลทางการเงินต�างๆ ซ่ึงบริษัทฯ

จะอนุญาตให�เฉพาะผู�ที่มีส�วนเกี่ยวข�องเท�านั้นที่สามารถ

เข�าถึงได�อย�างไรก็ตาม ถ�ามีเหตุการณ�ท่ีทำให�ข�อมูลเหล�าน้ัน

ถูกเข�าถึงโดยบุคคลที่ไม�ได�รับอนุญาต จนมีการนําข�อมูล

ดังกล�าวไปใช�ประโยชน�โดยมิชอบ ส่ิงน้ีอาจส�งผลเสียหายต�อ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เพ่ือลดผลกระทบดังกล�าว บริษัทฯ จะทำการกำหนดขอบเขต

และอนุญาตให�เฉพาะผู�ที่มีส�วนเกี่ยวข�องในการเข�าถึงข�อมูล

สำคัญเท�านั้น พร�อมทั้งกำหนดมาตรการและนโยบายด�าน

ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมไปถึงมีการนำระบบ

ซอฟต�แวร�ท่ีมีประสิทธิสำหรับป�องกันการเข�าถึงข�อมูลของผู�ที่

ไม�ได�รับอนุญาต เพ่ือให�ม่ันใจว�าระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

11.  Risk from Security of
       Information Technology

At the present, much business information has been

recorded and kept on the computer software system.

Such information is partially confidential such as

project information, customer profile, business plan

and financial information which only authorized

persons can get access to source of information.

However, if there are some circumstances which

unauthorized persons can reach confidential information

and use it on an inappropriate manner, this might

cause the negative impact on BJCHI’s business

operation.

To mitigate such risk mentioned above, BJCHI has

defined scope of authority and allowed only authorized

persons to get access to information source. In addition,

several measures relating to security of information

technology would be implemented along with efficient

software to protect against unauthorized persons

who can reach the Company’s information source

to fully ensure that Information Technology system

are well managed on the appropriated manner.
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ภาพรวม
การกำกับดูแลกิจการ

OVERVIEW

บริษัทฯ มีเป�าหมายในการเป�นองค�กรธุรกิจช้ันนําท่ีประสบความสําเร็จ

สามารถสร�างมูลค�าระยะยาวและเป�นประโยชน�ท่ีดีให�แก�ผู�ถือหุ�นและ

คำนึงถึงผู�มีส�วนได�เสียโดยรวม เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค�ดังกล�าว

บริษัทฯ จึงมุ�งมั่นดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

เป�นแนวทาง มีความโปร�งใส ตรวจสอบได� และให�ความสําคัญกับการ

มีจรรยาบรรณ เพ่ือเป�นกรอบความประพฤติท่ีสะท�อนถึงคุณค�าองค�กร

โดยมีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือให�บุคลากรทุกระดับได�มีการพัฒนาตนเอง

สามารถนําแนวทางดังกล�าวไปประยุกต�ใช�ให�เหมาะสมโดยยึดมั่น

ในคุณธรรม ความซื่อสัตย�สุจริต รวมทั้งให�ความสำคัญกับการ

ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศท่ีเข�าไปลงทุน การปฏิบัติท่ีสอดคล�อง

กับขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท�องถ่ินน้ันๆ

ตลอดจนกฎหมายต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง

บริษัทฯ เช่ือม่ันว�ากระบวนการจัดการท่ีดี มีความโปร�งใส มีมาตรฐาน

สากล จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันของกิจการและทำให�

บริษัทฯ เป�นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งภายในประเทศและต�างประเทศ

ซึ่งเป�นป�จจัยสําคัญประการหนึ่งในการบรรลุเป�าหมายทางธุรกิจ

เพ่ิมมูลค�าให�แก�บริษัทฯ ตลอดจนนำไปสู�การเติบโตอย�างม่ันคงและ

ยั่งยืนขององค�กร รวมถึงสร�างความเชื่อมั่นให�แก�ผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุน

และผู�ที่มีส�วนได�เสียทุกฝ�ายว�าจะได�รับการปฏิบัติอย�างเป�นธรรม

โดยทั่วถึง ซึ่งจะก�อให�เกิดความเชื่อมั่นจากสังคมและสะท�อนถึง

ภาพลักษณ�ที่ดีของบริษัทฯ

เพื่อให�การดำเนินการด�านการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการพัฒนา

อย�างต�อเนื่อง สอดคล�องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ

บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หลักปฏิบัติ

สากล และกฎหมายต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนการปฏิบัติท่ีสอดคล�อง

กับขนบธรรมเนียมประเพณี บริษัทฯจึงได�ปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให�คณะกรรมการ ผู�บริหาร และ

พนักงานทุกระดับ ยึดถือเป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน

BJCHI aims to be the leading and successful company in

creating long-term value and benefits for shareholders

and stakeholders. To achieve these objectives, BJCHI then

would like strongly to operate its business based primarily

on good corporate governance policy on a transparent,

accountable and ethical basis which are used as the

framework reflecting the Company’s value. The main

objective is to encourage all employees to develop

themselves and bring the mentioned guideline into practices

by sticking to moral principles, honesty and conforming

to laws, traditions and cultures as well as related rules

and regulations of a country in which the company has

operated its business.

BJCHI is strongly confident that good management process

with transparency and international standard will enhance

our competitive landscape which in turn makes BJCHI

to be more accredited locally and internationally. This is

one of the most important factors to reach the business

goals, increase the Company’s value and create long-term

sustainable growth. This will also help to build confidence

of shareholders, investors and stakeholders which all are

expected to receive equitable treatment and then build

up BJCHI’s image.

In order to continue and develop good corporate governance

policy in according with good corporate governance

framework defined by the Stock Exchange of Thailand,

international practices, related laws as well as traditions,

BJCHI has improved good corporate governance policy

in order for Directors, executives and all employees to take

it into practices.
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หลักการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีหลักการดำเนินธุรกิจเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ในการสร�าง

ความสําเร็จสูงสุดในการดําเนินธุรกิจให�เติบโตอย�างม่ันคงและย่ังยืน

ดังนี้ 

1.  ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น

    และผู�มีส�วนได�เสีย      

2.  ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสังคม และพัฒนาหรือ

    ลดผลกระทบด�านลบต�อสิ่งแวดล�อม  

3.  สามารถปรับตัวได�ภายใต�ป�จจัยการเปลี่ยนแปลง

    (Corporate Resilience)     

4.  สามารถแข�งขันอย�างมีคุณธรรมและจริยธรรม

5.  มีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะสั้นและ

    ระยะยาว  

BUSINESS OBJECTIVES
BJCHI adopts business objectives to achieve the upmost

business success and long-term sustainable growth;

1.  Operating business by respecting to rights with

    responsibilities to shareholders and stakeholders.

2.  Operating business in the responsibility to societies and

    the environment.

3.  Operating business under corporate resilience. 

4.  Operating business on a moral and ethical basis.

5.  Achieving good operating results by taking short-term

    and long-tern effect into consideration.

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี CORPORATE GOVERNANCE POLICY
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะส�งเสริมให� บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี-

อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป�นองค�กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จ

มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให�เติบโตอย�างมั่นคงและยั่งยืน

โดยมุ�งเน�นการสร�างประโยชน�ท่ีดีให�แก�ผู�ถือหุ�น และคำนึงถึงผลกระทบ

ต�อผู�มีส�วนได�เสียโดยรวมทุกฝ�าย ดำเนินธุรกิจอย�างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม มีความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได� จึงได�กำหนด

เป�นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให�คณะกรรมการบริษัทฯ

ผู�บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญและยึดถือ

เป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน

The Board of Director has the policy to promote BJCHI

to be the leading and successful company under its

operation efficiency in doing business on a sustainable

basis by creating benefits for shareholders with taking

into account the rights of all the relevant stakeholders.

BJCHI intends to operate its business on a moral, ethical

transparent and accountable basis. Then, the Corporate

Governance Policy has been established in order for Directors,

executives and all employees to fully recognize its importance

and take it into practices.

แนวปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

CORPORATE

GOVERNANCE FRAMEWORK
ในการดำเนินงานที่ผ�านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได�ปฏิบัติตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับ และมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ

รวมท้ังได�ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท

จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance

of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย�กำหนด

เพ่ือเป�นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ

ในการดำเนินงาน และยังทำให�เกิดความโปร�งใสต�อนักลงทุน

อันจะทำให�เกิดความเช่ือม่ันในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต�อบุคคล

ภายนอก โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ มีแนวทาง

ปฏิบัติดังนี้

Based on BJCHI’s business operation, the Board of Directors

has firmly complied with the law, objectives, regulations,

resolutions of the shareholders’ meeting and the Principles

of Good Corporate Governance of Listed Companies

prescribed by the Stock Exchange of Thailand which all are

implemented as the guideline to enhance BJCHI’s business

operation. This has also created transparency for investors

and build up confidence to external parties. Corporate

governance framework has been defined as follows;
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1.  สิทธ�ของผู�ถือหุ�น
1.1  การปกป�องสิทธ�ของผู�ถือหุ�น 
บริษัทฯ ตระหนักและให�ความสำคัญในสิทธิพ้ืนฐานต�างๆ ของผู�ถือหุ�น

ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย�และในฐานะเจ�าของบริษัทฯ

โดยไม�กระทำการใดๆ อันเป�นการละเมิด ริดรอนสิทธิของผู�ถือหุ�น

หรือไม�ได�ละเลยต�อการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน ทั้งนี้

บริษัทฯ ได�คำนึงถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู�ถือหุ�น ได�แก� สิทธิการได�รับ

ส�วนแบ�งในผลกำไรและเงินป�นผลอย�างเท�าเทียมกัน สิทธิในการซ้ือหุ�น

เพิ่มทุน การปฏิบัติอย�างเท�าเทียมกันในการซื้อหุ�นคืนโดยบริษัทฯ

สิทธิในการติดต�อส่ือสารระหว�างกัน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม

สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการ สิทธิในการส�งคำถามที่เกี่ยวข�องกับ

การประชุมล�วงหน�า สิทธิในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นและออกเสียง

ลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให�บุคคลอื่นเข�าร�วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ในการประชุมผู�ถือหุ�น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ

เป�นรายบุคคล สิทธิในการพิจารณาค�าตอบแทนของกรรมการ สิทธิ

ในการออกเสียงแต�งตั้งและกำหนดค�าตอบแทนผู�สอบบัญชี การ

ไม�กีดกันหรือสร�างอุปสรรคในการเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถติดต�อ

ส่ือสารระหว�างกัน รวมถึงบริษัทฯ จะเป�ดเผยให�ทราบโดยทันทีหากมี

ข�อตกลงระหว�างผู�ถือหุ�นที่มีผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญต�อบริษัทฯ

หรือผู�ถือหุ�นรายอื่น

1.   THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS

1.1  Protection of Shareholders’ rights
BJCHI recognizes the critical importance of the fundamental

rights of its shareholders, as investors in the Company’s

securities and owners of the Company. BJCHI therefore

refrains from any act that may violate or curtail the rights

of shareholders or neglect equitable treatment among

shareholders by taking into consideration the basic rights

of shareholders which include the rights to equally receive

dividend payment from net profit, the rights to repurchase

the Company’s shares, the rights of communication, the

rights to propose meeting agenda, the rights to nominate

members of the Board, the rights to submit questions in

relation to meeting agenda in advance, the rights to attend

the shareholders’ meeting and vote, the rights to grant

proxy to any person to attend the meeting and vote on

their behalf, the rights to express opinions and raise questions

at the shareholders’ meeting, the rights to vote during the

election of directors individually so that the shareholders

can truly vote for the desired director, the rights to consider

remuneration for Directors, and the rights to vote for the

appointment of external auditors and determination of

auditor’s fees. BJCHI also ensures freedom of communication

among the shareholders and immediately discloses all

shareholders agreement that may have significant impact

on the Company or other shareholders.

1.2  การประชุมผู�ถือหุ�น
บริษัทฯ ได�ดำเนินการในเรื่องต�างๆ ที่เป�นการส�งเสริมและอำนวย

ความสะดวกในการใช�สิทธิของผู�ถือหุ�นในการเข�าประชุมผู�ถือหุ�น ดังน้ี

(1)  บริษัทฯ จะจัดส�งหนังสือเชิญประชุมพร�อมทั้งข�อมูลประกอบ

     การประชุมตามวาระต�างๆ ให�ผู�ถือหุ�นรับทราบล�วงหน�าก�อน

     วันประชุมไม�น�อยกว�า 7 วัน หรือ ระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกฏหมาย

     หรือกฏระเบียบท่ีเก่ียวข�องกำหนด โดยในแต�ละวาระการประชุม

     จะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ รวมท้ังข�อมูล

     ประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�มีเวลาในการ

     ศึกษาข�อมูลเป�นการล�วงหน�าก�อนวันประชุม นอกจากน้ี บริษัทฯ

     จะนำข�อมูลดังกล�าวประกาศลงในเว็บไซต�ของบริษัทฯก�อน

     วันประชุมผู�ถือหุ�นด�วย

1.2 The Shareholders’ Meeting
The Company promotes and facilitates the exercise of the

shareholders’ rights for shareholders meeting as follows;  

(1)  Disseminated the meeting program and information

     on each agenda to shareholders in advance not less

     than 7 days or any period of time required by related

     laws, rules and regulations. Board of Directors’ opinions

     also are included in each of the agendas as well as

     adequate information in order for shareholders to have

     sufficient time to consider each agenda carefully

     before the meeting date. Moreover, the Company

     will disclose such the information on the Company’s

     website before the meeting date.
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(2)   ในกรณีที่ผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตัวเอง บริษัทฯ

     เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�กรรมการอิสระหรือ

     บุคคลใดๆ เข�าร�วมประชุมแทนตนได� โดยใช�หนังสือมอบฉันทะ

     แบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได�จัดส�งไปพร�อมกับหนังสือนัดประชุม

(3)   บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให�แก�ผู�ถือหุ�น

     โดยในการจัดประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ จะใช�สถานที่ซึ่งสะดวก

     แก�การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่จัดประชุมผู�ถือหุ�นไว�ในหนังสือ

     เชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลา

     ในการประชุมอย�างเพียงพอ

(4)   ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น บริษัทฯ จะเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�น

     สามารถส�งความเห็น ข�อเสนอแนะ หรือข�อซักถามได�ล�วงหน�า

     ก�อนวันประชุมตามหลักเกณฑ�ที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะประกาศ

     หลักเกณฑ�ดังกล�าวทางเว็บไซต�ของบริษัทฯ

(5)   ในการประชุม บริษัทฯ จะเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นมีสิทธิอย�าง

     เท�าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข�อเสนอแนะหรือตั้ง

     คำถามในวาระต�างๆ อย�างอิสระก�อนการลงมติในวาระใดๆ

     และจะมีกรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข�องเข�าร�วม

     ในการประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม 

(6)   บริษัทฯ จะสนับสนุนให�มีการใช�บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ

     เพื่อความโปร�งใสและตรวจสอบได�

(7)   บริษัทฯ จะจัดให�มีบุคคลที่เป�นอิสระช�วยในการตรวจนับ

     คะแนนเสียงในแต�ละวาระ

(8)   ภายหลังการประชุมแล�วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการ

     ประชุมที่บันทึกข�อมูลอย�างถูกต�องและครบถ�วนในสาระสำคัญ

     รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข�อคิดเห็นที่สำคัญ

     ไว�ในรายงานการประชุม เพื่อให�ผู�ถือหุ�นสามารถตรวจสอบได�

     และบริษัทฯ จะมีการบันทึกวีดีทัศน�ภาพการประชุมเพื่อเก็บรักษา

     ไว�และใช�อ�างอิง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำผลการลงคะแนน

     ในแต�ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร�บนเว็บไซต�

     ของบริษัทฯ เพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�พิจารณา

(2)   In case that shareholders are not able to attend the

     shareholders’ meeting themselves, the Company

     provides such the way for them to exercise their voting

     rights by assigning Independent Directors and assigned

     persons with one of the proxy forms attached with

     invitation letter to shareholders meeting.

(3)   The Company facilitates maximum attendance of the

     shareholders by carefully choosing a venue which is

     readily accessible by the shareholders while a map

     of the meeting venue was enclosed in the invitation

     letter to the meeting. Additionally, the Company also

     carefully selects the optimal meeting date and allocates

     sufficient time for the shareholders’ meeting.

(4)   The Company also opened the opportunity for the

     shareholders to submit their opinions, proposals and

     inquiries for the agenda in advance according to

     criteria set by the Company. Such criteria is disclosed

     through the Company’s website.

(5)   During the shareholders’ meeting, shareholders are

     permitted to freely express their views, make

     recommendations and ask questions before casting

     their votes on each meeting agenda. Where required,

     the Directors and the relevant executives clearly

     answered the questions raised by the shareholders.

(6)   The Company facilitates the meeting by using the

     votes in ballots in each agenda for a transparent and

     accountable basis.

(7)   Regarding the transparent basis, the Company will

     assign an independent party for voting count for

     each agenda.

(8)   When the shareholder meeting ends, the Company

     will make the shareholder meeting report on an

     accurate and complete basis including material issues,

     questions and recommendations in order for shareholders

     to oversee such information. Moreover, the Company

     records and keeps VDO for its reference as well as

     publishes details of the voting results for each agenda

     with Minutes of the Annual General Meeting of

     shareholders through the Company’s website for

     shareholders’ consideration.
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ในป� 2563 บริษัทฯ ได�แจ�งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระ

การประชุมให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�าผ�านระบบการส่ือสารข�อมูลของ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และเว็บไซต�ของบริษัทฯ ตั้งแต�

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นมากกว�า 30 วัน

เพื่อให�ผู�ถือหุ�นมีเวลาในการศึกษาข�อมูลในแต�ละวาระการประชุม

ได�อย�างเพียงพอ

บริษัทฯ ได�จัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2563 ในวันศุกร�ท่ี 16

กรกฎาคม 2563 เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ณ ห�องประชุมใหญ�

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 594 หมู� 4

ตำบลมะขามคู� อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ ได�เลือก

วันเวลาในการจัดประชุมผู�ถือหุ�นที่เหมาะสม และได�จัดสรรเวลา

ในการประชุมอย�างเพียงพอ ให�แก�ผู�ถือหุ�นที่ต�องการเข�าร�วมประชุม

รวมทั้งได�แสดงแผนที่ของสถานที่ประชุมไว�ในหนังสือเชิญประชุม

เพื่ออำนวยความสะดวกให�แก�ผู�ถือหุ�นที่ต�องการเดินทางมาประชุม

ด�วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทได�อำนวยความสะดวกให�กับผู�ถือหุ�น

ที่เป�นนักลงทุนสถาบันโดยให�จัดส�งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ

ล�วงหน�าเพ่ือตรวจสอบความถูกต�องก�อนวันประชุม รวมถึงได�จัดเตรียม

อากรแสตมป�สำหรับป�ดในหนังสือมอบฉันทะให�แก�ผู�รับมอบฉันทะ

ที่มาลงทะเบียนเพื่อเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นด�วย ซึ่งในการประชุม

สามัญผู�ถือหุ�น บริษัทฯ ได�ปฏิบัติตามกรอบแนวทางการกำกับดูแล

กิจการที่ดี คู�มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส�งเสริม

ผู�ลงทุนไทย สมาคมบริษัทฯ จดทะเบียน และคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� โดยมีผู�ถือหุ�นเข�าประชุมด�วยตนเอง

จำนวนรวม 37 ราย นับจำนวนหุ�นได�ทั้งสิ้น 1,201,885,744 หุ�น

คิดเป�นร�อยล 75.13 ของจำนวนหุ�นที่จำหน�ายได�ทั้งหมดของบริษัท

โดยไม�นับรวมจำนวนหุ�นของบริษัทท่ีได�ซ้ือคืนตามโครงการซ้ือหุ�นคืน

จำนวน 3,109,800 หุ�น (สามล�านหน่ึงแสนเก�าพันแปดร�อยหุ�น) ท่ีจะ

ไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป�นองค�ประชุมตามกฎหมายและ

ตามข�อบังคับของบริษัทฯ

Regarding 2020 Shareholders’ Meeting, BJCHI disseminated

the meeting program and information on each agenda

to shareholders well in advance through the SET’s official

communication system and BJCHI’s website on 15
th
 June

2020, more than 30 days before the meeting date in order

for shareholders to allow sufficient time to consider each

agenda carefully.

BJCHI’s Annual General Meeting was held on Thrusday 16
th

July 2020 at the main meeting room of BJCHI main office

address 594 Moo 4, Makamkoo, Nikompattana, Rayong,

starting at 13.30 p.m. BJCHI has selected the date of the

appropriate shareholders' meeting and allocate sufficient

time for the meeting including facilitated the shareholders

to attend the meeting. In addition, the map of the meeting

location is provided in the invitation letter. Furthermore,

BJCHI has facilitated the shareholders who are institutional

investors by sending their proxy forms in advance to verify

the accuracy before the meeting date. In addition, the

stamp duty for the proxy forms is provided to the proxies

who register to attend the shareholders' meeting. At the

Annual General Meeting of Shareholders, BJCHI complied

with the framework of Good Corporate Governance, AGM

Checklist required by Thai Investors Association, Thai Listed

Companies Association and Securities and Exchange

Commission. There were 37 shareholders, representing

1,201,885,744 shares, or 75.13 % of total issued shares of the

Company excluding 3,109,800 treasury shares which has

no voting rights. This exceeded the attendance requirement

for the meeting quorum as pursuant to the law and the

Company’s Articles of Association.
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2. การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�น
    อย�างเท�าเทียมกัน
บริษัทฯ จะปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน โดยไม�คำนึงถึงเพศ

อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ความคิดเห็นทางการเมือง

หรือความพิการ และแม�ผู�ถือหุ�นจะไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยเหตุ

ไม�สะดวกประการใด ผู�ถือหุ�นย�อมมีสิทธิมอบฉันทะให�บุคคลอื่น

เข�าร�วมประชุมแทนได� ดังนี้

(1)   บริษัทฯ จะแจ�งกำหนดการประชุม รวมทั้งวาระที่เกี่ยวข�อง

     ต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และเผยแพร�ทางเว็บไซต�

     ของบริษัทฯ อย�างน�อย 30 วันก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น รวมทั้ง

     จะจัดทำและเผยแพร�หนังสือเชิญประชุมท้ังฉบับภาษาไทยและ

     ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต�ของบริษัทฯ เช�นกัน

(2)   บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยสามารถ

     เสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได�ก�อนวันประชุม

     ผู�ถือหุ�น โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ�ที่ชัดเจนเป�นการ

     ล�วงหน�าเกี่ยวกับวิธีการที่ให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอชื่อบุคคล

     เพื่อเข�าดำรงตำแหน�งกรรมการ หรือหลักเกณฑ�เพื่อพิจารณา

     ว�าจะเพิ่มวาระที่ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอหรือไม�

(3)   ในการดำเนินการประชุมแต�ละครั้ง บริษัทฯ จะให�โอกาสแก�

     ผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกันทุกราย โดยก�อนเริ่มการประชุม

     ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช�สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธี

     นับคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�นท่ีต�องลงมติในแต�ละวาระ และยัง

     เป�ดโอกาสให�ผู�เข�าร�วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข�อ

     เสนอแนะ ซักถามในแต�ละวาระโดยใช�เวลาอย�างเหมาะสม

     เพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตาม

     ระเบียบวาระ รวมทั้งจะมิให�ผู�บริหารเพิ่มวาระการประชุม

     ท่ีไม�แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�าโดยไม�จำเป�น โดยเฉพาะวาระ

     ที่มีความสำคัญที่ผู�ถือหุ�นต�องใช�เวลาในการศึกษาข�อมูลก�อน

     การตัดสินใจ

(4)   ในวาระเลือกต้ังกรรมการ บริษัทฯ จะสนับสนุนให�มีการเลือกต้ัง

     เป�นรายคน

2.  THE EQUITABLE TREATMENT OF

     SHAREHOLDERS
BJCHI will conduct the equitable treatment of shareholders

regardless of gender, age, race, nationality, religion, belief,

political opinion and disability. Moreover, if shareholders

are not able to attend the meeting, they are eligible to

assign persons as their representatives to join the shareholder

meeting. 

(1)   BJCHI will inform a meeting schedule and agendas

     to SET and disclose them through the Company’s

     website not less than 30 days prior the meeting date.

     Moreover, the invitation letter to shareholders meeting

     will be published and disclosed both Thai and English

     on the Company’s website.

(2)   BJCHI will facilitate minor shareholders to nominate

     candidates for Directorship, propose meeting agenda

     and ask questions. The procedure for minor shareholders

     to propose candidates for Drectorship will be clearly

     defined in advance or any additional criteria proposed

     by minor shareholders will be input in the meeting

     agendas or not. 

(3)   During the shareholder meeting, BJCHI also opens the

     equal opportunity for the shareholders. Prior the meeting,

     the Chairman will explain the voting procedures, the

     voting count for each agenda while all shareholders

     receive the opportunity to freely express their views

     and opinions, make recommendations and ask

     questions with the sufficient time. The Chairman will

     run the meeting based on defined agendas. Executives

     are not allowed to input any agendas without

     informing to shareholders in advance if not necessary

     particularly for any material agendas which shareholders

     need sufficient time to carefully consider before

     decision-making.

(4)   With respect to the agenda for considering and

     appointing Directors, the voting was done on an

     individual basis.
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(5)   บริษัทฯ ได�กำหนดให�กรรมการรายงานการมีส�วนได�เสียในวาระ

     การประชุมใดๆ อย�างน�อยก�อนการพิจารณาในวาระท่ีเก่ียวข�อง

     ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และบันทึกในรายงาน

     การประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งห�ามมิให�กรรมการที่มีส�วน

     ได�เสียอย�างมีนัยสำคัญในลักษณที่จะไม�สามารถให�ความเห็น

     ได�อย�างอิสระในวาระท่ีเก่ียวข�องงดเว�นจากการมีส�วนร�วมในการ

     ประชุมในวาระนั้นๆ

(6)  บริษัทฯ ได�กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป�องกันการ

     นำข�อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช� โดยห�ามบุคคลหรือหน�วยงาน

     ท่ีทราบข�อมูลภายในนำข�อมูลดังกล�าวไปเป�ดเผยต�อหน�วยงาน

     หรือบุคคลอื่นที่ไม�เกี่ยวข�อง ในกรณีที่บุคคลใดเป�ดเผยข�อมูล

     ดังกล�าวหรือนำไปใช�ไม�ว�าเพื่อประโยชน�ของตนเองหรือผู�อื่น

     หรือกระทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�

     ถือเป�นความผิดอย�างร�ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย

     นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได�กำหนดให�กรรมการ ผู�บริหาร และ

     ผู�เกี่ยวข�องกับข�อมูลทุกคน ห�ามใช�ข�อมูลภายในโดยมิชอบ

     (Insider Trading) ทั้งนี้ รวมถึงคู�สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุ

     นิติภาวะของบุคคลดังกล�าวด�วย และผู�ที่มีหน�าที่รายงาน

     การถือครองหลักทรัพย�ตามกฏหมายมีหน�าที่จัดส�งรายงาน

     ดังกล�าวให�แก�เลขานุการบริษัทฯ เป�นประจำและเป�ดเผยใน

     รายงานประจำป�

(5)   A Director, who has conflicts of interest on any meeting

     agenda, must report such conflicts of interest before

     the meeting considers the relevant meeting agenda.

     Such the issue must be recorded in the Board of

     Directors’ meeting. The Director who has significant

     conflicts of interest in the manner that prevents him

     or her to express independent opinion must leave the

     meeting when the agenda item is being deliberated.

(6)   BJCHI has a policy to prevent illegal use of internal

     information. A person or a department who received

     inside information are not allowed to disclose such

     information to other agencies or unrelated persons.

     Disclosing / using such information for their own

     benefits / for others’ benefits or dealing in transactions

     where conflicts of interest exists is considered a serious

     offence, and anyone who has engaged in such

     activities is subject to disciplinary sanctions. Moreover,

     Directors, Executives and related persons must not

     involve in insider trading including their spouse and

     their minors of cited persons while an authorized person

     taking charge in a change in the possession of securities

     must submit the report to the company secretary on

     a regular basis and then disclose it in annual report.
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3. บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย 3.  THE ROLE OF INTERESTED PERSONS
บริษัทฯ ได�ให�ความสำคัญต�อสิทธิของผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ไม�ว�า

จะเป�นผู�มีส�วนได�เสียภายใน ได�แก� ผู�ถือหุ�นและพนักงานของบริษัทฯ

หรือผู�มีส�วนได�เสียภายนอก เช�น คู�ค�า ลูกค�า เป�นต�น โดยบริษัทฯ

ตระหนักดีว�าการสนับสนุนและข�อคิดเห็นจากผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม

จะเป�นประโยชน�ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ

ดังน้ัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข�อกำหนดท่ีเก่ียวข�องเพ่ือ

ให�สิทธิของผู�มีส�วนได�เสียดังกล�าวได�รับการดูแลเป�นอย�างดี นอกจากน้ี

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได�คำนึงถึงสิทธิของผู�มีส�วน

ได�เสียทุกฝ�าย ตามแนวทางดังต�อไปนี้

BJCHI tirelessly emphasizes importance about rights of all

relevant stakeholders including shareholders, employees or

external parties such as business partners, customers. BJCHI

fully realizes that feedback and support from all the

stakeholders can contribute to the enhancement and

development of the Company’s business operations.

As a result of that, BJCHI will conform to laws, relevant

rules and regulations for stakeholders’ rights. It follows that

BJCHI takes into account the rights of all the relevant

stakeholders. The details are as follows;

ผู�ถือหุ�น   : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด�วยความโปร�งใสและมีประสิทธิภาพ
           โดยมุ�งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให�มีผลการดำเนินงานที่ดี
           มีการเจริญเติบโตอย�างต�อเนื่องและมั่นคง เพื่อให�เกิด
           ประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�นในระยะยาว รวมท้ังดำเนินการ
           เป�ดเผยข�อมูลด�วยความโปร�งใสและเช่ือถือได�ต�อผู�ถือหุ�น

พนักงาน  : บริษัทฯ ได�ปฏิบัติต�อพนักงานอย�างเท�าเทียม เป�นธรรม
           และให�ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังให�
           ความสำคัญต�อการพัฒนาทักษะ ความรู�ความสามารถ
           และศักยภาพของพนักงานอย�างสม่ำเสมอ เช�น การจัด
           อบรม การสัมนา และการฝ�กอบรม โดยให�โอกาส
           อย�างท่ัวถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร�างแรงจูงใจ
           ให�พนักงานท่ีมีความรู�ความสามารถสูงให�คงอยู�เพ่ือพัฒนา
           องค�กรต�อไป อีกท้ังยังได�กำหนดแนวทางในการต�อต�าน
           การทุจริต การคอรัปช่ัน รวมท้ังปลูกฝ�งให�พนักงานทุกคน
           ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�อง เช�น
           การห�ามใช�ข�อมูลภายใน เป�นต�น 

คู�ค�า      : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู�ค�าโดยการให�คู�ค�า
           แข�งขันบนข�อมูลที่เท�าเทียมกัน และคัดเลือกคู�ค�าด�วย
           ความยุติธรรมภายใต�หลักเกณฑ�ในการประเมินและ
           คัดเลือกคู�ค�าของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได�จัดทำ
           รูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป�นธรรมแก�ทั้งสองฝ�าย
           และจัดให�มีระบบติดตามเพ่ือให�ม่ันใจว�ามีการปฏิบัติตาม
           เง่ือนไขของสัญญาอย�างครบถ�วน และป�องกันการทุจริต
           ประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
           บริษัทฯ มีการซื้อสินค�าจากคู�ค�าเป�นไปตามเงื่อนไข
           ทางการค�า ตลอดจนการปฏิบัติตามสัญญาต�อคู�ค�า
           อย�างเคร�งครัด

Shareholders : BJCHI operates business with transparency
               and efficiency. BJCHI intends to operate the
               business in order to achieve good operating
               results and long-term sustainable growth so
               as to maximize long-term value to the
               shareholders. In addition, BJCHI discloses
               reliable information to the shareholders with
               transparency.

Employees   : BJCHI treats all employees fairly and provides
               suitable remuneration. The company places
               high priority on continuous development of
               the employees in terms of skills, knowledge
               and capabilities. Training, seminar are provided
               for all employees while caliber employees
               are motivated to continue working with
               the company.

               Furthermore, BJCHI provides clear and strict
               guidance so as to prevent frauds and corruption
               and to motivate employees to comply with
               all the relevant laws and regulations such
               prohibition of inside trading.

Business
Partners      : BJCHI has fair and equitable procedures for
               selecting business partners by providing the
               same information to all the prospective
               companies and selecting business partners
               based on clear assessment criteria. BJCHI
               also works with the business partners to agree
               on fair and appropriate terms and conditions,
               and BJCHI has the monitoring system to ensure
               that all terms and conditions are fully complied
               in order to protect all frauds during the
               selection process. BJCHI procures products
               from clients by strictly reaching commercial
               conditions and clients’ contracts.
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ลูกค�า     : บริษัทฯ รับผิดชอบต�อลูกค�าโดยการรักษาคุณภาพและ

           มาตรฐานของสินค�าและบริการ รวมถึงการตอบสนอง

           ต�อความต�องการของลูกค�าให�ครบถ�วนและครอบคลุม

           ให�มากที่สุด เพื่อมุ�งเน�นการสร�างความพึงพอใจให�แก�

           ลูกค�าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให�บริการ

           หลังการขาย ตลอดจนให�ข�อมูลท่ีถูกต�องเก่ียวกับสินค�า

           และบริการของบริษัทฯ รวมทั้งยังจัดให�มีกระบวนการ

           ที่สามารถให�ลูกค�าแจ�งถึงป�ญหาหรือการให�บริการที่ไม�

           เหมาะสมพ่ือท่ีบริษัทฯ จะได�ป�องกันแก�ไขป�ญหาเก่ียวกับ

           สินค�าและบริการได�อย�างรวดเร็ว

เจ�าหนี ้   : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเง่ือนไขต�างๆ ตามสัญญาท่ีมีต�อ

           เจ�าหนี้เป�นสำคัญในการชำระคืนเงินต�น ดอกเบี้ยและ

           การดูแลหลักประกันต�าง ๆ 

คู�แข�ง     : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข�งขันท่ีดี มีจรรยาบรรณ

           และอยู�ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและ

           ส�งเสริมนโยบายการแข�งขันอย�างเสรีและเป�นธรรม

สังคมและ
ส�วนรวม  : บริษัทฯ ใส�ใจและให�ความสำคัญต�อความปลอดภัย

           ต�อสังคม ส่ิงแวดล�อมและคุณภาพชีวิตของผู�คนท่ีมีส�วน

           เก่ียวข�องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส�งเสริมให�

           พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

           ต�อส่ิงแวดล�อมและสังคม รวมท้ังจัดให�มีการปฏิบัติตาม

           กฏหมายและระเบียบข�อบังคับต�างๆ นอกจากน้ี บริษัทฯ

           พยายามเข�าไปมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ ท่ีเป�นการสร�าง

           และรักษาไว�ซ่ึงส่ิงแวดล�อมและสังคม ตลอดจนส�งเสริม

           วัฒนธรรมในท�องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู� 

Customers        : BJCHI has the responsibility to the customers

                    to delivering products and services of

                    quality that is in line with industry

                    standards and customers’ specifications.

                    Additionally, BJCHI provides post-delivery

                    service, detailed information relating to

                    the products and services delivered to

                    the customer, and a channel for customers

                    to report defects or inadequate services

                    so that BJCHI can immediately address

                    the issues and take necessary corrective

                    actions to prevent recurrences.

Creditors         : BJCHI will comply with the contract terms

                    that BJCHI has agreed with the creditors,

                    including repayments of principal and

                    interests and retention of security assets.

Competitors      : BJCHI competes with competitors within

                    the framework of healthy competition

                    in compliance with all relevant laws and

                    regulations while fair competition policy

                    are also promoted by BJCHI.

Environment and
Communities     : BJCHI cares and gives priority to safety

                    of society, environment and quality of

                    life in the community in the areas where

                    the Company’s business operations are

                    located. BJCHI educates its employees

                    to partake in the responsibility to preserve

                    the environment and societies in line

                    with the law and regulations. BJCHI also

                    involves in various activities in building

                    and preserving environment as well as

                    promoting local cultures where BJCHI

                    runs the business operation.

Any stakeholder may make inquiries, raise complaints or

provide information on any violation of law, inaccuracy

in the financial reports, defective internal control system

or violation of business ethics of the Company to any

Independent Director or member of the Audit Committee.

The complaints and information received will be kept

confidential. The Independent Director or member of the

Audit Committee will then direct an investigation into the

matter, seek a solution thereto, if possible, and deliver

a report to the Board.

นอกจากนี้ ผู�มีส�วนได�เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ�งข�อ

ร�องเรียน หรือแจ�งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต�อง

ของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร�อง หรือการ

ผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ�านกรรมการอิสระ หรือกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ ได� ทั้งนี้ ข�อมูลร�องเรียนและแจ�งเบาะแส

จะได�รับการคุ�มครองและเก็บไว�เป�นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือ

กรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข�อมูล และหา

แนวทางแก�ไข (หากมี) และจะรายงานต�อคณะกรรมการบริษัทฯ

ต�อไป
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4. การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส 4.  DISCLOSURE AND TRANSPARENCY
บริษัทฯ ได�เป�ดเผยข�าวสารข�อมูลและสารสนเทศต�างๆ ของกิจการ

ตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงกฎระเบียบของหน�วยงาน

ต�างๆ ท่ีกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ข�อมูลท่ีจะเป�ดเผยจะต�องผ�าน

การกลั่นกรองจากผู�รับผิดชอบให�มีความครบถ�วน ถูกต�อง และ

เพียงพอต�อการตัดสินใจของผู�ลงทุน การเป�ดเผยจะต�องได�รับการ

อนุมัติจากผู�มีอํานาจของบริษัทฯ โดยจะไม�เป�ดเผยข�อมูลที่เป�น

ความลับของบริษัทฯ ลูกค�า คู�ค�า ให�แก�บุคคลท่ีไม�เก่ียวข�อง เว�นแต�

จะได�รับอนุญาตหรือจําเป�นต�องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม�แสดง

ข�อมูลที่เกินจริงจนทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ ดังนี้

BJCHI discloses the information required by laws and

regulations of governing agencies. Such information must

be fully scrutinized by responsible persons in an accurate,

complete and sufficient basis for investors’ decision-making.

The disclosure needs to be approved from the Company’s

authorized person while confidential information of the

company, customers, and business partners must not be

disclosed to irrelevant parties except only for approved

cases or required by laws. Moreover, such information must

be not exaggerated and misunderstood. The details are

as follows;
(1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ให�ความสำคัญต�อการเป�ดเผยข�อมูล

     ที่มีความถูกต�อง ครบถ�วน เพียงพอ โปร�งใส และทันเวลา

     ทั้งข�อมูลทางการเงินและข�อมูลทั่วไป ตลอดจนข�อมูลอื่นที่มี

     ผลกระทบต�อราคาหลักทรัพย�ของบริษัทฯ ซึ่งล�วนมีผลต�อ

     กระบวนการตัดสินใจของผู�ลงทุนและผู�มีส�วนได�เสียของบริษัทฯ

     โดยเป�ดเผยตามหลักเกณฑ�ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

     ตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�

     แห�งประเทศไทย

(2)   บริษัทฯ จัดให�มีเจ�าหน�าที่ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ� (Investor

     Relations) เพ่ือทำหน�าท่ีติดต�อส�อสารกับนักลงทุนหรือผู�ถือหุ�น

     บริษัทฯ จะจัดให�มีการประชุมเพื่อวิเคราะห�ผลการดำเนินงาน

     เป�นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร�ข�อมูลของบริษัทฯ ทั้งข�อมูล

     ทางการเงินและข�อมูลท่ัวไปให�แก�ผู�ถือหุ�น นักวิเคราะห�หลักทรัพย�

     บริษัทจัดอันดับความน�าเชื่อถือ และหน�วยงานรัฐที่เกี่ยว

     ข�องผ�านช�องทางต�าง ๆ ได�แก� การรายงานต�อสำนักงาน

     คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

     ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และเว็บไซต�ของบริษัทฯ

     นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให�ความสำคัญในการเป�ดเผยข�อมูล

     อย�างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให�ผู�ถือหุ�น

     ได�รับข�าวสารเป�นประจำ โดยผ�านเว็บไซต�ของบริษัทฯ โดยข�อมูล

     ท่ีอยู�บนเว็บไซต�จะมีการปรับปรุงให�ทันสมัยอยู�เสมอ ซ่ึงข�อมูล

     ดังกล�าวรวมถึงวิสัยทัศน� พันธกิจ งบการเงิน ข�าวประชาสัมพันธ�

     รายงานประจำป� โครงสร�างบริษัทฯ และผู�บริหาร ตลอดจน

     โครงสร�างการถือหุ�นและผู�ถือหุ�นรายใหญ� หนังสือเชิญประชุม

     เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฏบัตรต�างๆ เป�นต�น

(1)   The Board of Directors places high priority for information

     disclosure on an accurate, complete, transparent and

     timely manner both in financial and non-financial

     information as well as any other information which has

     the impact on BJCHI’s security price with the potential

     influence on decision-making of investors and stakeholders.

     Such information disclosure is strictly complied with

     rules and regulations of SEC and SET.

(2)   Investor Relation Department is established as the

     communication channel with investors or shareholders.

     BJCHI regularly organizes its meeting event to analyze

     the operating performance and disclose such information

     both in financial and general information for shareholders,

     analysts, credit rating agencies and government

     agencies through various channel such report to SEC,

     SET and the Company’s website. BJCHI recognizes

     the importance of regularly disclosing the information

     both in Thai and English in order for shareholders to

     receive the Company’s information on its website

     which will be kept regularly updated including vision,

     mission, financial statement, public relation news,

     annual report, organization chart, Board of Directors

     and the management team, shareholding structure,

     major shareholders, the invitation letter to the meeting,

     the company registration documents and company’s

     charter.
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(3)   บริษัทฯ ให�ความสำคัญต�องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศ

     ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป� โดยคณะกรรมการ

     ตรวจสอบจะเป�นผู�สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและ

     ระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลสำคัญอย�าง

     เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให�

     คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และจะจัดให�มีรายงานความ

     รับผิดชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเงินแสดง

     ควบคู�กับรายงานของผู�สอบบัญชีในรายงานประจำป�นอกจากน้ี

     คณะกรรมการยังสนับสนุนให�มีการจัดทำคำอธิบายและการ

     วิเคราะห�ของฝ�ายจัดการ (Management Discussion and

     Analysis) เพื่อประกอบการเป�ดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส

(4)   บริษัทฯ จะเป�ดเผยข�อมูลเก่ียวกับกรรมการแต�ละท�าน บทบาท

     และหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย

     ของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุมและการเข�าประชุม

     ในป�ที่ผ�านมา และความเห็นจากการทำหน�าที่ รวมทั้งการฝ�ก

     อบรมและพัฒนาความรู�ด�านวิชาชีพอย�างต�อเนื่องในรายงาน

     ประจำป� และแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป�ของบริษัทฯ

     รวมถึงการเป�ดเผยนโยบายการจ�ายค�าตอบแทน ลักษณะและ

     รายละเอียดเของค�าตอบแทนของกรรมการและผู�บริหารระดับสูง

     ในบริษัทฯ และบริษัทย�อย (หากมี) ด�วย

(5)   บริษัทฯ จะเป�ดเผยค�าสอบบัญชีและค�าบริการอ่ืนท่ีผู�สอบบัญชี

     ให�บริการ 

(6)   บริษัทฯ จะจัดให�มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

     จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด�านการบริหารความเสี่ยง และ

     นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล�อมและสังคมที่ได�ให�ความ

     เห็นชอบไว�โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าว

     รวมท้ังกรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าวได�พร�อมด�วย

     เหตุผล โดยรายงานผ�านช�องทางต�างๆ เช�น รายงานประจำป�

     และเว็บไซต�ของบริษัทฯ เป�นต�น

(3)   BJCHI fully recognizes the importance of financial

     statement and information disclosed in annual report.

     The Audit Committees will scrutinize a quality of financial

     reporting and internal control as well as disclosure to

     notes to financial statement. Later, the Audit Committees

     will report The Board of Directors. BJCHI will make

     report of the Board’s Responsibilities for financial

     statement and auditor report through annual report.

     In addition, the Board of Directors promotes the

     company to do Management Discussion and Analysis

     on a quarterly basis.

(4)   BJCHI discloses the information about individual directors,

     roles and responsibilities of the Board of Directors,

     Sub-Committees, the number of meeting attendance

     in the prior year as well as opinions from their duties,

     training, and professional development in annual report,

     annual registration system. Moreover, remuneration

     policy, details of directors’ and executives’ remuneration

     for the company and its subsidiaries (if any) are

     also disclosed.

(5)   BJCHI also discloses auditor’s fees and service fees.

(6)   BJCHI also provides the corporate governance policy,

     business code of conduct, risk management policy

     and environment and societies-preserving policy as

     finalized. The result of policy execution and impractical

     cases with reasons are disclosed through many channels

     such as annual report and the Company’s website.
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เพื่อเป�นไปตามหลักการเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส บริษัทฯ

ได�ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังต�อไปนี้

So as to follow the disclosure and transparency policy,

BJCHI also conducted serveral events as follows:

   การจัดประชุมนักวิเคราะห�หลักทรัพย�รายไตรมาส :

   ในป� 2563 บริษัทฯ ได�จัดการประชุมนักวิเคราะห�หลักทรัพย�

   ให�แก�นักวิเคราะห�และผู�จัดการกองทุน จำนวน 2 ครั้ง

   การเข�าร�วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู�ลงทุนรายไตรมาส :

   โดยในป� 2563 โดยผู�บริหารเข�าร�วมงาน 4 ครั้ง

   SET’s Opportunity Day :

   In 2020, BJCHI’s executives attended the envent for

   4 times

   Quarterly Analyst Meetings :

   in 2020, BJCHI organized 2 Analyst Meeting events to

   provide material information to analysts and fund managers

บริษัทฯ มีการเป�ดเผยข�อมูลของบริษัทฯ ผ�านหลากหลายช�องทาง

เช�น สื่อมวลชน หนังสือพิมพ� นิตยสาร วารสาร โทรทัศน� ฯลฯ

Disclosure on BJCHI’s information via many channels

such as Medias, Newspaper, Magazine and Television
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Additionally, BJCHI highly prioritizes investor relation

activities by establishing Investor Relation (IR) Department

serving as the contact point to communicate with investors,

analysts and related parties on an efficient manner. Due

to our continuous determination, BJCHI received 2020

Best IR Award and 2020 Outstanding IR Award in the group

of listed companies with market capitalization between

3,000-10,000 million baht on 14-15th December 2020.

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ ได�ให�ความสำคัญอย�างสูงต�อการบริหาร

ความสัมพันธ�กับนักลงทุน โดยจัดตั้งฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ� ซึ่งมี

วัตถุประสงค�เพ่ือท่ีจะเป�นช�องทางในการส่ือสารกับนักลงทุนนักวิเคราะห�

และผู�ท่ีเก่ียวข�องให�เป�นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึงจากความมุ�งม่ัน

ในการทำงานดังกล�าวอย�างต�อเน่ืองทำให�บริษัทฯ ได�รับรางวัลบริษัท

จดทะเบียนด�านงานนักลงทุนสัมพันธ�ยอดเย่ียม (Best IR Award) และ

ด�านงานนักลงทุนสัมพันธ�ดีเด�น (Outstanding IR Award) ในงาน

“SET Award 2020” สำหรับกลุ�มบริษัทที่มีมูลค�าหลักทรัพย� ณ

ราคาตลาด (Market Cap.) ระหว�าง 3,000-10,000 ล�านบาท เม่ือ

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563
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5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1  โครงสร�างคณะกรรมการบร�ษัท

5.1  Board of Directors Structure

5.   RESPONSIBILITIES OF THE BOARD
      OF DIRECTORS

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วยบุคคลซึ่งมีความรู�
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ�ท่ีสามารถ
เอื้อประโยชน�ให�กับบริษัทฯ ได� มีความทุ�มเท และให�เวลา
อย�างเต็มท่ีในการปฏิบัติหน�าท่ีตามความรับผิดชอบ โดยเป�น
ผู�มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมของ
องค�กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให�เป�นไปตาม
แผนที่วางไว� 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได�รับการแต�งตั้งจากผู�ถือหุ�น เพื่อ
กำกับดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ แต�งตั้งฝ�าย
บริหารเพ่ือรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ แต�งต้ังคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได�รับมอบหมาย
แต�งต้ังผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมท้ังแต�งต้ังเลขานุการบริษัทฯ
รับผิดชอบการดำเนินการประชุม และการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วยกรรมการอย�างน�อย
6 คน โดยกรรมการไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวน
กรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู�ในประเทศไทย ประกอบด�วย
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป�นอิสระอย�างน�อยจำนวน
1 ใน 3 แต�ไม�น�อยกว�า 3 คน ซึ่งมีความเป�นอิสระจาก
ฝ�ายจัดการและไม�มีผลประโยชน� ความสัมพันธ�ทางธุรกิจ
หรือความสัมพันธ�อื่นใดตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�
และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เก่ียวกับคุณสมบัติ และ
ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ ซ่ึงจะทำให�
เกิดการถ�วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงเรื่องต�างๆ
อย�างเหมาะสม สามารถดูแลผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นทุกราย
อย�างเท�าเทียมกัน และดูแลไม�ให�เกิดความขัดแย�งทาง
ผลประโยชน�ระหว�างบริษัทฯ กับผู�บริหาร / ผู�ถือหุ�นรายใหญ�
หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู�บริหาร / ผู�ถือหุ�นรายใหญ�กลุ�มเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังต�องสามารถให�ความคิดเห็นในการประชุม
ได�อย�างเป�นอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน�งคราวละ
ไม�เกิน 3 ป�ตามกฏหมายที่เกี่ยวข�องกำหนด นอกจากนี้
กรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ สามารถเข�าดำรงตำแหน�ง
กรรมการหรือผู�บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได�
แต�ต�องเป�นไปตามข�อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง โดยจะต�องแจ�ง
ต�อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให�รับทราบด�วย

The Board of Directors currently consists of directors
who collectively possess the appropriate knowledge,
expertise, capabilities and experience to fully create
benefits for the company and to undertake their
effort and time for their own responsibilities. The Board
of Directors takes a key role in determining policies
and organization overview, governing, monitoring and
evaluating the company’s performance as planned.

The Board of Directors, who is appointed by shareholders
to oversee the company’s business performance,
also appoints Executives to take responsibilities on
the company’s business operation, establishes
Sub-Committees to take charge in a specific issue,
and appoints the company’s auditors as well as the
company secretary for taking roles in the meeting
event in accordance with laws and compliance.

The Board currently consists of at least 6 directors
which the number of directors not less than one-half
(1/2) of the total number of the directors have
residency in Thailand composing of the Chairman,
Vice Chairman and Directors. The non-executive
directors must make up at least one-third of the total
number of the directors but not less than 3 persons.
The non-executive directors must be independent
from the management and do not have any business
relationship as Notification of the Capital Market
Supervisory Board, the Securities and Exchange
Commission and the Stock Exchange of Thailand in
relation with qualifications and the non-executive
directors’ scope of work which in turn will help
keep balance in considering and voting for the
company’s issues on a suitable basis, concerning
about shareholders’ interest on an equal basis and
settling conflicting of interests between the company
with Executives/ major shareholders and other
companies which have the same Executives and
major shareholders. The non-executive directors who
are able to freely deliver their opinions have the term
of directorship is no more than 3 years as prescribed
by the applicable law. Moreover, a director or
executive of the Company may also be a director
or executive of an associated company of the
Company or other legal entities, subject to the
provisions of the Securities and Exchange Commission,
the Stock Exchange of Thailand and other competent
authorities, provided that the holding of the position
in other companies are reported to the Board for
acknowledgement.
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5.2  อำนาจ หน�าที่ และความรับผิดชอบ
      ของคณะกรรมการบร�ษัท

5.2  Power, Duties and Responsibility

คณะกรรมการบริษัทเปรียบเสมือนตัวแทนของผู�ถือหุ�น มีความ

รับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

มีหน�าท่ีกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

รวมทั้งกำกับดูแลให�การบริหารจัดการเป�นไปตามเป�าหมาย

เพื่อประโยชน�ระยะยาวแก�ผู�ถือหุ�นภายใต�กรอบข�อกำหนด

ของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะ

เดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�าย 

นอกจากหน�าท่ีหลักในฐานะผู�แทนของผู�ถือหุ�นตามท่ีได�กล�าว

มาแล�ว อำนาจหน�าท่ีความรับผิดชอบกรรมการบริษัทฯ ยังเป�น

ไปตามท่ีได�กำหนดไว�ในกฎหมาย ข�อบังคับและวัตถุประสงค�

ของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู�ถือหุ�น ดังนี้

(1)   นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

     บริษัทฯ ได�จัดให�มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ

     บริษัทฯ เป�นลายลักษณ�อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุม

     คณะกรรมการได�ให�ความเห็นชอบนโยบายดังกล�าว

     ทั้งนี้การจัดทำคู�มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อที่

     จะแนวทางแก�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน ในการ

     ปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ

     จะจัดให�มีการทบทวนนโยบายดังกล�าวเป�นประจำทุกป�

(2)   หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

     บริษัทฯ มีเจตนารมณ�ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

     อย�างโปร�งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วน

     ได�ส�วนเสีย ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดล�อม โดยบริษัทฯ

     ได�กำหนดข�อพึงปฏิบัติเป�นลายลักษณ�อักษรเพื่อให�

     คณะกรรมการบริษัทฯ ผู�บริหาร และพนักงานยึดถือ

     เป�นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 

     (ก) จรรยาบรรณว�าด�วยความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�น

     (ข) จรรยาบรรณว�าด�วยความสัมพันธ�ต�อลูกค�า

     (ค) จรรยาบรรณว�าด�วยความสัมพันธ�ต�อคู�ค�า คู�แข�ง

         ทางการค�า และเจ�าหนี้

     (ง) จรรยาบรรณว�าด�วยความรับผิดชอบต�อพนักงาน

     (จ) จรรยาบรรณว�าด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและ

         สิ่งแวดล�อม 

ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศและแจ�งให�พนักงานทุกคนรับทราบ

และปฏิบัติอย�างเคร�งครัด

The Board of Directors has duties to represent

shareholders and has powers, duties and responsibilities

in the company’s business operation, to determine

policies and business direction and oversee the

company in order to achieve the business goals to

create long-term sustainable growth in accordance

with the law, business code of conduct as well as

the benefits for all stakeholders.

In addition to being shareholders’ representatives,

power, duties and responsibility of The Board of

Directors are in line with the law, the company’s

Articles of Association and objectives and the resolutions

of the shareholders’ meetings as follows;

(1)   Corporate Governance Policy

     The company provides the written corporate

     governance policy to propose for The Board

     of Directors’ approval. Establishing corporate

     governance policy is to provide guidance for

     Directors, Executives and employees for their

     practice. Moreover, The Board of Directors will

     review such that policy on a yearly basis.

(2)   Business Code of Conduct

     The company intends to operate its business on

     a transparent, fair basis with responsibilities to

     stakeholders, societies and environment. The

     company defines the following written procedures

     for Directors, Executives and employees for

     their practice;

     (a) Code of Conduct about responsibilities to

         shareholders

     (b) Code of Conduct about relations to customers

     (c) Code of Conduct about relations to business

         partners, competitors and creditors

     (d) Code of Conduct about responsibilities to

         employees

     (F)  Code of Conduct about responsibilities to

         societies and environment

The Company announces and informs such the above

procedures in order for all employees to acknowledge

and strictly take them into practice.
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(3)   ความขัดแย�งทางผลประโยชน�

     บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาขจัดป�ญหาความขัดแย�ง

     ทางผลประโยชน�อย�างรอบคอบด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต มีเหตุผล

     และเป�นอิสระภายใต�กรอบจริยธรรมท่ีดี เพื่อผลประโยชน�ของ

     บริษัทฯ เป�นสำคัญ โดยกำหนดให�ผู�ที่มีส�วนเกี่ยวข�องหรือ

     เก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณาเป�ดเผยข�อมูลเก่ียวกับส�วนได�เสีย

     ของตนและผู�ที่เกี่ยวข�องให�บริษัทฯ ทราบ และต�องไม�เข�าร�วม

     การพิจารณา รวมถึงไม�มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล�าว

     บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการ

     ที่มีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�สอดคล�องกับกฎหมาย

     ตลอดจนข�อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาด

     หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�

     แห�งประเทศไทย รวมทั้งจะเป�ดเผยรายการดังกล�าวไว�ใน

     รายงานประจำป� และแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป�

     (แบบ 56-1) 

(4)   การควบคุมภายใน

     ระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุม

     ภายใน ท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ

     โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ�ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

     เพื่อทำหน�าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

     และรายงานผลต�อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการ

     ตรวจสอบที่วางไว�

(5)   การบริหารความเสี่ยง

     บริษัทฯ ได�จัดให�มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช�วย

     สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายด�านการ

     บริหารความเสี่ยงให�ครบคลุมทั้งองค�กร รวมทั้งกำกับดูแล

     ให�มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลด

     ผลกระทบต�อธุรกิจของบริษัทฯ อย�างเหมาะสม 

(6)   รายงานของคณะกรรมการ

     คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน

     โดยมีฝ�ายบัญชีและผู�สอบบัญชีมาประชุมกัน และนำเสนอ

     รายงานทางการเงินต�อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

     โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป�นผู�รับผิดชอบต�องบการเงินรวม

     ของบริษัทฯ และบริษัทย�อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน

     ที่ปรากฏในรายงานประจำป�

(3)   Conflicts of Interest Policy

     The Company has a policy to mitigate and manage

     conflicts of interest with care and integrity on a

     reasonable basis under the business ethics framework

     and the company’s benefit. Any Director who has

     or may have conflicts of interest in respect to any

     matters related to the company shall disclose them

     to the company while he or she shall abstain from

     voting and must leave the meeting when the item

     is being deliberated.

     The Company has related transaction policy and

     conflicts of interest policy which are applicable with

     laws, rules and regulation of the Securities and Exchange

     Commission and the Stock Exchange of Thailand.

     Such polices are also disclosed in annual report and

     annual registration statement.

(4)   Internal Control

     Regarding Internal Control system for supervising the

     company’s internal control both in Executive level and

     operational level, the company establishes the Internal

     Audit Unit to assess a sufficiency of Internal Control

     system and then report to the Audit Committee

     according to the internal audit plan.

(5)   The Risk Management Management

     The company establishes The Risk Management

     Committee to support The Board of Directors in defining

     the risk management framework coving the organization

     as well as overseeing risk management process to

     mitigate the risks that the Company currently encounters

     on a suitable basis.

(6)   Directors’ Report

     The Audit Committee has duties to review the reporting

     of its financial performance along with accounting

     team and auditors during the meeting and then

     proposes such the reporting of its financial performance

     to The Board of Directors on a quarterly basis. The

     Board of Directors will take responsibilities for the

     financial reporting of the company and its subsidiaries

     as well as financial information as disclosed through

     annual report.
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(1)   to devote his/her time and recognize the importance

      in their duties as well as govern the company under

      the laws, objectives, Articles of Association, the Board

      of Directors’ resolution as well as shareholders’ resolution

      with responsibilities, prudence and integrity to protect

      the company’s benefits. 

(2)   to determine the vision, business strategies, business

      direction, business policies, targets, business plan,

      budget, management structure and authority limits

      of the Company and its subsidiaries, and to oversee

      management and the operating performance of the

      Management or other designated persons to comply

      with defined policies in order to maximize value for

      the company and its shareholders. Moreover, such

      vision, business strategies, business direction will be

      reviewed on a yearly basis.

(3)   to determine the framework and policy for determining

      salaries, salary adjustments, bonuses, remunerations

      and benefits of the high-level executives.

(4)   to monitor and evaluate Executives’ performance on

      a regular basis to achieve the company’s strategies

      based on the company’s working plan and budget

      as well as oversee Executives’ remuneration on a

      suitable basis.

(5)   to assign the Chairman of Executive Committee and

      Chief Executive Officer with power and responsibilities

      in taking daily task and supervise the company to

      follow business strategies, business direction, objectives,

      policies and budgets approved by the Board of

      Directors as well as regular performance assessment

      of the Chairman of Executive Committee and Chief

      Executive Office.

(6)   to ensure that the Company and its subsidiaries adopt

      an appropriate and efficient accounting system,

      and to ensure that it has reliable financial reporting

      and accounting systems, including sufficient and

      appropriate internal control and internal audit systems;

(7)   to consider and approve the acquisition or disposition

      of assets (in cases the value of the transaction does

      not require an approval from the shareholders’ meeting),

      investment in new businesses and any operational

      matters as required by relevant laws, notifications

      and regulations;

หน�าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบร�ษัท

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF
THE BOARD OF DIRECTORS

(1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ต�องทุ�มเทเวลา และให�ความสำคัญ

      ในการปฏิบัติหน�าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให�

      เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับ มติที่ประชุม

      คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ด�วยความ

      รับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซ่ือสัตย�สุจริตและระมัดระวัง

      รักษาผลประโยชน�ของบริษัทฯ

(2)   กำหนดวิสัยทัศน� กลยุทธ� ทิศทางของธุรกิจ นโยบาย เป�าหมาย

      แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร�างการบริหารจัดการ และ

      อำนาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย�อยตามที่ฝ�ายจัดการ

      นำเสนอ และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงาน

      ของฝ�ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได�รับมอบหมายให�ทำ

      หน�าท่ีดังกล�าว เพ่ือให�เป�นไปตามนโยบายท่ีกำหนดไว�อย�างมี

      ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค�าสูงสุดให�แก�บริษัทฯ

      และผู�ถือหุ�น ตลอดจนให�มีการทบทวนวิสัยทัศน� กลยุทธ� และ

      ทิศทางของธุรกิจดังกล�าวเป�นประจำทุกป�

(3)   กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับ

      ข้ึนเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค�าตอบแทน และบำเหน็จ

      รางวัลของผู�บริหารระดับสูงให�มีความเหมาะสม

(4)   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ของฝ�ายจัดการ

      อย�างต�อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให�บรรลุกลยุทธ�และเป�นไป

      ตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ�าย

      ค�าตอบแทนผู�บริหารที่เหมาะสม

(5)   พิจารณามอบหมายอำนาจและหน�าท่ีความรับผิดชอบในการ

      บริหารงานประจำวันให�ประธานกรรมการบริหารและประธาน

      เจ�าหน�าท่ีบริหาร และดูแลให�เป�นไปตามแผนกลยุทธ� ทิศทาง

      การดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค� นโยบาย และงบประมาณ

      ท่ีได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนจัดให�มีการ

      ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและประธาน

      เจ�าหน�าที่บริหารอย�างสม่ำเสมอ

(6)   ดำเนินการให�บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีระบบงานบัญชีที่

      เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให�มีการรายงานทาง

      การเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได� รวมทั้งจัดให�มีระบบ

      ควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและ

      เหมาะสม

(7)   พิจารณาอนุมัติการได�มาหรือจำหน�ายไปซ่ึงทรัพย�สิน (ในกรณี

      ท่ีขนาดของรายการไม�จำเป�นต�องพิจารณาโดยท่ีประชุมผู�ถือหุ�น)

      การลงทุนในธุรกิจใหม� และการดำเนินงานใดๆ ให�เป�นไปตาม

      กฎหมาย ประกาศ และระเบียบข�อบังคับที่เกี่ยวข�อง
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(8)   พิจารณาอนุมัติรายการท่ีมีนัยสำคัญตามท่ีกำหนดไว�ในกฎหมาย

      ข�อบังคับ นโยบาย ระเบียบ หรืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

      ซึ่งก�อให�เกิดภาระผูกพันต�างๆ เช�น รายการที่เกี่ยวโยงกัน

      (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม�จำเป�นต�องพิจารณาโดยที่

      ประชุมผู�ถือหุ�น) ของบริษัทฯ และบริษัทย�อย โดยมุ�งเน�น

      ให�เกิดประโยชน�สูงสุดต�อผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียโดยรวม

      รวมถึงสอดส�องดูแลและจัดการแก�ไขป�ญหาความขัดแย�ง

      ทางผลประโยชน�และรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอาจจะเกิดข้ึนด�วย

(9)   พิจารณาอนุมัติการจ�ายเงินป�นผลระหว�างกาลให�แก�ผู�ถือหุ�น

      ของบริษัทฯ

(10)  สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง

      และติดตามผลการปฏิบัติงาน

(11)   จัดให�มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลัก

      ธรรมาภิบาล รวมถึงกำกับดูแลให�มีระบบท่ีสนับสนุนการต�อต�าน

      ทุจริตและคอร�รัปชั่นและการปรับใช�นโยบายดังกล�าวอย�างมี

      ประสิทธิภาพ

(12)   แต�งตั้งคณะกรรมการชุดย�อย เช�น คณะกรรมการตรวจสอบ

      คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

      และ/หรือคณะกรรมการชุดย�อยอื่นใด เพื่อช�วยเหลือและ

      สนับสนุนการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตาม

      ความเหมาะสม

(13)   แต�งต้ังเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือช�วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ

      ในการปฏิบัติงานต�างๆ เพื่อให�การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

      เป�นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข�อง

(14)   ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค�กรภายนอกหากมีความจำเป�น

      เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

(15)   จัดทำรายงานประจำป� และรับผิดชอบต�อการจัดทำและ

      เป�ดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการ

      ดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป�ท่ีผ�านมาเพ่ือเสนอต�อท่ีประชุม

      ผู�ถือหุ�น

(16)   จัดให�มีการประชุมผู�ถือหุ�นเป�นการประชุมสามัญประจำป�

      ภายใน 4 เดือนนับแต�วันสิ้นสุดของรอบป�บัญชีของบริษัทฯ

(17)   พิจารณาอนุมัติเรื่องต�าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน�ของ

      ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มของบริษัทฯอย�างเป�นธรรม

(18)   จัดให�มีช�องทางในการสื่อสารกับผู�ถือหุ�นแต�ละกลุ�มอย�าง

      เหมาะสม และมีการประเมินผลด�านการเป�ดเผยข�อมูลเพื่อ

      ให�มั่นใจว�ามีความถูกต�อง ชัดเจน โปร�งใส น�าเชื่อถือ และ

      ทันเวลา

(8)    to consider and approve material transactions

      required by laws, rules, policies, regulations or the

      company’s authority relevant on the related-party

      transactions (in cases the value of the transaction

      does not require an approval from the shareholders’

      meeting) of the company and its subsidiaries to

      maximize value for shareholders and stakeholders as

      well as to oversee and cope with potential conflicts

      of interest and related-party transactions.

(9)    to consider and approve the interim dividend payment

      to shareholders of the company.

(10)   to review the risk management procedures and

      policies and to monitor the operating results with

      respect to the risk management.

(11)   to make available and efficiently implement the

      corporate governance policy as well as supportive

      systems against corruptions on an appropriate basis.

(12)   to appoint committees;  e.g. the Audit Committee,

      the Executive Committee, the Risk Management

      Committee and/or any other subcommittees, to support

      and enhance the performance of the Board.

(13)   to appoint the Company Secretary to assist the Board

      in various matters to ensure that the businesses of the

      Company operate in compliance with the applicable

      laws and regulations.

(14)   to seek professional advice from third-party organizations

      if it is necessary to make a proper decision.

(15)   to prepare an annual report and to be responsible

      for the preparation and disclosure of the financial

      statements presenting the financial standing and

      operating results of the company in the preceding

      year to be proposed to the shareholders’ meeting

      for further approval.

(16)   to hold an annual general meeting of shareholders

      within 4 months from the end of the company’s

      accounting period.

(17)   to consider and approval various matters by fairly

      taking into account interests of shareholders and

      all groups of stakeholders.

(18)   to provide communication channel for each shareholder

      group on a suitable basis with disclosure assessment

      to ensure that such information is disclosed on an

      accurate, transparent, reliable and timely manner.
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(1)    not being the Chairman of Executive Committee

      and independent from the management to separate

      roles in defining the policy overview and governance

      from the daily task.

(2)    not being the Chairman and members in Sub-Committees

      in order for Sub-Committees to perform their duties

      on an independent manner.

(3)    oversee duties of Directors, support and advice the

      management under the authority approved by the

      Board of Directors.

(4)    provide recommendations in the Board of Directors’

      meeting by coordinating with the Chairman of Executive

      Committee and Chief Executive Officer.

(5)    being the Chairman in the Board’s meeting and the

      shareholder meeting.

(6)    make final voting in the Board’s meeting if voting

      from two sides is equal.

(7)    promote and oversee Directors to comply with defined

      authorities and responsibilities to shareholders and

      stakeholders under the framework of good corporate

      governance, ethical standard and business code

      of conduct.

(8)    build up good relationship between Executive Directors

      and non-Executive Directors as well as between

      The Board of Directors and the management.

(9)    allocate sufficient time for the management to propose

      matters where Directors will thoroughly consider and

      discuss as well as encourage Directors to make

      deliberated and independent opinion.

หน�าที่และความรับผิดชอบ
ของประธานกรรมการบร�ษัท
(1)    ต�องไม�ใช�ประธานกรรมการบริหาร มีความเป�นอิสระจาก

      ฝ�ายจัดการ เพ่ือเป�นการแบ�งแยกหน�าท่ีในการกำหนดนโยบาย

      ภาพรวม และการกำกับดูแลจากการบริหารงานประจำ

(2)   ไม�เป�นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย�อย เพื่อให�

      การทําหน�าที่ของคณะกรรมการชุดย�อยมีความเป�นอิสระ

      อย�างแท�จริง

(3)    กำกับดูแลให�การทำหน�าที่ของคณะกรรมการเป�นไปอย�างมี

      ประสิทธิภาพ สนับสนุน ให�คำแนะนำช�วยเหลือการดำเนินงาน

      ของฝ�ายจัดการให�เป�นไปภายใต�กรอบอำนาจที่ได�รับจาก

      คณะกรรมการบริษัทฯ

(4)   ให�ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ

      บริษัทฯ โดยหารือร�วมกับประธานกรรมการบริหารและประธาน

      เจ�าหน�าที่บริหาร

(5)    เป�นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และท่ีประชุม

      ผู�ถือหุ�น

(6)    ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

      มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข�างเท�ากัน

(7)    ส�งเสริมดูแลให�กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจ

      หน�าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต�อผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย และ

      ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม

      และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

(8)    เสริมสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�างกรรมการท่ีเป�นผู�บริหาร

      และกรรมการที่ไม�เป�นผู�บริหาร และระหว�างคณะกรรมการ

      และฝ�ายจัดการ  

(9)    จัดสรรเวลาอย�างเพียงพอที่ฝ�ายจัดการจะเสนอเรื่องและ

      มากพอที่กรรมการจะพิจารณาและอภิปรายประเด็นสําคัญ

      กันอย�างรอบคอบโดยทั่วกัน ส�งเสริมให�กรรมการมีการใช�

      ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให�ความเห็นได�อย�างอิสระ

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF
THE CHAIRMAN OF THE BOARD
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด�วยกรรมการอิสระอย�างน�อย

3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย�างน�อย 1 คนต�องเป�นผู�มีความรู�

และประสบการณ�ด�านการบัญชีหรือการเงินอย�างเพียงพอในการ

ทำหน�าที่สอบทานงบการเงินได� เพื่อทำหน�าที่ช�วยสนับสนุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการ

บริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และ

ธรรมาภิบาล รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให�การ

ปฏิบัติงานและการเป�ดเผยข�อมูลของบริษัทฯ เป�นไปอย�างโปร�งใส

และน�าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด�วยสมาชิกอย�างน�อย 5 คน โดย

ไม�จำเป�นต�องดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน�าที่

ช�วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกิจการ

ของบริษัทฯ ให�เป�นไปตามนโยบาย แผนงาน ข�อบังคับ และ

คำสั่งใด ๆ รวมทั้งเป�าหมายที่กำหนดไว�ภายใต�กรอบที่ได�รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด�วยกรรมการบริหาร

ความเส่ียงอย�างน�อย 3 คน เพ่ือช�วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการกำหนดนโยบายด�านการบริหารความเสี่ยงให�ครอบคลุม

ทั้งองค�กร กำกับดูแลให�มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการ

ความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต�อธุรกิจของบริษัทฯ อย�างเหมาะสม

โดยมีอำนาจแต�งต้ังคณะทำงานเพ่ือประเมินและติดตามความเส่ียง

ทั่วองค�กร รวมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งจาก

ภายนอกและภายในองค�กรให�ครอบคลุมอย�างน�อย 4 ประการ

ดังนี้

(ก)  ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)

(ข)  ความเสี่ยงด�านการดำเนินงาน (Operational Risk)

(ค)  ความเสี่ยงด�านกลยุทธ�การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)

(ง)  ความเส่ียงจากกฎหมาย บุคคลากรและข�อผูกพันตามสัญญา

     ต�าง ๆ ขององค�กร (Compliance Risk)

5.3  โครงสร�าง อำนาจ หน�าที่ และ
      ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย�อย

5.3  Structure, Power, Duties and
      Responsibilities of Sub-Committees

เพื่อให�มีการพิจารณาการดำเนินงานที่สำคัญอย�างรอบคอบ และ

มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได�แต�งตั้งคณะกรรมการ

ชุดย�อยเพื่อช�วยในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

To consider significant matters on a prudent and efficient

basis, The Board of Directors establishes Sub-Committees

to help oversee the company as follows;

Audit Committee consists of at least 3 independent

directors, and at least one of which shall have sufficient

knowledge and experience in accounting and finance

to review the financial statements. The Audit Committee

has duties to assist the Board in overseeing and auditing

business operations, internal controls, risk management

and corporate governance, including preparing the

financial reports to ensure transparency and accuracy

of the company’s disclosed information.

Executive Committee consists of at least 5 members,

who do not need to be the executive directors to assist

the Board in directly managing the business operations

of the company in accordance with the policies, plans,

Articles of Association and other orders assigned by

the Board.

Risk Management Committee consists of at least 3 members.

The Risk Management Committee has duties to assist

the Board in determining the policies to manage all

significant risks and ensuring appropriate risk management

mechanisms are in place to prevent, mitigate and/or

control the impacts of those risks on the company.

Moreover, The Risk Management Committee has authority

to establish a working team to evaluate and follow the

organization risk as well as define the risk management

policy based on external and internal issue covering

at least 4 following aspects;

(a) Financial Risk

(b) Operational Risk

(c) Strategic Risk

(d) Compliance Risk
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หน�าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF
THE AUDIT COMMITTEE

(1)    สอบทานให�บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย�างถูกต�องและ
      เป�ดเผยข�อมูลอย�างเพียงพอ
(2)    สอบทานให�บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control)
      และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความ
      เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป�นอิสระ
      ของหน�วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให�ความเห็นชอบ
      ในการพิจารณาแต�งตั้ง โยกย�าย เลิกจ�างหัวหน�าหน�วยงาน
      ตรวจสอบภายใน หรือหน�วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
      การตรวจสอบภายใน
(3)    สอบทานให�บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และ
      ตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
      และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัท
(4)    พิจารณา คัดเลือก เสนอแต�งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป�นอิสระ
      เพ่ือทำหน�าท่ีเป�นผู�สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค�าตอบแทน
      ของบุคคลดังกล�าว รวมท้ังเข�าร�วมประชุมกับผู�สอบบัญชีโดย
      ไม�มีฝ�ายจัดการเข�าร�วมประชุมด�วยอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง
(5)    พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความ
      ขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�เป�นไปตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�
      และตลาดหลักทรัพย� รวมทั้งประกาศและข�อกำหนดของ
      ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�อง
      ท้ังน้ี เพ่ือให�ม่ันใจว�ารายการดังกล�าวมีความสมเหตุสมผลและ
      เป�นประโยชน�สูงสุดต�อบริษัท
(6)    จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป�ดเผยไว�
      ในรายงานประจำป�ของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล�าวต�องลงนาม
      โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต�องประกอบด�วย
      ข�อมูลอย�างน�อยดังต�อไปนี้

(ก)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต�อง ครบถ�วน เป�นท่ีเช่ือถือ
     ได�ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
     ภายในของบริษัท
(ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�
     และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�
     แห�งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจ
     ของบริษัท
(ง)   ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญชี
(จ)  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย�งทาง
     ผลประโยชน�
(ฉ)  จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
     เข�าร�วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต�ละท�าน
(ช)  ความเห็นหรือข�อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
     ได�รับจากการปฏิบัติหน�าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ)  รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว�าผู�ถือหุ�นของบริษัทและผู�ลงทุนท่ัวไป
     ควรทราบภายใต�ขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบ
     ที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(1)    To review correctness and adequate disclosure of
      the Company’s financial report.
(2)    To review the Company's internal control system and
      internal audit system to ensure that they are suitable
      and effective. Consider the independence of the
      internal audit unit as well as approve the appointment,
      transfer and dismissal of the chief of an internal audit
      unit or any other units responsible for internal audits.
(3)    To review the Company's compliance with the
      Securities and Exchange Commission Act, The Stock
      Exchange of Thailand and other laws related to the
      Company’s business.
(4)    To consider, select and nominate an independent
      person to be the Company's auditor and propose
      the remuneration of such person. Also, attend the
      meeting with the auditors without the management
      at least once a year.
(5)    To consider the Connected Transaction or the
      transactions that may lead to conflict of interest shall
      be in accordance with the Securities and Exchange
      Commission Act as well as the announcement and
      regulations of the Stock Exchange of Thailand, to
      ensure that the transaction is reasonable and of
      utmost benefit to the Company.
(6)    To prepare Auditor Committee report and disclosed
      in the Company's annual report which must be signed
      by the Chairman of the Audit Committee, and must
      contains at least the following information;

(a)  Opinion about the correctness, completeness and
     reliability of the Company’s financial report.
(b)  Opinion about the adequacy of the Company’s
     Internal Control system.
(c)  Opinion about the implementation of violation
     of the Securities and Exchange Commission Act,
     the regulations of The Stock Exchange of Thailand
     or law relating to the Company’s business. 
(d)  Opinion about the suitability of the Auditor.
(e)  Opinion of any transactions of the conflicts of
     interest concerns.
( f )   The number of the Audit Committee meeting
     and attendance of each audit committee member.
(g)  Opinion or overview comment received by the
     Audit Committee from its performance of duties
     in accordance with the charter.
(h)  Any other items that the shareholders and
     investors should be acknowledged under scope
     of responsibilities and duties which assigned by
     the Board of Directors.
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(7)    สอบทานถึงความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการ

      บริหารความเสี่ยงของบริษัท

(8)    พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและ

      คอร�รัปช่ันให�มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล�อม

      ของบริษัทฯ วัฒนธรรมขององค�กร 

(9)    ทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ

      แนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่น

(10)   ทบทวนและเสนอแก�ไขขอบเขตอำนาจ หน�าที่และความ

      รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให�สอดคล�องกับ

      สภาวการณ�

(11)   ตรวจสอบและสอบสวนผู�ท่ีเก่ียวข�องภายใต�อำนาจหน�าที่ของ

      คณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว�าจ�างหรือ

      นำผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านมาช�วยงานตรวจสอบและสอบสวน

(12)   หากพบหรือมีข�อสงสัยว�ามีรายการหรือการกระทำดังต�อไปนี้

      ซึ่งอาจมีผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญต�อฐานะทางการเงินและ

      ผลการดำเนินงานของบริษัท ให�คณะกรรมการตรวจสอบ

      รายงานต�อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก�ไข

      ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

      (ก)  รายการที่เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�

      (ข)  การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร�องท่ีสำคัญ

           ในระบบควบคุมภายใน

      (ค)  การฝ�าฝ�นกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

           ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หรือ

           กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัท

      หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู�บริหารไม�ดำเนินการให�มีการ

      ปรับปรุงแก�ไขภายในเวลาข�างต�น กรรมการตรวจสอบรายใด

      รายหนึ่งอาจรายงานว�ามีรายการหรือการกระทำตามข�างต�น

      ต�อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

      หรือตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

(13)   ให�ความเห็นต�อฝ�ายจัดการเกี่ยวกับการแต�งตั้ง เลิกจ�าง

      ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ�ายตรวจสอบ

      ภายใน

(14)   จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

      ต�อคณะกรรมการบริษัทอย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง

(15)   รับเร่ืองแจ�งเบาะแสการกระทำอันเป�นการทุจริตและคอร�รัปช่ัน

      ท่ีคนในองค�กรมีส�วนเก่ียวข�อง และตรวจสอบข�อเท็จจริงตามที่

      ได�รับแจ�ง และเสนอเรื่องให�คณะกรรมการบริหารร�วมกัน

      พิจารณาลงโทษ หรือแก�ไขป�ญหา ดังกล�าว

(16)   ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด�วย

      ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

(7)    To review the effectiveness and appropriateness of

      the Company's risk management.

(8)    To consider the Anti-Corruption Policy & Practices

      to be in accordance with the business model,

      environment and culture.

(9)    To review the appropriateness of changing the

      Anti-Corruption Policy & Practices.

(10)   To review and propose amendment to the scope

      of authority, duties and responsibilities of the Audit

      Committee are consistent with the situation.

(11)   To monitor and investigate related persons under

      the authority of the Audit Committee and have power

      to hire or bring in specialists to support with audition

      and investigations.

(12)   If find or suspect the transactions or actions occurred

      following which may significance impacts to financial

      status and business performance, the Auditor Committee

      must report to the Board of Directors for rectification

      within the timeline the Audit Committee deems

      appropriate.

      (a)  Conflict of Interest items.

      (b)  Fraud or irregularity or major defect in the internal

           control system;

      (c)  Violation of the Securities and Exchange Commission

           Act, regulations of The Stock Exchange of Thailand

           or law relating to the business of the company.

      In case of the Board of Directors or the Management

      does not action or improve in timeline mentioned

      above, any member of the Audit Committee may

      report that the transaction or action is in the above

      with the Office of the Securities and Exchange

      Commission or the Stock Exchange of Thailand.

(13)   To provide opinion to the management regarding

      appointment, termination, performance, budget and

      capacity of Internal Audit Department.

(14)   To prepare the Audit Committee’s performance report

      propose to the Board of Directors at least once a year.

(15)   To acquire notification of fraud and corruption

      rendering in relation to personnel in the company,

      investigate the facts and propose to the Executive

      Committee for further solving or punishment.

(16)   Perform any other acts as assigned by the Board of

      Directors with the approval of the Audit Committee.
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หน�าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบร�หาร

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF
THE EXECUTIVE COMMITTEE

(1)    จัดทำและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ� แผนธุรกิจ

      งบประมาณ โครงสร�างการบริหารงาน และอำนาจการบริหาร

      งานเพ่ือเสนอให�คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และดำเนินการ

      ตามที่ได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึง

      ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานดังกล�าวให�เป�นไปอย�าง

      มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(2)    เป�นผู�บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่

      เกี่ยวข�องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

(3)    กำหนดให�มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและ

      คอร�รัปชั่น รวมถึงให�การส�งเสริมและสนับสนุนนโยบายและ

      แนวปฏิบัติดังกล�าว

(4)    ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต�างๆ รวมถึง

      นโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่นให�มี

      ความเหมาะสมสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

      ข�อบังคับ และข�อกำหนดของกฎหมาย

(5)    อนุมัติการเข�าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับ

      การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช�น การซ้ือขาย การลงทุน

      หรือร�วมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของ

      บริษัทและเป�นไปเพื่อประโยชน�ในการดำเนินงานตามวัตถุ

      ประสงค�ของบริษัท) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว�ในอำนาจ

      อนุมัติ (Authority Limits)

(6)    อนุมัติการกู�ยืมเงิน และการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน

      การให�กู�ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข�าเป�นผู�ค้ำประกัน

      ของบริษัทและบริษัทย�อย ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว�ใน

      อำนาจอนุมัติ (Authority Limits)

(7)    อนุมัติแต�งต้ังท่ีปรึกษาด�านต�างๆ ท่ีจำเป�นต�อการดำเนินงาน

      ของบริษัท โดยอยู�ภายใต�กรอบงบประมาณที่ผ�านการอนุมัติ

      จากคณะกรรมการบริษัทในแต�ละป�

(8)    กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน

      การปรับข้ึนเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค�าตอบแทน และ

      บำเหน็จรางวัลของพนักงาน

(9)    ดำเนินการอื่นใดตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

      บริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(10)   ช�วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข�อเท็จจริง

      ตามท่ีได�รับแจ�งหรืองานท่ีได�รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ

      ตรวจสอบเก่ียวกับการสอบสวนเร่ืองการทุจริตและคอร�รัปช่ัน 

(11)   สื่อสารกับบุคลากรในองค�กรและผู�ที่เกี่ยวข�องให�ได�ทราบถึง

      นโยบายและแนวปฏิบัติต�างๆ รวมถึงดูแลและส�งเสริมให�นำ

      นโยบายและแนวปฏิบัติไปดำเนินการ

(1)    To establish policies and strategic direction, business

      plan, budget, management structure and the management

      authority to propose to the Board of Directors for

      approval. Implementation as been approved by the

      Board of Directors including monitoring the performance

      to be inline with effective and efficient manner.

(2)    To manage and supervise the operations related to

      the general administration of the company.

(3)    To define Anti-Corruption Policy & Practices, including

      encourage and support these policies and practices.

(4)    To review the appropriateness of system and regulations

      including Anti-Corruption Policy & Practices to be

      appropriate in accordance with the changing business

      and regulatory requirements of the law.

(5)    To approve the contracts and/or transactions related

      to the Company's normal business (such as trading,

      investment or joint ventures with other parties to the

      transaction as the Company’s normal business and

      benefit as the Company's purposes.) within the limits

      prescribed by the Authority Limits.

(6)    To approve loans, credit assessment, lending, pledge

      or mortgage, or being a guarantor for the company

      and its subsidiaries from financial institution within the

      limits prescribed by the Authority Limits.

(7)    To approve the appointment of various consultants

      which necessary for the Company’s operation under

      the annual budget approved by the Board of Directors.

(8)    To define the framework and policies for determining

      salaries, salary adjustment, bonus, compensation

      and reward.

(9)    To perform any other tasks as assigned by the Board

      of Directors or in accordance with the policy set by

      the Board of Directors.

(10)   To support the Audit Committee to investigate the

      facts as notified or assigned by the Audit Committee

      on investigation of fraud and corruption.

(11)   To communicate with personnel in the organization

      and relevant for any policies and procedures to

      encourage the implementation of policies and guidelines.
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(1)   ใช�ภาวะผู�นําในการดูแลให�การปฏิบัติหน�าท่ีของกรรมการบริหาร

     เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน�สูงสุดของบริษัท และ

     เป�นอิสระจากฝ�ายจัดการ 

(2)   พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุมตามที่ประธานเจ�าหน�าที่

     บริหารเสนอ เพื่อให�วาระการประชุมสอดคล�องกับหน�าที่และ

     ความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร 

(3)   กํากับดูแลกรรมการบริหารให�ฝ�ายจัดการนํานโยบายที่ได�รับ

     จากคณะกรรมการบริษัทไปดําเนินการให�เป�นไปตามนโยบาย

     ของคณะกรรมการบริษัท 

(4)   ดูแลและส�งเสริมให�กรรมการบริหารยึดถือปฏิบัติตามหลัก

     การกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

(12)  มอบอำนาจให�บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการ

     อย�างหนึ่งอย�างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

     ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน�าที่และความรับผิดชอบของคณะ

     กรรมการบริหารนั้นจะไม�มีลักษณะเป�นการมอบอำนาจ

     หรือมอบอำนาจช�วงท่ีทำให�คณะกรรมการบริหาร หรือผู�รับมอบ

     อำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน

     หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง (ตามที่นิยามไว�ในประกาศ

     คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� หรือ

     ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส�วนได�เสีย หรือ

     อาจได�รับประโยชน�ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย�ง

     ทางผลประโยชน�อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย�อยของบริษัท

     ยกเว�นเป�นการอนุมัติรายการที่เป�นไปตามนโยบายและ

     หลักเกณฑ�ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได�อนุมัติไว�

(12)   To assign one or more persons to act on behalf

      of the Executive Committee.

      The delegation of authority and responsibility of the

      Executive Committee shall not be delegated or

      sub-delegated which able to approve the transaction

      that the persons may be in conflict with. (As defined

      in the Notification of the Securities and Exchange

      Commission or The Capital Market Supervisory Board)

      may have a vested interest. Or may have benefits

      in any way or may have conflicts of interest with

      the Company or its subsidiaries. Except for the approval

      of the transactions in accordance with the policies

      and criteria approved by the Board of Directors.

หน�าที่และความรับผิดชอบ
ของประธานกรรมการบร�หาร

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE
CHAIRMAN OF EXECUTIVE COMMITTEE
(1)    adopt the leadership in overseeing Executives’

      performance to maximize the company’s benefits

      without any control from the management.

(2)    consider meeting agendas as proposed by Chief

      Executive Officer to make meeting agendas in line

      with Duties and Responsibilities of Executive Committees.

(3)    oversee Executive Committees who encourages the

      management to take policies approved by the Board

      of Directors into practice according to the Board

      of Directors’ policy.

(4)    oversee and promote Executive Committees to comply

      with good corporate governance and business code

      of conduct.

หน�าที่และความรับผิดชอบ
ของประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

(1)   มีบทบาท ภาระหน�าที่ และความรับผิดชอบในการบริหาร

     จัดการธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯ ให�เป�นไปตาม

     ขอบเขตหน�าท่ี และอํานาจท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

     บริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร 

(2)   กำหนดให�มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและ

     คอร�รัปชั่น รวมถึงให�การส�งเสริมและสนับสนุนนโยบายและ

     แนวปฏิบัติดังกล�าว

(3)   กํากับดูแลและส่ือสารให�พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน�าท่ีให�เป�น

     ไปตามนโยบายที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

     และคณะกรรมการบริหาร

(1)    has duties and responsibilities in managing the

      company’s business operation and performance as

      defined by scope of duties and power assigned by

      the Board of Directors and Executive Committees.

(2)    define policies and procedures against corruption as

      well as promote such these policies and procedures.

(3)    oversee and communicate all employees performing

      their duties in accordance with policies approved by

      the Board of Directors and Executive Committees.
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได�จัดให�มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งทำหน�าที่ใน

การดำเนินการเกี่ยวข�องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและ

การประชุมผู�ถือหุ�น รวมท้ังสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยการให�คำแนะนำที่เกี่ยวข�องกับข�อกำหนดตามกฎหมายและ

กฎระเบียบต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการ

รวมทั้งประสานงานให�มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

Moreover, the company appoints the Company Secretary

taking charge in the Board’s meeting and shareholder

meeting as well as supporting and advising the Board in

compliance with the applicable laws and regulations in

relation with The Board’s duties along with ensuring that

the Board’s resolutions are complied.

6.  การประชุมคณะกรรมการและ
     การประเมินตนเอง

6.   THE MEETING OF THE BOARD
      OF DIRECTORS AND
      SELF-ASSESSMENTบริษัทฯ ได�จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการอย�างน�อย

ทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจำเป�น โดย

มีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล�วงหน�า และมีวาระพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินงานเป�นประจำ บริษัทฯ ได�จัดหนังสือ

เชิญประชุมพร�อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ

การประชุมให�กรรมการทุกท�านล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 7 วัน

ก�อนวันประชุม เพื่อให�คณะกรรมการได�มีเวลาศึกษาข�อมูล

อย�างเพียงพอก�อนเข�าร�วมประชุม เว�นแต�กรณีมีเหตุจำเป�น

เร�งด�วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บ

รวบรวมเอกสารท่ีรับรองแล�วเพ่ือใช�ในการอ�างอิงและสามารถ

ตรวจสอบได� โดยในการประชุมทุกครั้งจัดให�มีผู�บริหารและ

ผู�ที่เกี่ยวข�องเข�าร�วมประชุมเพื่อให�ข�อมูลและรายละเอียด

ประกอบการตัดสินใจที่ถูกต�องและทันเวลา

ในการประชุมคณะกรรมการ ต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อย

กว�ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบ

องค�ประชุม และให�ประธานกรรมการทำหน�าที่เป�นประธาน

ในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�อยู�

ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� และมีรองประธาน

กรรมการอยู� ให�รองประธานกรรมการเป�นประธานท่ีประชุม

แต�ถ�าไม�มีรองประธานกรรมการหรือมีแต�ไม�อยู�ในท่ีประชุมน้ัน

หรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� ให�กรรมการซึ่งมาประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งเป�นประธานที่ประชุม 

การพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให�ถือ

มติของเสียงข�างมาก โดยให�กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง

โดยกรรมการที่มีส�วนได�เสียจะไม�เข�าร�วมประชุมและไม�ใช�

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียง

เท�ากัน ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง

เป�นเสียงชี้ขาด

กรรมการซ่ึงมีส�วนได�เสียเร่ืองใดไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในเร่ืองน้ัน และให�กรรมการท่ีมีส�วนได�เสียออกจากท่ีประชุม

ระหว�างพิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเป�ดโอกาสให�ที่ประชุม

ได�อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย�างเป�นอิสระ

BJCHI shall organize a meeting on a quarterly basis

and may have additional resolutions as necessary

by determining clear agenda in advance, including

agenda for consideration on a regular basis. The

meeting documents must be sent out at least 7 days

ahead of the meeting date to provide sufficient

time to the directors to review and understand the

information in advance, unless it is an urgent matter.

Any record of the meeting must be made in writing

and kept. The minutes shall be certified by the Board

and be made available for reference and examination.

The relevant executives and related persons should

attend the Board meeting to provide the relevant

detailed information to allow the meeting to make

an informed decision on a timely manner.  

During the Board’s meeting, the number of attending

Directors must not be less than one-half (1/2) of

total Directors.  Thus, a quorum was constituted.

The Chairman of the Board will act as the Chairman

of the meeting. In case that The Chairman is absent

or not able to perform his/her duties, with the present

vice chairman who will be promoted to be the

Chairman of the meeting.  In case that the vice

chairman is absent or not able to perform his/her

duties, attending Directors shall chose one of them

to be the Chairman of the meeting.

At a Board meeting, a resolution shall be passed by

a majority of votes. Each director shall have one vote.

Directors who have conflicts of interest in respect of

any item on the agenda shall abstain from voting

and must leave the meeting when the item is being

deliberated. In the event of a tie vote, the person

presiding over the meeting shall have a casting vote.
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กรรมการซ่ึงมีส�วนได�เสียเร่ืองใดไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน

และให�กรรมการที่มีส�วนได�เสียออกจากที่ประชุมระหว�างพิจารณา

เรื่องนั้นๆ เพื่อเป�ดโอกาสให�ที่ประชุมได�อภิปรายแสดงความคิดเห็น

อย�างเป�นอิสระ

การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการจะต�องมีความชัดเจน

ทั้งผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อใช�อ�างอิง

ท้ังน้ี ในป� 2563 ได�มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำป�

2564 เป�นการล�วงหน�า (ตารางการประชุมน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได�)

โดยไม�รวมการประชุมวาระพิเศษ ดังนี้

Directors who have conflicts of interest in respect of any

item on the agenda shall abstain from voting and must

leave the meeting when the item is being deliberated in

order for the meeting to express independent opinions.

The minute of meeting must be made in writing clearly

both resolutions and Directors’ opinions for reference.

In 2020, the meeting schedule for year 2021 was set in

advance. (This meeting schedule may be changed),

excluding special meeting agenda as follows.

ครั้งที่
การประชุม

คณะกรรมการบริษัท

การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

1

2

3

4

25 กุมภาพันธ� 2564
เวลา 14.00 น.

25 กุมภาพันธ� 2564
เวลา 10.00 น.

14 พฤษภาคม 2564
เวลา 14.00 น.

14 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 น.

13 สิงหาคม 2564
เวลา 14.00 น.

13 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00 น.

15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14.00 น.

15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10.00 น.

1

2

3

4

Meeting

No.

Board of Directors

Meeting

Audit Committee

Meeting

February 25, 2021
at 14.00 pm.

February 25, 2021
at 10.00 am.

May 14, 2021
at 14.00 pm.

May 14, 2021
at 10.00 am.

August 13, 2021
at 14.00 pm.

August 13, 2021
at 10.00 am.

November 15, 2021
at 14.00 pm.

November 15, 2021
at 10.00 am.

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให�มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง เพ่ือปรับปรุงและแก�ไขการดำเนินงาน

โดยมีการกำหนดหัวข�อท่ีจะประชุมชัดเจนก�อนท่ีจะวัดผลการประเมิน

ดังกล�าว เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต�อที่ประชุม รวมทั้งเป�ดเผย

หลักเกณฑ� ข้ันตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำป�

ในป� 2563 บริษัทได�ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ท้ังแบบรายคณะ และรายบุคคล โดยมอบหมายให�เลขานุการบริษัท

ดำเนินการให�คณะกรรมการทำการประเมินประสิทธิภาพในการ

ดำเนินงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

แบบรายคณะและรายบุคคล และเสนอผลการประเมินต�อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาผลการประเมินและแนวทาง

การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

Moreover, the Board of Directors promotes performance

evaluation at least once a year to improve and develop

the business operation. Such criteria will be clearly defined

before performance evaluation to gather opinions and

propose to the meeting.  Such criteria, process and results

are also disclosed through annual report.

In 2020, The Company Secretary is assigned for evaluation

of the performance of the Board of Directors in form of

group performance evaluation and individual basis, and

submit the results to the Board of Directors Meeting to

consider the results of the evaluation and the guidelines

to improve the efficiency of operations.
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแบบรายคณะ

แบ�งเป�น 6 หมวดดังนี้

1.  โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.  บทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.  การประชุมคณะกรรมการ

4.  การทำหน�าที่ของกรรมการ

5.  ความสัมพันธ�กับฝ�ายจัดการ

6.  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู�บริหาร

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล แบ�งเป�น

3 หมวดดังนี้

1.  โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2.  การประชุมคณะกรรมการ

3.  บทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

The Self Assessment of the board of directors as a whole

was divided into 6 sections as follows:

1.  Board structure and qualifications

2.  Roles, duties and responsibilities of the board

3.  The board meeting

4.  Duties of directors

5.  Relationship with management

6.  Director‘s self improvement and management training

Self Assessment of committee members on an individual

basis was divided into 3 sections as follows:

1.  Board structure and qualifications

2.  The board meeting

3.  Roles, duties and responsibilities of the board
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7.  ค�าตอบแทนคณะกรรมการ 7.   DIRECTORS’ REMUNERATION
ค�าตอบแทนของกรรมการอาจอยู�ในรูปของเงินรางวัล ค�าเบ้ียประชุม

ค�าตอบแทนรายเดือน ค�าเดินทาง และค�าที่พัก ซึ่งรวมแล�วจะต�อง

อยู�ในเกณฑ�เฉล่ียเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึง

ความเพียงพอต�อหน�าท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงกรรมการต�องรับผิดชอบ

ส�วนผู�บริหารจะได�รับผลตอบแทนที่เป�นเงินเดือนและโบนัสประจำป�

โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป�นสำคัญ ค�าตอบแทน

รายป�ของคณะกรรมการและผู�บริหารรวมกันจะต�องเป�นจำนวน

ไม�สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน�

สูงสุดของผู�ถือหุ�นเป�นหลัก

ทั้งนี้ ค�าตอบแทนกรรมการจะต�องได�รับการอนุมัติจากการประชุม

ผู�ถือหุ�นประจำป�ของบริษัทฯ

Directors’ remunerations may be in the form of money,

meeting allowance, salary and accommodation allowance

which all need to be comparable with the same industry.

Such remunerations are based on duties and responsibilities

of Directors while Executives will receive remunerations

in the form of money and annual bonuses primarily based

on the company’s performance. A yearly remuneration must

not be too high as compared with average remunerations

of Thai’s listed companies to maximize and base on

shareholders’ benefits.

The remuneration for Directors must be approved the

Annual General Meeting of shareholders.

8.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
     ชุดย�อยและการประเมินตนเองของ
     ผู�บร�หารระดับสูงสุด

8.   CEO & Sub-Committees’
      Self-Assessment

คณะกรรมการชุดย�อย ต�องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป�น

ประจำทุกป� เพื่อเป�นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน�าที่ของ

คณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห� ผลการดำเนินงาน

และนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต�อไป รวมถึงนำผลการประเมิน

ไปใช�ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค�ประกอบคณะกรรมการ

แต�ละชุด

ทั้งนี้ ในแบบประเมินผลคณะกรรมการทุกชุด ได�จัดให�มีส�วนของ

การให�ความเห็น/ข�อเสนอแนะ เพ่ือใช�สำหรับการรับฟ�งข�อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการชุดย�อย นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�สรุปผลการประเมิน

ของคณะกรรมการแต�ละชุดให�คณะกรรมการชุดน้ันๆ รับทราบ และ

นำผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย�อยทุกคณะ รวมถึงผลการ

ประเมินตนเองของผู�บริหารสูงสุด (CEO) รายงานต�อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพ่ือนำไปสู�การสร�างเสริมประสิทธิภาพให�เกิดการกำกับดูแล

กิจการท่ีดีภายในบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจให�มีความเจริญเติบโต

อย�างต�อเน่ืองและม่ันคง มีการบริหารงานอย�างโปร�งใสและเป�นธรรม

สร�างความเชื่อมั่นให�กับทุกฝ�าย

ในป� 2563 บริษัทได�ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ชุดย�อยและผู�บริหารระดับสูงสุด โดยมอบหมายให�เลขานุการบริษัท

ดำเนินการให�คณะกรรมการและผู�บริหารระดับสูงสุด ทำการประเมิน

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการชุดย�อยและผู�บริหารระดับสูงสุด และได�เสนอ

ผลการประเมินต�อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

ผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ดำเนินงาน ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู�บริหารสูงสุด

(CEO)  ป� 2563 ซึ่งประเมินโดยกรรมการที่ไม�เป�นผู�บริหารโดยใช�

หัวข�อสำหรับประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย�โดยรวม

อยู�ในเกณฑ� “ดี”

CEO & Sub-Committees must conduct a yearly performance

assessment as the framework in overseeing CEO &

Sub-Committees’ duties, considering, reviewing, analyzing

operating performance to improve the company’s business

operation further. Such assessment will be considered under

each committees.

Regarding the assessment form for each committee, opinion

and recommendation section are provided to receive

advices from Sub-committees. Moreover, the assessment

results of each committees and CEO are concluded for

their acknowledgement and then reported to The Board

of Directors to promote BJCHI’s good corporate governance,

to operate business with its continuous and sustainable

growth on a transparent and fair basis which in turn will

create confidence for all related parties.

In 2020, The Company Secretary is assigned for evaluation

of the performance of CEO & Sub-Committees, and submit

the results to the Board of Directors Meeting to consider

the results of the evaluation and the guidelines to improve

the efficiency of operations. The performance evaluation

of the CEO in 2020, assessed by the non-executive directors

under the SET’s guidelines as a whole was "good".
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย�อย แบ�งเป�น 4 หมวดดังนี้

(1)   โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(2)   การประชุมคณะกรรมการ

(3)   บทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(4)   เรื่องอื่นๆ

         ความสัมพันธ�ระหว�างคณะกรรมการและฝ�ายจัดการ

         การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู�บริหาร

แบบประเมินตนเองของผู�บริหารสูงสุด (CEO) แบ�งเป�น 3 หมวดดังน้ี

(1)   ความคืบหน�าของแผนงาน

(2)   การวัดผลการปฏิบัติงาน

     1.  ความเป�นผู�นำ

     2.  การกำหนดกลยุทธ�

     3.  การปฏิบัติตามกลยุทธ�

     4.  การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

     5.  ความสัมพันธ�กับคณะกรรมการ

     6.  ความสัมพันธ�กับภายนอก

     7.  การบริหารงานและความสัมพันธ�กับบุคลากร

     8.  การสืบทอดตำแหน�ง

     9.  ความรู�ด�านผลิตภัณฑ�และบริการ

     10. คุณลักษณะส�วนตัว

(3)   การพัฒนา CEO

Self Assessment of the Sub-Committee was divided into

4 sections as follows:

(1)   Board structure and qualifications

(2)   The board meeting

(3)   Roles, duties and responsibilities of the board

(4)   Others

         The relationship between the board and

         management team

         Directors’ self-development and training

CEO Self Assessment was divided into 3 sections as follows:

(1)   Status of Achievements

(2)   Performance Measures

      1.  Leadership

      2.  Strategy formulation

      3.  Strategy execution

      4.  Financial planning/Performance

      5.  Relationships with the Board

      6.  External Relations

      7.  Human Resources Management/Relations

      8.  Succession

      9.  Product/Service Knowledge

      10. Personal Qualities

(3)   Development Needs
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9.   DEVELOPMENT FOR DIRECTORS
     AND EXECUTIVES
The Board of Directors has the policy to promote and

facilitate training program to enhance knowledge of related

persons taking charge in corporate governance system

such as Directors, Audit Committees, Executives and The

Company Secretary to improve their performance. Such

training and knowledge improvement might be done as

internal training or external training from outside institutions.

In the event there are changes of directors or newly

appointed directors, the management will provide the new

directors with documents and information which will benefit

them in performing roles and duties as the company’s

directors and introduce them to the nature and business

direction of the company to new directors.

The Board of Directors will implement job rotations based

on skills of each director and management based on the

appropriateness and time. Chief Executive Officer will

define a timeframe and consider the performance as the

development and succession plan which in turn will help

develop knowledge and skills of the director and management

in order for them to take job rotations. This development

of directors and executives is part of the succession plan

of the organization's top executives.

9.    การพัฒนากรรมการและผู�บร�หาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส�งเสริมและอำนวยความสะดวก

ให�มีการฝ�กอบรมและการให�ความรู�แก�ผู�เก่ียวข�องในระบบการกำกับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ เช�น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู�บริหาร

และเลขานุการบริษัท เป�นต�น เพื่อให�มีการพัฒนาการปฏิบัติงาน

อย�างต�อเนื่อง การฝ�กอบรมและการให�ความรู�อาจกระทำเป�นการ

ภายในบริษัทฯ หรือใช�บริการของสถาบันภายนอก 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม� ฝ�ายจัดการ

จะจัดให�มีเอกสารและข�อมูลท่ีเป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าท่ีของ

กรรมการใหม� รวมถึงการจัดให�มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และ

แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให�แก�กรรมการใหม�

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให�มีการหมุนเปล่ียนงานท่ีได�รับมอบหมาย

ตามความถนัดของผู�บริหารแต�ละบุคคล โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสมของงานและเวลาเป�นหลัก โดยประธานเจ�าหน�าที่บริหาร

จะกำหนดช�วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล�าวเพื่อเป�น

แผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ อีกท้ังเป�นการพัฒนากรรมการ

และผู�บริหารให�มีความรู�ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและ

สามารถทำงานแทนกันได� ซึ่งการพัฒนากรรมการและผู�บริหารนี้

ถือเป�นส�วนหนึ่งของแผนสืบทอดตำแหน�งผู�บริหารสูงสุดขององค�กร

10. ความสัมพันธ�ของผู�ลงทุน
บริษัทฯ กําหนดให�จัดต้ัง “ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�” เพ่ือเป�นศูนย�กลาง

รับผิดชอบในการสื่อสารกับผู�ลงทุน สถาบันผู�ถือหุ�น นักวิเคราะห�

และภาครัฐ โดยประสานงานกับผู�บริหารระดับสูงและหน�วยงาน

ภายในบริษัทฯ ดังนี้  

(1)    ประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ�าหน�าที่บริหารหรือ

      ผู�ที่ได�รับมอบหมาย เพื่อตอบคําถามหรือให�ข�อมูลเกี่ยวกับ

      ภารกิจ วิสัยทัศน� นโยบายของบริษัทฯ โดยรวม 

(2)    ผู�บริหารสายการเงินหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย เพ่ือตอบคําถาม

      หรือให�ข�อมูลเกี่ยวกับข�อมูลทางการเงิน และข�อมูลทั่วไป

      แก�ผู�ลงทุนสถาบัน หรือนักวิเคราะห� 

(3)    สํานักเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือตอบคําถามหรือให�ข�อมูลเก่ียวกับ

      ข�อมูลทั่วไปแก�ผู�ถือหุ�นและภาครัฐ

10.  INVESTOR RELATIONS
BJCHI establishes Investor Relation Department to communicate

with investors, shareholders, analysts and government

agencies by collaborating with high-level executives and

the company’s internal department as follows;

(1)   Chairman of Executive Committee or Chief Executive

      Officer or assigned persons answers and provides

      such information regarding vision, mission and the

      company’s policies.

(2)   Financial Director or assigned persons provide the

      financial and general information for institutional

      investors or analysts.

(3)   The Company Secretary office answers and provides

      the general information for shareholders and

      government agencies.
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11. การเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส
บริษัทฯ ได�เป�ดเผยข�าวสารข�อมูลและสารสนเทศต�างๆ ตามหลักเกณฑ�

ที่กฎหมายกําหนด รวมถึงกฎระเบียบของหน�วยงานต�างๆ ที่กํากับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ ข�อมูลท่ีจะเป�ดเผยจะต�องผ�านการกล่ันกรอง

จากผู�รับผิดชอบให�มีความครบถ�วน ถูกต�อง และเพียงพอต�อการ

ตัดสินใจของผู�ลงทุน การเป�ดเผยจะต�องได�รับการอนุมัติจากผู�มีอํานาจ

ของบริษัทฯ โดยจะไม�เป�ดเผยข�อมูลที่เป�นความลับของบริษัทฯ

ลูกค�า คู�ค�า ให�แก�บุคคลที่ไม�เกี่ยวข�อง เว�นแต�จะได�รับอนุญาตหรือ

จําเป�นต�องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม�แสดงข�อมูลท่ีเกินจริงจนทําให�

เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ 

ประเภทของข�อมูลข�าวสารที่มีการเป�ดเผย
(1)   การเป�ดเผยผลประกอบการ งบดุล งบกําไรขาดทุน ฉบับสอบทาน

     และฉบับตรวจสอบ ตลอดจนการวิเคราะห�และคําอธิบายของ

     ฝ�ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

     เพ่ือประกอบการเป�ดเผยงบการเงิน เพ่ือให�ผู�ลงทุนได�รับทราบ

     ข�อมูลและเข�าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงินและ

     ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีมีการเปล่ียนแปลงเกินกว�า

     ร�อยละ 20 

(2)   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทาง

     การเงินแสดงควบคู�กับรายงานของผู�สอบบัญชีในรายงานประจําป� 

(3)   รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ

     นโยบายด�านการบริหารความเสี่ยง ที่คณะกรรมการบริษัทฯ

     ได�ให�ความเห็นชอบไว�โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย

     ดังกล�าว ผ�านช�องทางต�างๆ เช�น รายงานประจําป� และเว็บไซต�

     ของบริษัทฯ เป�นต�น 

(4)   นโยบายการจ�ายค�าตอบแทนแก�กรรมการและผู�บริหารระดับสูง

     ที่สะท�อนถึงภาระ หน�าที่และความรับผิดชอบของแต�ละคน

     รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค�าตอบแทนด�วย 

(5)   บทบาทและหน�าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อย

     จํานวนคร้ังของการประชุมและจํานวนคร้ังท่ีกรรมการแต�ละท�าน

     เข�าร�วมประชุมในป�ท่ีผ�านมา และให�ความเห็นจากการทําหน�าท่ี

     รวมถึงการฝ�กอบรมและพัฒนาความรู�ด�านวิชาชีพอย�างต�อเน่ือง

     ของคณะกรรมการในรายงานประจําป� 

(6)   ค�าสอบบัญชี และค�าบริการอื่นที่ผู�สอบบัญชีให�บริการ 

(7)   ข�อมูลสารสนเทศของกิจการ ตามหลักเกณฑ� เงื่อนไข และ

     วิธีการเกี่ยวกับการเป�ดเผยสารสนเทศตามที่ตลาดหลักทรัพย�

     แห�งประเทศไทยกําหนดแนวทางไว� รวมถึงตามที่กฎหมาย

     กําหนด เช�น การเป�ดเผยรายการได�มาหรือจําหน�ายไปซึ่ง

     หลักทรัพย�ของกิจการ รายการท่ีเก่ียวโยงกัน การเปล่ียนแปลง

     ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป�นต�น 

(8)   เป�ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ�ของหัวหน�างานตรวจสอบ

     (Head of Audit) ไว�ในรายงานประจําป� 

11. INFORMATION DISCLOSURE AND
      TRANSPARENCY
BJCHI discloses various kinds of information required by laws

and rules of governing agencies. Disclosed information must

be fully scrutinized by responsible persons on a complete,

accurate and sufficient manner for investors’ decision-making.

Such disclosure must be approved by the company’s

authorized persons and confident information of the company,

clients, business partners must not disclosed to unrelated

persons if not receiving approval or necessary for applicable

laws. Such information must not be exaggerated and

cause significant misunderstandings.

Type of disclosed information
(1)   Disclosure of operating results, balance sheets and

     Income statements both reviewed and audited version

     as well as Management Discussion and Analysis (MD&A)

     to disclose the financial information for investors and

     make them understand changes in financial positions

     and operating results exceeding by 20%.

(2)   Report of the Board’s Responsibilities for the Financial

     Statements along with auditor report in annual report.

(3)   Corporate governance policy report, business code

     of conduct, risk management policy where the Board

     of Directors agrees and results of policy execution are

     disclosed through annual report and the company’s

     website.

(4)   The remuneration policy for Directors and high-level

     executives is based on duties and responsibilities of

     each individual including form and type of remunerations.

(5)   Roles and duties of Directors and Sub-Committees,

     the meeting attendance and individual attendance

     over the last year as well as opinions from duties,

     training and professional development of Directors are

     also disclosed in annual report.

(6)   Auditor’s fees and other fees. 

(7)   Information of the company, criteria, condition and

     method of information disclosure required by the Stock

     Exchange of Thailand as well as the related laws such

     as asset acquisition and disposal, related transactions

     and changes in the company’s registered capital.

(8)   Disclosure of Head of Audit’s qualification and experience

     are displayed in annual report.
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ช�องทางในการเป�ดเผยสารสนเทศ Channel of Information Disclosure
(1)   การเป�ดเผยข�อมูลผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� (SET Portal) ตาม

     หลักเกณฑ�และวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยกําหนด

(2)   สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

(3)   กรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย� 

(4)   เว็บไซต�ของบริษัท www.bjc1994.com 

(5)   สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ� และสื่ออื่นๆ 

(6)   การประชุมนักวิเคราะห�หลักทรัพย� (Analyst Meeting) 

(7)   การพบปะให�ข�อมูลแบบตัวต�อตัว

     (Company Visit/One-on-One Meeting) 

(8)   การเดินทางไปให�ข�อมูลแก�นักลงทุนท้ังในประเทศและต�างประเทศ

     (Road Show) 

(9)   การจัดส�งหนังสือแจ�งผู�ถือหุ�นทางไปรษณีย�

(1)   Disclose on SET Portal according to criteria and

     procedure required by the Stock Exchange of Thailand

(2)   Securities and Exchange Commission Office

(3)   Department of Business Development, Ministry of

     Commerce

(4)   www.bjc1994.com 

(5)   Reporters, Newspaper and Medias

(6)   Analyst Meeting

(7)   Company Visit/One-on-One Meeting 

(8)   Road Show

(9)   Shareholder documents by mail
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คณะกรรมการของบร�ษัท
คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

รายชื่อ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ

บริหาร
คณะกรรมการ

นายจุมพต กาญจนป�ญญาคม

(ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ)

(กรรมการอิสระ) (ประธาน)

(ประธาน) (ประธาน)

นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�

นายคิล ยัง ลี

นายหยัง เจิน ลี

นายเซิง วู ลี 

นายเชิง จิน ลี

นายมายังซับ ซอง

นางจันทร�จิรา สมัครไทย

นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล

รศ.ดร.เอกจิตต� จึงเจริญ

นายสุทธิ ทั่งศรี

นางรุ�งอรุณ หาญณรงค�

(กรรมการอิสระ)

(กรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ กรรมการผู�มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายคิล ยัง ลี หรือ นายหยัง เจิน ลี หรือ นายเซิง วู ลี กรรมการหนึ่งในสามคนนี้

ลงลายมือชื่อร�วมกับ นางจันทร�จิรา สมัครไทย หรือนายเชิง จิน ลี รวมเป�นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
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The Company’s Committees
As of December 31, 2020, the company’s Board of Directors consists of;

Name Board of Directors
Audit

Committee
Executive
Committee

Risk Management
Committee

Mr. Boonchuay Korkitrotjana

Mr. Kyu Young Lee

Mr. Young Jun Lee

Mr. Seung Woo Lee

Mr. Seong Jin Lee

Mr. Myungsup Song

Mrs. Chanchira Smakthai

Mr. Noppadol
Dheerabutrvongkul

Assoc. Prof. Dr. Ekachidd
Chungcharoen

Mr. Jumpot
Kanjanapanyakom

Mr. Suthi Thangsri

Mrs, Rungarun Hannarong

(Chairman / Independent Director)

(Independent Director)

(Independent Director)

(Independent Director)

(Chairman)

(Chairman)(Chairman)

The authorized signatory of the Company is “Any of Mr. Kyu Young Lee, Mr. Young Jun Lee, or Mr. Seung Woo Lee

is authorized to co-sign with Mrs. Chanchira Smakthai or Mr. Seong Jin Lee, total two persons together with the affixation

of the company’s seal”.
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ในป� 2563 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร

จำนวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบไปด�วย

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท�าน รวมทั้งผู�สอบบัญชี ผู�ตรวจสอบภายในและภายนอก โดยปราศจากการเข�าร�วมประชุมของฝ�ายจัดการ

โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้

รายชื่อ
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

10. นายจุมพต กาญจนป�ญญาคม

1. นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�

2. นายคิล ยัง ลี

3. นายหยัง เจิน ลี

4. นายเซิง วู ลี 

5. นายเชิง จิน ลี

6. นายมายังซับ ซอง/1

7. นางจันทร�จิรา สมัครไทย

8. นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล

9. รศ.ดร.เอกจิตต� จึงเจริญ

11. นายสุทธิ ทั่งศรี

12. นางรุ�งอรุณ หาญณรงค�

2563

สามัญ

ผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการ

บริษัทฯ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

บริหาร

หมายเหตุ  /1  นายมายังซับ ซอง ได�รับแต�งตั้งเข�าดำรงตำแหน�งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563 
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In 2020, there were in total 5 Board of Directors meetings, 4 Audit Committee meetings, 4 Executive Committee meetings

and 4 Risk Management Committee meeting. All 3 audit committee members and internal and external auditors were

in attendance but without the attendance of the Management. The details are as follows:

Remarks:  /  1  Mr. Myungsup Song has appointed to be the Board of Director on 17th July 2020

2020

Name

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ordinary
Shareholders

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

4

Board 
of Directors

4

4

4

Audit 
Committee

4

4

4

4

4

4

4

4

Executive
Committee

4

4

4

4

4

4

4

Risk 
Committee

1. Mr. Boonchuay Korkitrotjana 

2. Mr. Kyu Young Lee

3. Mr. Young Jun Lee

4. Mr. Seung Woo Lee

5. Mr. Seong Jin Lee

6. Mr. Myungsup Song/1

7. Mrs. Chanchira Smakthai

8. Mr. Noppadol
   Dheerabutrvongkul

9. Assoc. Prof. Dr. Ekachidd
   Chungcharoen

10. Mr. Jumpot
    Kanjanapanyakom 

11. Mr. Suthi Thangsri

12. Mrs. Rungarun Hannarong 
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ผู�บร�หาร
รายนามผู�บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 6 ท�าน ประกอบด�วย

รายชื่อ ตำแหน�ง

1. นายคิล ยัง ลี

6. นางจันทร�จิรา สมัครไทย

5. นายเชิง จิน ลี

4. นายมายังซับ ซอง

3. นายเซิง วู ลี

2. นายหยัง เจิน ลี

ประธานกรรมการบริหาร

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - ฝ�ายงานสนับสนุน

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - ฝ�ายงานโครงการ

ประธานเจ�าหน�าที่บัญชีและการเงิน

รองกรรมการผู�จัดการ

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร/กรรมการผู�จัดการ

เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ได�มีมติแต�งตั้งให� นายวิทยา เชียงอุทัย ดำรงตำแหน�งเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต�วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โดย

นายวิทยา เชียงอุทัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร�การเงิน และผ�านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทฯ โดย

สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในป� 2563 ท้ังน้ี เพ่ือให�เป�นไปตามข�อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได�มีการแก�ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน�าที่หลักดังต�อไปนี้

จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำป�

ของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น รายงานการประชุมผู�ถือหุ�น

เก็บรักษารายงานการมีส�วนได�เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู�บริหาร

ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส�งสำเนารายงานการมีส�วนได�เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่ง

จัดทำโดยกรรมการให�ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต�วันท่ีบริษัทฯ ได�รับรายงานน้ัน

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน�าที่ดังต�อไปนี้

ให�คำแนะนำเบื้องต�นเกี่ยวกับข�อกฎหมาย และระเบียบข�อบังคับต�างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯต�องการทราบ

ติดตามให�มีการปฏิบัติตามข�อกฎหมาย และระเบียบข�อบังคับต�างๆ อย�างถูกต�องสม่ำเสมอ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงข�อกำหนด และ / หรือ กฎหมายที่มีนัยสำคัญให�คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

จัดการประชุมผู�ถือหุ�นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให�เป�นไปตามกฎหมาย ข�อบังคับของบริษัทฯ และข�อพึงปฏิบัติท่ีเก่ียวข�อง

บันทึกรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให�มีการปฏิบัติตาม มติที่ประชุมผู�ถือหุ�น

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ดูแลให�มีการเป�ดเผยข�อมูลและรายงานสารสนเทศในส�วนท่ีรับผิดชอบต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ตามระเบียบและข�อกำหนดของหน�วยงาน

ดังกล�าว

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินการอ่ืนใดให�เป�นไปตามกฎหมายและ / หรือ ตามท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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Executives
As of December 31, 2020, the BJCHI’s executives consisted of six members whose names appear below;

1. Mr. Kyu Young Lee

6. Mrs. Chanchira Smakthai

5. Mr. Seong Jin Lee

4. Mr. Myungsup Song

3. Mr. Seung Woo Lee

2. Mr. Young Jun Lee

Deputy Managing Director

Assistant Managing Director - Support

Assistant Managing Director - Project

Chief Financial Officer

Chief Executive Officer/ Managing Director

President

PositionName

Company Secretary
The Board of Directors has appointed Mr. Vittaya Changeutai as the Company Secretary since November 14, 2020 to

comply with the amended provisions of the Securities and Exchange Act B.E.2535 (A.D.1992). Mr. Vittaya Changeutai

earned Master degree of Fiance & Economic and finished Certificate of Company Secretary Program (CSP) held by

Thai Institute of Directors (IOD) in 2020.  The main responsibilities of the Company Secretary are to:

prepare and maintain the registration of directors, notices of the Board meeting, minutes of the Board meeting,

annual reports of the company, notices to the shareholders’ meeting and minutes of the shareholders’ meeting, 

keep reports on conflicts of interest prepared by the directors or executives. 

take any other actions required by the notifications of the Capital Market Supervisory Board and deliver copies of

reports on conflicts of interest under Section 89/14 prepared by the directors to the Chairman of the Board and

the Chairman of the Audit Committee within seven business days from the date on which the company receives

such reports.

In addition, the Company Secretary also has the following duties:

provide preliminary advice on relevant laws and regulations of the company that Directors should be aware of

monitors to ensure full compliance to all relevant laws and regulations at all time 

update the Board on any significant changes in relevant laws and regulations;

hold meetings of the shareholders and the Board in compliance with the relevant laws, Articles of Association and

good practices;

record minutes of the shareholders’ and the Board’s meeting, as well as ensuring full compliance with resolutions

of the meetings;

oversee disclosures and reports of information under responsibility of the Company Secretary to relevant authorities

in compliance with the rules and regulations; 

oversee activities of the Board and conduct other affairs in compliance with the laws and / or the notifications of

the Capital Market Supervisory Board and/or as being assigned by the Board.
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ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร

ก.  ค�าตอบแทนกรรมการ
1)  ค�าตอบแทนที่เป�นตัวเง�น

มติท่ีประชุมสามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 1/2563 วันท่ี 16 กรกฏาคม 2563 ได�กำหนดค�าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำป� 2563 รายละเอียดดังน้ี

องค�ประกอบค�าตอบแทน ประธานกรรมการ กรรมการ
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

ค�าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)

ค�าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)

ค�าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)

ค�าที่พัก (กรณีมีความจำเป�น)

40,000 15,000 15,000 15,000

40,000 15,000 15,000 15,000

บริษัทจัดให� บริษัทจัดให� บริษัทจัดให� บริษัทจัดให�

บริษัทจัดให� บริษัทจัดให� บริษัทจัดให� บริษัทจัดให�

หมายเหตุ : 1) เบ้ียประชุมจ�ายเฉพาะกรรมการท่ีมาประชุม และกรรมการท่ีเป�นผู�บริหารพิจารณาไม�รับเบ้ียประชุมและค�าตอบแทนจำนวนนี้

            2) กำหนดอัตราค�าตอบแทนสำหรับกรรมการท่ีได�รับแต�งต้ังใหม� ให�มีผลต้ังแต�วันท่ีได�รับการแต�งต้ังให�ดำรงตำแหน�งกรรมการ

               ของบริษัทฯ

โดยในป� 2562-2563  บริษัทฯ มีการจ�ายค�าตอบแทนให�แก�กรรมการดังนี้

รายชื่อ

10. นายจุมพต กาญจนป�ญญาคม

1. นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�

2. นายคิล ยัง ลี

3. นายหยัง เจิน ลี

4. นายเซิง วู ลี 

5. นายเชิง จิน ลี

6. นายมายังซับ ซอง

7. นางจันทร�จิรา สมัครไทย

8. นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล

9. รศ.ดร.เอกจิตต� จึงเจริญ

ค�าตอบแทน (บาท)

ป� 2562 ป� 2563

680,000

480,000

495,000

465,000

หมายเหตุ : กรรมการผู�ดำรงตำแหน�งผู�บริหารและมีเงินเดือนประจำไม�ขอรับค�าตอบแทนในฐานะกรรมการ 

720,000

510,000

510,000

510,000
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40,000 15,000 15,000 15,000

40,000 15,000 15,000 15,000

A.  Remuneration of the Board

REMUNERATION OF THE BOARD AND EXECUTIVES
1)  MONETARY REMUNERATION

The Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on July 16, 2020 approved the 2020 remuneration for

the Board and the Audit Committee as follow; 

Remuneration
Chairman of the
Board of Directors

Director Chairman of Remuneration

Meeting allowance
(Baht / person / time)

Salary
(Baht / person / month)

Travelling expenses
(Baht / person / time)

Accommodation expenses
(if necessary)

Provided by
Company

Provided by
Company

Provided by
Company

Provided by
Company

Provided by
Company

Provided by
Company

Provided by
Company

Provided by
Company

Remark : 1) The meeting allowance is payable only to directors attending the meeting. Directors who also have

             management roles agreed not to accept the meeting allowance and this remunerations.

          2) The remunerations of new director shall be payable from the date on which the director is appointed.

680,000

480,000

495,000

465,000

Details of remunerations paid to the Board in 2019 - 2020 are as follow;

Remark : Directors who also have management roles and fixed salaries agreed not to accept this remuneration

1. Ms. Boonchuay Korkitrotjana

2. Mr. Kyu Young Lee 

3. Mr. Young Jun Lee 

4. Mr. Seung Woo Lee 

5. Mr. Seong Jin Lee 

6. Mr. Myungsup Song 

7. Mrs. Chanchira Smakthai

8. Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul

9. Assoc. Prof. Dr. Ekachidd Chungcharoen

10. Mr. Jumpot Kanjanapanyakom

Remuneration (Baht)

2019 2020

Name

720,000

510,000

510,000

510,000
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ป� 2562 ป� 2563

ข. ค�าตอบแทนผู�บร�หาร
ค�าตอบแทนผู�บริหาร ในป� 2562-2563 บริษัทฯ มีการจ�ายค�าตอบแทนให�ผู�บริหารดังนี้ 

จำนวนผู�บริหาร ค�าตอบแทน (บาท) จำนวนผู�บริหาร ค�าตอบแทน (บาท)
ค�าตอบแทน

เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน�อ่ืน เช�น

เบ้ียเล้ียง เงินสบทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ

และประกันสังคม เป�นต�น

6 ท�าน 18,025,881 6 ท�าน

2)  ค�าตอบแทนที่ไม�ใช�ตัวเง�น
      - ไม�มี -

ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญช�
ค�าตอบแทนจากการสอบบัญช� (Audit Fee)
บริษัทฯ จ�ายค�าตอบแทนการสอบบัญชี ซ่ึงประกอบไปด�วยค�าตรวจสอบงบการเงินสำหรับป� ค�าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ

ค�าใช�จ�ายในการเข�าร�วมสังเกตการณ�ตรวจนับสต็อคคงเหลือ ให�แก� ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท)

ในรอบป�บัญชีที่ผ�านมา (ป� 2563) มีจำนวนเงินรวม 1,370,000 บาท

ค�าบร�การอื่น (Non-Audit Fee)
บริษัทฯ จ�ายค�าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงได�แก� การตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส�งเสริมการลงทุน โดยจ�ายให�แก�

ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) ในรอบป�บัญชีที่ผ�านมา (ป� 2563) มีจำนวนเงินรวม 20,000 บาท

จำนวนบุคลากร
จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีทั้งสิ้น 941 คน (ไม�รวมกรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ) แบ�งเป�นพนักงาน

รายเดือน 269 คน และพนักงานรายวันจำนวน 672 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563

พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน
ฝ�าย

ฝ�ายการตลาด

ฝ�ายจัดซื้อ

ฝ�ายการผลิต

ฝ�ายสนับสนุนการผลิต

ฝ�ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ

ฝ�ายบัญชี - การเงิน

ฝ�ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ�ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล�อม

อื่นๆ

รวม

625

223

1

10

11

111

80

89

15

22

7

24

4

373

6

855

18,665,129

9

9

64

78

60

11

16

5

12

5

269

515

146

1

4

6

672
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18,025,881

B.  Remuneration of Executives 

2)  OTHER REMUNERATION
     - None -

Details of remunerations paid to the company’s executives in 2018 - 2019 are as follow;

Remuneration
2019 2020

Number of
Executives

Remuneration
(Baht)

Number of
Executives

Remuneration
(Baht)

Salary, bonus and other benefits e.g.
allowance, contribution to provident
fund, and social security fund, etc.

6 Persons 6 Persons

AUDITOR’S REMUNERATION

Audit Fee

The company paid to the auditor (A.M.T. Associate) amounting to 1,370,000 baht in 2020 as the auditing fee,

including reviewing quarterly financial statement fee and stock observation fee.

Non-Audit Fee

The company paid for other services, including monitoring compliance with the terms of BOI to the auditor

(A.M.T. Associate) in 2020 amounting to 20,000 baht.

Number of Personnel

As of December 31, 2020, BJCHI had total 941 employees (excluding the Board and the executives), consisting

of 269 monthly employees and 672 daily workers. Details are as follows: 

Department
As of December 31, 2019 As of December 31, 2020

Monthly Employees Monthly EmployeesDaily Workers Daily Workers

Marketing

Procurement

Production

Production Support

Quality Assurance and
Quality Control

Accounting - Finance

Human Resources and Administration

Information Technology

Safety, Occupational Health,
and Environment

Others

Total

10

11

111

80

89

15

22

7

24

4

373

625

223

1

6

855

18,665,129

9

9

64

78

60

11

16

5

12

5

269

515

146

1

4

6

672
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ป� 2562 ป� 2563ค�าตอบแทน

ค�าตอบแทนพนักงาน (ไม�รวมผู�บร�หาร)

316,524,568เงินเดือน ค�าแรง โบนัส และผลประโยชน�อื่น เช�น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม

เป�นต�น

บริษัทฯ มีการทบทวนการจ�ายค�าตอบแทนและสวัสดิการให�แก�พนักงานอย�างสม่ำเสมอ เพื่อให�มั่นใจว�าการจ�ายค�าตอบแทนและสวัสดิการ

อยู�ในระดับที่สามารถแข�งขันได�ในอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล�องกับกลยุทธ�ในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได�จัดให�มีสวัสดิการต�างๆ เพื่อช�วยลดภาระค�าครองชีพ และเป�นการส�งเสริมให�พนักงานมีความเป�นอยู�ที่ดีขึ้น ดังนี้

สุขภาพและประกันชีวิต อาทิ การตรวจสุขภาพประจำป�ตามความจำเป�นกับตำแหน�ง/หน�าที่ การประกันสุขภาพกลุ�ม การประกัน

อุบัติเหตุกลุ�ม และการประกันชีวิตกลุ�ม

สวัสดิการเงินช�วยเหลือ อาทิ เงินช�วยเหลือกรณีพนักงานสมรส เงินช�วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต

สวัสดิการเงินกู� อาทิ เงินกู�เพื่อที่อยู�อาศัย เงินกู�เพื่อซื้อรถยนต� และเงินกู�อื่นๆ

กองทุน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน

สวัสดิการอื่นๆ อาทิ สวัสดิการอาหารกลางวัน สวัสดิการรถรับ-ส�งพนักงาน  และชุดยูนิฟอร�ม

กองทุนสำรองเลี้ยงช�พ
บริษัทฯ ได�จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเข�าร�วมกับ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วรรณเอเอ็มมาสเตอร�ฟ�นด� ซึ่งจดทะเบียนแล�ว”

อยู�ภายใต�การจัดการของบริษัทหลักทรัพย�จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร�าง

ขวัญและกำลังใจให�แก�พนักงาน และจูงใจให�พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว

ข�อพิพาทด�านแรงงาน
ในระยะเวลา 3 ป� ที่ผ�านมา บริษัทฯ ไม�มีข�อพิพาทด�านแรงงานที่มีนัยสำคัญแต�อย�างใด

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อพัฒนาบุคลากรในด�านความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ

รักษาบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถให�ทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมีความก�าวหน�าในอาชีพ บริษัทฯได�จัดให�มีการจัดอบรม

ทั้งในและนอกสถานที่อย�างสม่ำเสมอ โดยได�มีการจัดทำแผนการฝ�กอบรมขึ้นทุกป�โดยจะสำรวจความต�องการในการฝ�กอบรมของ

บุคลากรทุกระดับในแต�ละฝ�าย และจะคำนึงถึงการจัดการฝ�กอบรมให�เหมาะสมกับงานในแต�ละสายงาน

449,984,623
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316,524,568

Total Remuneration of Employees (excluding Executives)

Remuneration 2019 2020

Salary, wages, bonus and other benefits e.g,

contribution to provident fund and social

security fund, etc.

BJCHI regularly reviews employee’s remuneration and welfare to ensure that the salary/wage and welfare are at

a competitive level in the same industry and in line with the business strategy.

Therefore, BJCHI has provided various welfare to help employee to reduce the cost of living and encourage employees

to have a better life as follows;

Health and life insurance such as annual health check as necessary with the position / duties, Group Health Insurance,

Group Accident Insurance, and group life insurance

Welfare benefits such as welfare for employee’s marriage, welfare for employee death 

Loan benefits such as housing loan, car loan, and other loan

Funds such as provident fund, compensation fund

Other benefits such as lunch benefits, transport service, uniform

Provident Fund

BJCHI has formed a provident fund by joining “One A.M. Master Fund Provident Fund”, managed by One Asset

Management Limited, effective from January 1, 2013 onwards.  The provident fund is meant to provide incentive

and boost the morale of employees, encouraging them to stay with BJCHI for a long time.

Labor Dispute

In the past 3 years, BJCHI has no significant labor dispute.

Personnel Development Policy

BJCHI has a policy to continuously develop personnel’s knowledge and operational capabilities, to retain knowledgeable

and skilled staff in the company and to provide a rewarding career path for the employees. BJCHI also formulates

a company-wide training plan after surveying the needs at all levels of the company on an annual basis and

provides appropriate internal and external training courses.

449,984,623
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นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย
และนโยบายสิ่งแวดล�อม 
“คุณภาพดีเลิศ ส�งมอบตรงเวลา ปรับปรุง
อย�างต�อเน่ือง ใส�ใจความปลอดภัย ห�วงใย
สิ่งแวดล�อม”
1.    ผลิตสินค�าภายใต�มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพและปลอดภัย

     ในราคาที่สามารถแข�งขันได� 

2.    ส�งมอบสินค�าตรงเวลาอย�างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง

     ความต�องการของลูกค�า

3.    มุ�งม่ันปฎิบัติตามข�อบังคับผูกมัด กฏหมายและข�อกำหนดอ่ืนๆ

     ท่ีเก่ียวข�องกับองค�กรในด�านคุณภาพ ส่ิงแวดล�อม อาชีวอนามัย

     และความปลอดภัย

4.    มุ�งม่ันปรับปรุงระบบมาตรฐานของบริษัทอย�างต�อเน่ืองเพ่ือสร�าง

     ความพึงพอใจให�กับลูกค�า และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

5.    มุ�งมั่นสื่อสารส�งเสริมการให�คำปรึกษา การมีส�วนร�วม และ

     ความตระหนักของบุคคลากรและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในด�าน

     คุณภาพ สิ่งแวดล�อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6.    มุ�งมั่นเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน และสร�างจิตสำนึก

     ในงานที่รับผิดชอบ

7.    มุ�งม่ันจัดสรรทรัพยากรท่ีจำเป�นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

     ทำงานของบุคลากรในด�านคุณภาพ ส่ิงแวดล�อม อาชีวอนามัย

     และความปลอดภัย

8.    มุ�งมั่นในการจัดเตรียมสภาพแวดล�อมสำหรับการปฏิบัติงาน

     ท่ีมีสุขอนามัยท่ีดีและปลอดภัยเพ่ือการป�องกันการบาดเจ็บและ

     เจ็บป�วยที่เกี่ยวกับการทำงาน ความเสียหายต�อทรัพย�สิน

     ความเสียหายต�อสภาพแวดล�อมในการทำงานหรือต�อสาธารณชน

9.    มุ�งมั่นลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต�ระดับสูงที่จะมีผล

     ต�อบุคคลากรในองค�กรและผู�ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียให�อยู�ในเกณฑ�

     ที่ยอมรับรวมถึงมีการปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง

10.   มุ�งมั่นป�องกันมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และน้ำเสีย

     ที่กระทบต�อชุมชนรอบข�างและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

11.   มุ�งมั่นส�งเสริมความตระหนักแก�บุคลากรให�มีการลดของเสีย

     ลดการใช�พลังงานและการใช�ทรัพยากร

12.   กำหนดวัตถุประสงค�และเป�าหมายเชิงปริมาณในการปรับปรุง

     และการดำเนินงานอย�างต�อเนื่องในด�านคุณภาพ ส่ิงแวดล�อม

     อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

QUALITY SAFETY  AND

ENVIRONMENTAL POLICY

“BEST QUALITY, On TIME DELIVERY,

CONTINUOUS IMPROVEMENT, CARE

OF SAFETY, AND CONCERN ABOUT

ENVIRONMENTAL”
1.   Production of goods under international standards of

     safety and quality in competitive prices.

2.   On-time delivery effectively to meet the needs of

     the customer.

3.   Compliance with legal and other requirements related

     to the organization in terms of quality, environment,

     occupational health and safety.

4.   Committed to continually improving the quality

     management system to meet the needs of the customer

     and stakeholders.

5.   Committed to communicating and promote the

     participation and awareness of employees and

     stakeholders in the field of quality, environment,

     occupational health and safety.

6.   Committed to empowerment of employees and

     create awareness on the job.

7.   Committed to allocating needed resources to enhance

     employees’ capabilities in terms of quality, environment,

     occupational health and safety.

8.   Committed to controlling hazards that could cause

     injury or illness of the work. Damage to property and

     damage to the environment in the workplace or

     the public.

9.   Committed to reducing the accidental risk from high

     levels potentially affecting employees and stakeholders

     in the accepted level as well as continuous improvement.

10.  Committed to prevent pollution of the air, noise and

     wastewater affecting surrounding areas and stakeholders.

11.  Committed to promoting awareness of employees to

     reduce waste, energy consumption and resource usage.

12.  Define objectives and quantitative targets for improving

     and ongoing operations the occupational health,

     safety and the environment.
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บริษัทฯ ได�มีการส�งเสริมและจัดอบรมเพ่ือให�ความรู�ด�านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย และด�านส่ิงแวดล�อมแก�พนักงานในองค�กร รวมถึง

จัดกิจกรรมรณรงค�ด�านอนุรักษ�พลังงานให�แก�พนักงานอย�างต�อเน่ือง

ได�แก�

1.   กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซด�เคิล / ขยะอันตราย

2.   โครงการปลูกป�าสร�างฝายในโครงการรวมใจภักด์ิรักษ�พ้ืนท่ีสีเขียว

หลักสูตรด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และด�านส่ิงแวดล�อม

ที่พนักงานได�รับการอบรม มีดังนี้

1.   Understanding and awareness of High Level Structure

     (HLS) ISO 9001& ISO14001 Version 2015 and further

     applicable standard 

2.   Occupational Health & Safety Management System

     ISO 45001:2018 Implementation Training Course 

3.   Occupation Health & Safety Management System Risks

     and Opportunities Identification for ISO 45001:2018

     Training Course

4.   ความปลอดภัยในทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต�

     กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

5.   การฝ�กซ�อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

BJCHI has promoted and provided training to educate the

employees on occupational health and safety as well as

environment including organizes activities to promote energy

conservation continuously as follows;

1.   Sorting recycling and hazard waste

2.    Afforesting project for green areas

Such traning courses for occupational health and safety

as well as environment are as follows:

1.   Understanding and awareness of high level structure

     (HLS) ISO 9001& ISO14001 Version 2015 and further

     applicable standard 

2.   Occupational health & Safety Management System

     ISO 45001:2018 Implementation Training Course 

3.   Occupation health & Safety Management System Risks

     and Opportunities Identification for ISO 45001:2018

     Training Course

4.   Safety in working with hazardous chemicals and

     emergency response

5.   The scenario of emergency drill fire extinguishing and

     fire evacuation

Annual report 2020 101BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED



สูญเสียอวัยวะ
บางส�วน
Loss of

Some organs

ACCIDENT STATISTICS IN 2020
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุประจำป� 2563

จำนวนลูกจ�างท่ีประสบอันตราย ( คน )  / Number of accidents (person)

เดือน / Month จำนวนลูกจ�างทั้งหมด
Total Employees

(Person)

จำนวนลูกจ�างท่ีประสบอุบัติเหตุ
Number of accidents

(Person)

สัดส�วนจำนวนลูกจ�างที่ต�อ
จำนวนทั้งหมด

% of Total Employee

รวม / Total 29

มกราคม / January 1,320 0.0%

กุมภาพันธ� / February 1,333 0.0%

กันยายน / September 1,081 0.0%

ตุลาคม / October 942 6 0.6%

พฤศจิกายน / November 967 3 0.3%

ธันวาคม / December 941 8 0.9%

มีนาคม / March 1,486 2 0.1%

เมษายน / April 1,402 2 0.1%

มิถุนายน / June 1,461 1 0.1%

สิงหาคม / August 1,195 1 0.1%

กรกฎาคม / July 1,197 2 0.2%

พฤษภาคม / May 1,429 4 0.3%

จำแนกตามส่ิงท่ีทำให�เกิดการประสบอันตราย / The Cause of Accidents at work 

ส่ิงท่ีทำให�ประสบอันตราย
Cause of Accidents

รวม
Total

ตาย
Death

ทุพพลภาพ
Disability

หยุดงาน
เกิน 3 วัน

Leave over
3 days

หยุดงาน
ไม�เกิน 3 วัน

Leave less than
3 days

ไม�หยุดงาน
No leave

เครื่องจักร / Machinery

เครื่องมือ / Equipment

ของหล�นทับ
Falling Objects

ลื่นล�ม / Slip and Fall

สิ่งมีพิษ สารเคมี
Chemical Substance

เศษวัตถุ / Scrap

ยกของหนัก
Lifting Heavy Objects

อื่นๆ / Others

รวม / Total

2

2

1

1

1

7

1

4

29 0 0 0 5

10

5

2

2

2

1

1

1

1

9

10

2

14

3



การต�อต�านการทุจร�ตคอรัปชั่น
Anti Corruption

บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได�ผ�านการรับรองเป�น

สมาชิกของ “แนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�านทุจริต“

อย�างสมบูรณ� โดยมีนายบุญช�วย ก�อกิจโรจน� ประธานกรรมการ

เป�นตัวแทนเข�ารับมอบประกาศนียบัตรในวันพฤหัสบดีท่ี 11 ตุลาคม

2561 ณ ห�องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

BJC Heavy Industries Public Company Limited has been

successfully certified as a member of Thailand’s Private

Sector Collective Action Coalition Against Corruption.

Mr. Boonchuay Korkitrotjana, Chairman of the Board of

Director, as company representative received the certificate

on Thursday 11th October 2018 at Napalai Ballroom,

Dusit Thani Hotel.

บริษัทฯ มีนโยบายให�กรรมการบริษัท ผู�บริหาร พนักงาน และ

ลูกจ�างของบริษัทฯ ไม�กระทำการอันใดที่เป�นการเกี่ยวข�องกับ การ

ทุจริตและคอร�รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน�ทางตรงหรือทางอ�อม

ต�อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข�อง ไม�ว�าตนจะอยู�ในฐานะเป�นผู�รับ

ผู�ให� หรือผู�เสนอให�สินบน ท้ังท่ีเป�นหรือไม�เป�นตัวเงิน แก�หน�วยงาน

ของรัฐหรือหน�วยงานเอกชนท่ีบริษัทฯ ได�ดำเนินธุรกิจหรือติดต�อด�วย

โดยจะปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่น

(Anti-Corruption Practices)” นี้อย�างเคร�งครัด 

Directors, Management and employees of BJCHI are

prohibited from directly and/or indirectly bribery/corruption

in any form in order to benefit himself and related persons

regardless of receiver, giver or a bribery proposer both as

money or non-money items to government agencies or

private sectors the company contacts to strongly abide

by Anti-Corruption Policy & Practices.
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คำนิยาม 
การทุจริตและคอร�รัปช่ัน หมายถึง การติดสินบนทุกรูปแบบ รวมถึง

แต�ไม�จำกัดเพียง การคดโกง ฉ�อฉล ยักยอก ไม�ซ่ือตรง มีเล�ห�เหล่ียม

ไม�ซ่ือสัตย� เช�น เสนอให� สัญญาว�าจะให� มอบให� เรียกร�อง หรือรับ

ซ่ึงเงิน ทรัพย�สิน หรือ ประโยชน�อ่ืนใดซ่ึงไม�เหมาะสม กับ เจ�าหน�าท่ี/

หน�วยงานของรัฐ เจ�าหน�าที่/หน�วยงานเอกชน พนักงานด�วยกันเอง

และ/หรือ ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ไม�ว�าจะโดยทางตรงหรือทางอ�อม

หรือ ผ�านบุคคลท่ีสาม อาทิเช�น การสร�างหลักฐานเอกสาร ทางการเงิน

อันเป�นเท็จ การทุจริตต�อหน�าที่ การนำทรัพย�สินของบริษัทไปใช�

เพื่อส�วนตัว หรือครอบครัว การให�ข�อมูลบิดเบือนอันเป�นเท็จ เพื่อ

ให�เกิดการเข�าใจผิด การฉ�อโกง การป�ดบัง อำพรางหลักฐาน และ

การกระทำในลักษณะที่เอื้อประโยชน�ให�กับตนเอง และพวกพ�อง

เป�นต�น  เพื่อให�บุคคลดังกล�าวปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าที่

อันเป�นการให�ได�มาหรือรักษาไว�ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให�กับ

บริษัทโดยเฉพาะ หรือเพ่ือให�ได�มาหรือรักษาไว�ซ่ึงผลประโยชน�อ่ืนใด

ที่ไม�เหมาะสม เว�นแต�เป�นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ

ข�อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท�องถ่ิน หรือจารีตทางการค�า

ให�กระทำได�

DEFINITIONS
Corruption refers to all kinds of bribery including but not

limited to fraud, cheat, dishonesty such as offering, giving,

requesting or receiving money, assets or inappropriate

benefits with officials/government agencies, officers/private

sectors, employees and/or all stakeholders directly and

indirectly or from third parties such as making untrue

financial documents, abstaining from conducting one's

duties, utilizing the company’s assets for personal or family,

distorting information leading to misunderstanding, fraud,

concealment of evidence and taking actions where are

beneficial for one or his/her relatives in order to perform

or abstain duties. These results in gaining or keeping business,

introducing business to the company in particular including

benefiting and keeping inappropriate benefits except as

allowed by the laws, rules, regulations, local customs or

tradition, or business customs.

ความขัดแย�งทางผลประโยชน � หมายถึง การดำเนินกิจกรรมใดๆ

ที่อาจมีความต�องการส�วนตัวหรือ ของบุคคลที่เกี่ยวข�องไม�ว�า โดย

ทางสายเลือด หรือทางอื่นใด เข�ามามีอิทธิพลต�อการตัดสินใจ หรือ

อาจขัดขวาง หรือเป�นอุปสรรคต�อผลประโยชน�สูงสุดของบริษัทได�

Conflict of Interest means activities are conducted for

personal’s preference or related persons both from bloodline

or others which has the influential for decision-making or

even is considered as obstacles to maximize the company’s

benefits

การให�ผลตอบแทนหรือประโยชน�อื่นใด หมายถึง การให�สิ่งของ

สิทธิพิเศษ ในรูปของ ทรัพย�สิน ผลตอบแทนที่เป�นเงินหรือมิใช�เงิน

หรือประโยชน�อ่ืนใด เพ่ือเป�นสินน้ำใจ เป�นรางวัล หรือ เพ่ือการสร�าง

สัมพันธภาพแบบพิเศษ

Offering benefits or other contributions refer to offering

assets, rights in form of assets, money or non-money items,

and other contributions as reward, gifts to build special

relationship in any way.

การช�วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง

การให�หรือสนับสนุนด�านการเงิน ทรัพย�สิน หรือสิทธิประโยชน�อ่ืนใด

และ/หรือ ส�งเสริมให�พนักงานเข�าร�วมกิจกรรมทางการเมืองในนาม

ของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคล

ที่เกี่ยวข�องทางการเมือง ไม�ว�าจะเป�นทางตรงหรือทางอ�อม หรือ

เพื่อให�ได�มาซึ่งสิทธิพิเศษผลประโยชน�อันมิชอบหรือความได�เปรียบ

ทางธุรกิจการค�า ทั้งนี้ไม�รวมถึงการที่พนักงานเข�าร�วมกิจกรรม

ตามสิทธิเสรีภาพส�วนบุคคล

Political Contributions refer to offering money, assets and

other benefits and/or support employees to participate in

political activities to help political parties, politicians or any

person whose duty involves politics or political activities

either directly or indirectly to receive special and unfair

rights on business. However, it is not applicable for employees

attending such activities as personal freedom.

เงินบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contributions) หมายถึง

การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน�อื่นใด ให�แก�องค�กร

ภายนอก

Charitable Contributions refer to money or item donations

or other benefits to external organizations.
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เงินสนับสนุน (Sponsorships) หมายถึง เงินอุดหนุน เงินช�วยเหลือ

หรือ เงินสมทบ ที่จ�ายให�ไป หรือการได�รับจากลูกค�า คู�ค�า และ

หุ�นส�วนทางธุรกิจอย�างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสนับสนุน

การดำเนินธุรกิจ การส�งเสริมตราผลิตภัณฑ� หรือ ช่ือเสียง ของบริษัท

อันเป�นประโยชน�ต�อการสร�างความน�าเช่ือถือทางการค�า ช�วยกระชับ

ความสัมพันธ�ทางธุรกิจ และเหมาะสมสอดคล�องตามคู�มือจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) ที่มุ�งเน�นความถูกต�อง

ความโปร�งใส และ การมีหลักธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Corporate

Governance) ในการดำเนินธุรกิจ

Sponsorships refer to subsidy, allowance or contributions

paid or received from clients and business partner on a

reasonable basis under the objective to support business,

promote products or the company’s reputation which are

helpful for creditability, business relationship coinciding with

the practices of code of conduct based on accuracy,

transparency and Good Corporate Governance.

การให�สินบน หมายถึง การเสนอให�ทรัพย�สิน ของขวัญ รางวัล หรือ

ผลประโยชน�ตอบแทนอื่นใด ให�แก�บุคคลเพื่อให�ผู�นั้นกระทำหรือ

ไม�กระทำในตำแหน�ง ไม�ว�าการกระทำน้ันจะชอบหรือมิชอบด�วยหน�าท่ี

เพื่อต�องการโน�มน�าวให�บุคคลกระทำการบางอย�างที่ไม�สุจริต

ผิดกฎหมาย หรือ ผิดจริยธรรมทางธุรกิจ ไม�ว�าจะโดยทางตรงหรือ

ทางอ�อม

Bribery refer to offering assets, gifts, award and other

benefits to a person who can perform or abstain duties

to encourage one to take actions on a fraudulent, illegal

or unethical basis directly and indirectly.

ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน�อื่นใด หมายถึง สิ่งที่มีมูลค�า

หรือคุณค�าทางจิตใจ ทั้งที่เป�นตัวเงิน หรือมิใช�ตัวเงิน ที่มอบให�

ในโอกาสสำคัญต�างๆ ตามประเพณีนิยมหรือวัฒนธรรม ด�วย

อัธยาศัยไมตรี หรือที่ให�เป�นรางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือเพื่อ

การสงเคราะห� หรือให�เป�นสินน้ำใจ การให�สิทธิพิเศษในการได�รับ

บริการ การบันเทิง สันทนาการ ตลอดจนการออกค�าใช�จ�ายในการ

เดินทาง หรือค�าบริการต�อนรับ ท�องเที่ยว ค�าที่พัก ค�าอาหารหรือ

สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการมอบสิ่งของ

ให�ตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม หรือภายใต�จารีตประเพณีแห�งท�องถ่ิน

เช�น ของขวัญป�ใหม� ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับตำแหน�งใหม�

เป�นต�น

Gifts, award or other benefits refer to valued items which

also might be mental value both as money and non-money

items which are given in special events on a traditional

or cultural basis with courteousness. The award is provided

to honor or support one as the special rights, entertainment,

leisure, travel expenses or service expenses, accommodation

and food allowance or other similar aspects. In addition,

this includes giving gifts such as New Year gifts, birthday

gifts and gifts for job promotion.

บุคคลที่เกี่ยวข�อง หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ�ในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่งดังต�อไปนี้

Related persons refer to the following Persons

1.   บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ และในกรณีที่เป�น

     นิติบุคคลให�หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลน้ันด�วย

2.   คู�สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น�อง ญาติสนิท ของกรรมการ

     ผู�บริหารหรือบุคคลตาม 1) และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ

3.   นิติบุคคลที่บุคคลตาม 1) หรือ 2) มีอำนาจควบคุมกิจการ

4.   บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

     ประกาศกำหนด

1.   A person who can control the Company. In case of

     juristic person, this includes directors of that juristic person.

2.   Spouse, child, father, mother, siblings, relatives of directors,

     executives or persons from 1) and all employees of

     the company.

3.   Juristic person from 1) or 2) which can control

     the Company

4.   Other persons with characters which is defined by

     the Office of the Securities and Exchange Commission

กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย หมายถึง ผู�ถือหุ�น นักลงทุน พนักงาน ลูกค�า

คู�ค�าและเจ�าหนี้การค�า ผู�ร�วมทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ

ภาคเอกชน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล�อม

Stakeholders refer to shareholders, investors, employees,

customers, creditors, business partners, government agencies,

private sectors, societies, communities and environment
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หน�าที่และความรับผิดชอบ 
1.   คณะกรรมการบริษัท มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการกำหนด

     นโยบายและกำกับดูแลให�มีระบบท่ีสนับสนุนการต�อต�านทุจริต

     และคอร�รัปช่ันท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�ม่ันใจว�าคณะกรรมการ

     บริหารได�ตระหนักและให�ความสำคัญกับการต�อต�านทุจริตและ

     คอร�รัปช่ัน และปลูกฝ�งจนเป�นค�านิยมขององค�กร เพ่ือให�ทุกคน

     ในบริษัทฯ ได�เข�าใจและตระหนักถึงความสำคัญของป�ญหา

     ที่เกิดขึ้นจากการทุจริตและคอร�รัปชั่น 

     ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได�รายงานการกระทำการทุจริต

     และคอร�รัปช่ันท่ีส�งผลกระทบต�อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท

     มีหน�าท่ีให�คำปรึกษา ข�อแนะนำ พิจารณาบทลงโทษ และร�วมกัน

     หาวิธีการแก�ไขป�ญหา ให�กับประธานเจ�าหน�าที่บริหารและ

     คณะกรรมการบริหาร

2.   คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน�าที่และความรับผิดชอบดังนี้

2.1  พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปช่ัน

     ที่ได�รับจากคณะกรรมการบริหารให�มี ความเหมาะสมกับ

     รูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล�อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมขององค�กร

     และนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 

2.2  พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบาย

     และแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและ คอร�รัปชั่นที่ได�รับจาก

     คณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต�อคณะกรรมการบริษัท

     เพื่ออนุมัติ 

2.3  สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม

     ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง

     เพื่อให�มั่นใจว�าเป�นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม

     เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

2.4  รับเร่ืองแจ�งเบาะแสการกระทำอันเป�นการทุจริตและคอร�รัปช่ัน

     ที่คนในองค�กรมีส�วนเกี่ยวข�อง และตรวจสอบข�อเท็จจริง

     ตามท่ีได�รับแจ�ง และเสนอเร่ืองให�คณะกรรมการบริหารร�วมกัน

     พิจารณาลงโทษ หรือแก�ไขป�ญหา ดังกล�าว

ROLES AND RESPONSIBILITIES
1.   The Board of Directors perform their duties and

     responsibilities as well as oversee the supportive system

     for Anti-corruption Practices efficiently to ensure that

     Executive directors realize and pays attention to

     Anti-corruption Practices and to cultivate it as the

     Company’s value in order for all employees to fully

     understand and recognize the importance of troubles

     stemming from Corruption and Bribery.

     If Audit Committees report case of Corruption and

     Bribery impacting the Company, The Board of Directors

     has duties to advice, recommend and consider penalty

     and find the solution tackling the problems to Chief

     Executive Officer and Executive Committees.

2.   Audit Committees have duties and responsibilities

     as follows

2.1  Consider Anti-Corruption Policy & Practices assigned

     from Executive Committees to match with the Company’s

     business operation and environment, culture and

     propose to The Board of Directors for approval.

2.2  Consider and review the changes in Anti-Corruption

     Policy & Practices provided by Executive Committees

     and propose to The Board of Directors for approval.

2.3  Review its financial and accounting report, internal

     control, internal audit system and risk management

     system to ensure that they comply with international

     standard on a prudent, up-to-date and efficient basis.

2.4  Receive report suspicious situations considered as

     corruption and bribery in which the Company’s

     employees engage and investigate fact findings and

     propose to Executive Committees to mutually consider

     penalty or find the solution to the cited problem.
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3.   Internal Audit has duties and responsibilities as follows

3.1  Audit and review the procedure of internal audit plan

     that it complies correctly with policy, procedure,

     authority rules, regulations and law to ensure appropriate

     and efficient internal controls systems against risk of

     corruption and bribery which might take place and

     report to the Board of Directors.

3.2  Perform duties as assigned by Audit committees related

     to the investigation of the Company’s’ corruption and

     bribery in addition to internal audit plan as defined.

3.   ฝ�ายตรวจสอบภายใน มีหน�าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

3.1  ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ

     ภายในที่กำหนดไว�ว�าเป�นไปอย�างถูกต�อง ตรงตามนโยบาย

     แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ ข�อกำหนดและ

     กฎหมาย เพื่อให�มั่นใจว�ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม

     และเพียงพอต�อความเส่ียงด�านทุจริตและคอร�รัปช่ันท่ีอาจเกิดข้ึน

     และรายงานต�อคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.2  ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได�มอบหมายในเร่ือง

     การตรวจสอบการทุจริตและคอร�รัปชั่นที่ เกี่ยวข�องกับองค�กร

     นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได�กำหนดไว�

4.   ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร และคณะกรรมการบริหาร มีหน�าท่ี

     และความรับผิดชอบดังนี้ 

4.1  กำหนดให�มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและ

     คอร�รัปชั่น รวมถึงให�การส�งเสริมและสนับสนุนนโยบายและ

     แนวปฏิบัติดังกล�าว 

4.2  สื่อสารกับบุคลากรในองค�กรและผู�ที่เกี่ยวข�องให�ได�ทราบถึง

     นโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต และคอร�รัปชั่น

4.3  ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต�างๆ รวมถึง

     นโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริต และคอร�รัปชั่น

     ให�มีความเหมาะสมและสอดคล�องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ

     ข�อบังคับ และข�อกำหนด ของกฎหมาย 

4.4  ช�วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข�อเท็จจริง

     ตามท่ีได�รับแจ�งหรืองานท่ีได�รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ

     ตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตและคอร�รัปชั่น

     โดยสามารถมอบหมายงาน ให�กับทีมผู�บริหารท่ีเห็นว�าสามารถ

     ช�วยสืบหาข�อเท็จจริงได�

4.   Chief Executive Officer and Executive Committees

     have duties and responsibilities as follows

4.1  Define Anti-Corruption Policy & Practices as well as

     promote and support such that policy and practices.

4.2  Communicate with employees in the organization and

     related persons to fully acknowledge Anti-Corruption

     Policy & Practices 

4.3  Review the appropriate system and measures including

     Anti-Corruption Policy & Practices to make them

     suitable for the changes in business environment, rules,

     regulation and law.

4.4  Assist Audit Committees for fact findings as informed

     or assigned by Audit Committees about the investigation

     of corruption and bribery issues with the authority to

     assign tasks to the management if needed.
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แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต�อต�าน
การทุจร�ตและคอร�รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน ลูกจ�าง

ของบริษัท ต�องปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย

และแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปช่ัน อย�างเคร�งครัด โดย

ต�องไม�เข�าไปเก่ียวข�องกับการทุจริตและคอร�รัปช่ัน ไม�ว�าโดยทางตรง

หรือทางอ�อม รวมถึงผู�รับจ�าง หรือผู�รับจ�างช�วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง

โดยครอบคลุมธุรกิจทุกประเภทตลอดจนทุกหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

ในทุกท�องถิ่นที่บริษัทมีการทำกิจการอยู� โดย

1.   ไม�ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให�เห็นว�าเป�นการรับสินบน หรือ

     ติดสินบน แก�ผู�มีส�วนได�เสียในเร่ืองท่ีตนทำหน�าท่ี รับผิดชอบท้ัง

     โดยตรงหรือโดยอ�อม เพ่ือให�ได�มาซ่ึงผลประโยชน�ในทางมิชอบ

     โดยปฏิบัติดังนี้

GUIDELINE OF ANTI-CORRUPTION

POLICY & PRACTICES
The Board of Director, Executive Committees and employees

must strictly comply with code of conduct, policy and

Anti-Corruption Practices without engaging in corruption

and bribery cases directly and indirectly including contractors

and sub-contractors;

1.    Do not express behavior related to receiving or offering

     bribery to stakeholders directly and indirectly to gain

     corruptible benefits as follows;

1.1  ไม�รับ หรือ ให�ของขวัญ ของท่ีระลึก ท่ีเป�นเงินสด เช็ค พันธบัตร

     หุ�น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย� หรือ สิ่งของในทำนอง

     เดียวกัน กับผู�มีส�วนเก่ียวข�องท่ีตนได�เข�าไปติดต�อประสานงาน

     ทั้งในหน�วยงานรัฐและหน�วยงานเอกชน 

1.2  ไม�รับทรัพย�สิน ส่ิงของ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน�อ่ืนใดๆ

     อันเป�นการชักนำให�เกิดการละเว�นการ ปฏิบัติหน�าที่ของตน

     ทั้งนี้ ก�อนการรับควรตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติถูกต�อง

     ตามกฎหมาย และข�อบังคับของบริษัทฯ โดยส่ิงของหรือของขวัญ

     ที่ให�แก�กันในหน�าที่การงานควรมีราคาไม�มากและเหมาะสม

     ในแต�ละโอกาส 

1.3  ไม�ให�ทรัพย�สิน ส่ิงของ ของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน�

     อ่ืนใดๆ เพ่ือจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำ ให�ผู�รับไม�ปฏิบัติ

     ตามวิธีปฏิบัติทางการค�าเช�นเดียวกันกับคู�ค�ารายอ่ืน ท้ังน้ีการให�

     สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต�างๆ ต�องมีมูลค�าไม�มากจนเกิน

     ปกติวิสัย 

1.4  ไม�เป�นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย�สิน ส่ิงของ หรือประโยชน�

     อื่นใดๆ กับผู�ที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจ หน�วยงาน ราชการ หรือ

     องค�กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม�ควรได� หรือทำให�

     เจ�าหน�าท่ีรัฐละเว�นการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบข�อบังคับ และ

     ข�อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว�

1.1   Do not receive or offer gifts, souvenir, cash, cheque,

     bond, share, gold, jewel, real estate or the similar

     type of items to a person who is contacted both in

     government agencies and private sectors.

1.2   Do not receive gifts, reward, presents or any benefits

     resulting in abstaining him from performing duties and

     before receiving such items, a receiver needs to ensure

     that it complies by law and the Company’s rules.

     Moreover, such items should not be expensive and

     suitable for each occasion.

1.3   Do not offer gifts, reward, presents or any benefits

     encouraging receivers to take different actions with

     other business partners. Such items which are occasionally

     provided must not be more expensive than a normal

     basis.

1.4   Do not act as the middleman to offer cash, assets,

     items and any other benefits to related persons with

     business, agencies, government agencies or any other

     organizations to exchange with special privileges in

     order to encourage government officers to abstain

     from complying with rules and regulations as well as

     specified law.

2.  Procurement must follow the Company’s procedure

     on a transparent and accountable basis.

3.  Entertainment cost and others relevant to business

     contract can be done with a reasonable and

     accountable basis.

2.   ในการจัดซ้ือ จัดจ�าง ต�องดำเนินการผ�านข้ันตอนตามระเบียบ

     ของบริษัท มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� 

3.   การใช�จ�ายสำหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และการใช�จ�ายอ่ืนๆ

     ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได�

     แต�ต�องใช�จ�ายอย�างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได� 
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4.   ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต�องปฏิบัติดังนี้ 

4.1  การใช�เงิน หรือทรัพย�สินของบริษัทฯ เพ่ือบริจาคการกุศล ต�อง

     กระทำในนามบริษัทฯ เท�านั้น โดยการบริจาค เพื่อการกุศล

     ต�องเป�นมูลนิธิ องค�กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล

     สถานพยาบาลหรือองค�กรเพ่ือประโยชน� ต�อสังคม ท่ีมีใบรับรอง

     หรือเช่ือถือได� สามารถตรวจสอบได� และดำเนินการผ�านข้ันตอน

     ตามระเบียบของบริษัทฯ 

4.2  การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส�วนตัวพึงกระทำได� แต�ต�อง

     ไม�เก่ียวข�อง หรือทำให�เกิดข�อสงสัยได�ว�าเป�นการ กระทำท่ีทุจริต

     เพื่อหวังผลประโยชน�ใด

4.3  การบริจาคเพื่อการกุศลทุกครั้งจะต�องเป�นไปอย�างโปร�งใส

     ไม�ขัดต�อกฎหมายและศีลธรรม ตลอดจนสามารถสอบทานและ

     ติดตามเอกสารหลักฐานต�างๆ ได�

4.   In case of charitable donation, the practices are

     as follows;

4.1  Money or the Company’s asset used for charitable

     donation must be on behalf of the Company. To make

     charitable donation for foundations, public and charitable

     organizations, temples, hospitals, sanatoriums or social

     organizations requires certification with trustworthiness,

     accountabilities and complies with the Company’s rules.

4.2  Personal’s charitable donation can be done but not

     related to or caused corruptible actions to gain

     any benefits. 

4.3  The charitable donation must be transparent under law,

     ethics and verified with supportive evidences.

5.   การใช�เงิน หรือ ทรัพย�สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ

     ต�องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท�านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ�ายไป

     ต�องมีวัตถุประสงค�เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ�ที่ดี และชื่อเสียง

     ของบริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ�ายต�องระบุวัตถุประสงค�ที่ชัดเจน

     และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได� และดำเนินการผ�านขั้นตอน

     ตามระเบียบของบริษัท 

6.   ไม�กระทำการอันใดท่ีเก่ียวข�องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และ

     ไม�ใช�ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล�าว ทั้งนี้

     บริษัทฯ เป�นองค�กรที่ยึดมั่นในความเป�นกลางทางการเมือง

     สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบ

     ประชาธิปไตย รวมถึงไม�มีแนวทางในการให�การช�วยเหลือ

     ทางการเมืองแก�พรรคการเมืองใด ไม�ว�าจะโดยทางตรง หรือ

     ทางอ�อม 

7.   พนักงานไม�พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือ

     พฤติกรรมที่เข�าข�ายการทุจริตและคอร�รัปชั่นหรือส�อไปในทาง

     ทุจริตและคอร�รัปช่ันท่ีมีผลเก่ียวข�องกับบริษัทฯ ท้ังทางตรงหรือ

     ทางอ�อม พนักงานต�องแจ�งให� ผู�บังคับบัญชาหรือบุคคลที่

     รับผิดชอบทราบ และให�ความร�วมมือในการตรวจสอบข�อเท็จจริง

     ต�างๆ หากมีข�อสังสัย หรือข�อซักถามให�ปรึกษาผู�บังคับบัญชา

     หรือบุคคลท่ีกำหนดให�ทำหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตาม

     การปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณผ�านช�องทางต�างๆ ที่กำหนด 

8.   บริษัทฯ จะให�ความเป�นธรรมและคุ�มครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือ

     พนักงานท่ีแจ�งเร่ืองทุจริตและคอร�รัปช่ันท่ีเก่ียวข�องกับบริษัทฯ

     โดยใช�มาตรการคุ�มครองผู�ร�องเรียนหรือผู�ที่ให�ความร�วมมือ

     ในการแจ�งและรายงานการทุจริตและคอร�รัปช่ัน ตามท่ีบริษัทฯ

     กำหนดไว�ในมาตรการคุ�มครองและรักษาความลับ

5.   With respect to money or the company’s asset used

     to support a project, only the company’s name can

     be stated. Such utilized money must be distributed to

     build good images and reputation under the business

     objectives. Clear objectives need to be clearly defined

     with accountable evidences under the company’s rules.

6.   Do not take any actions relevant to the political issues

     inside the Company’s premises and do not use the

     Company’s resources for such that purpose. The

     Company’s determination on political issue is neutral

     with conformity to law, democratic system without any

     political aids to political parties directly and indirectly.

7.   Employees must not ignore the potentially corruptible

     situation relevant to the Company directly and indirectly.

     Employees need to inform theirs supervisors or responsible

     persons to receive fact findings. If there are any

     questions, please consult with the supervisors or

     responsible persons regarding conformity to code of

     conduct as distributed by defined channels.

8.   The Company shall ensure fairness and protection of

     employees who refuse or report corruption related to

     the Company by implementing measures to protect

     complainants or collaborators in reporting corruptible

     actions as defined by the Company measure of

     Protection Measures and Confidentiality Practices.
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 9.   Directors, executives, and employees who commit

     fraud and corruption which are considered as Illegal

     acts of the Company will be considered a disciplinary

     action imposed by the Company. In addition, if the

     action is illegal, may also be punished by law. 

10.  The Board of Director, Executive Committees recognize

     the importance of distributing knowledge, providing

     recommendation and making employees and related

     persons understand practices to anti-corruption so as

     for them to comply fully with policy and practices to

     anti-corruption on a honest and ethical basis.

11.  The Company determines to build and keep the

     corporate’s cultures against corruptible actions, bribery

     issues which are not acceptable regardless of persons

     or transactions with government or private sectors.

12.  Anti-Corruption Policy & Practices is applicable to

     human management process from recruitment, selection,

     promotion, performance evaluation and remuneration.

     The supervisor from all level must communicate and

     educate employees for such that matter using in

     business activities under responsibilities and governance

     efficiently.

 9.   กรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงาน ที่กระทำทุจริตและ

     คอร�รัปช่ัน เป�นการกระทำผิดจรรยาบรรรณของบริษัทฯ จะได�รับ

     การพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กำหนด

     นอกจากน้ี อาจจะได�รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำน้ัน

     ผิดกฎหมาย 

10.   คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตระหนักถึง

     ความสำคัญในการเผยแพร� ให�ความรู� ให�คำปรึกษา และ

     ทำความเข�าใจกับบุคลากรในองค�กร และผู�ท่ีเก่ียวข�อง เก่ียวกับ

     การต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั่น เพื่อให�บุคลากรและผู�ที่

     เกี่ยวข�องได�ปฏิบัติให�เป�นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการ

     ต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป�นแบบอย�างที่ดี

     ในเรื่องการมีความซื่อสัตย� จริยธรรมและจรรยาบรรณ

11.   บริษัทฯ มุ�งมั่นที่จะสร�างและรักษาวัฒนธรรมองค�กรที่ยึดมั่น

     ว�าการทุจริต คอร�รัปช่ัน และการให�หรือรับสินบนเป�นการกระทำ

     ท่ียอมรับไม�ได� ไม�ว�าจะเป�นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม หรือ

     การทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 

12.   นโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่นนี้

     ให�ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ต้ังแต� การ

     สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน�ง การฝ�ก

     อบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และ การให�

     ผลตอบแทน โดยกำหนดให�ผู�บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารและ

     ทำความเข�าใจกับพนักงานเพ่ือใช�ในกิจกรรม ทางธุรกิจท่ีอยู�ใน

     ความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให�เป�นไปอย�าง

     มีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติสัญญาระหว�างบร�ษัทกับลูกค�า
หร�อคู�ค�า

CONTRACT GUIDELINES BETWEEN

THE COMPANY AND CUSTOMERS OR

PARTNERS
บริษัทฯ มีนโยบายการค�าและการลงทุนภายใต�จรรยาบรรณในการ

ดำเนินธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีต�อผู�ถือหุ�น

ผู�มีส�วนได�เสียและสังคม บริษัทฯ ไม�มีนโยบายเรียกร�องหรือรับ เสนอ

หรือให�ผลประโยชน� ทางการเงินหรือผลประโยชน�อื่นใดที่ไม�สุจริต

กับผู�ใดหรือหน�วยงานใด การปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติใดๆ ที่

ไม�ชอบด�วยกฎหมายหรือจริยธรรมท่ีดี เพ่ือให�ได�มาซ่ึงสัญญาทางธุรกิจ

และสิทธิประโยชน�ต�างๆ โดยมีแนวทางการบริหารจัดการสัญญา

ระหว�างบริษัทกับลูกค�าหรือคู�ค�า อย�างเป�นสาระสาคัญ ดังนี้

BJCHI has a policy of trade and investment under the

business ethics and good corporate governance policy to

shareholders, stakeholders and society. BJCHI has no policy

to claim or receive offer or give financial benefits or any

other dishonest benefits to any person or organization,

practice or omit any practice that is unlawful or good

ethics to obtain business contracts and various benefits.

The guidelines for managing contracts between companies

with customers or partners as follows
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1.   การดำเนินธุรกิจอย�างซ�่อสัตย�สุจร�ต 1.   Honestly conducting business.
บริษัทฯ จะต�องไม�ปฏิบัติหรือยอมให�มีการปฏิบัติในรูปแบบใดๆ

ท่ีเป�นการคอร�รัปช่ัน ขูดรีด หรือยักยอก และมีระเบียบปฏิบัติ

ในการเฝ�าตรวจสอบและบังคับใช�เพ่ือให�ม่ันใจว�าสอดคล�องกับ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ จะต�องไม�เสนอให�ของขวัญ ของกำนัล จ�ายเงินค�า

ธรรมเนียม บริการ ส�วนลด สิทธิพิเศษอ่ืนๆ หรือผลประโยชน�

อ่ืนใด แก�พนักงานของบริษัทคู�ค�า หรือครอบครัวของพนักงาน

บริษัทคู�ค�า เพื่อให�ได�มาซึ่งการได�รับสิทธิพิเศษจากบริษัทคู�ค�า

เว�นแต�จะกระทำได�ภายใต�จารีตประเพณีแห�งท�องถิ่นและ

เท�าที่ไม�ขัดต�อกฎหมาย 

บริษัทฯ จะต�องไม�เสนอ หรือให�ของมีค�า รวมถึงเงิน สินบน

การรับรอง หรือเงินสินบน แก�เจ�าหน�าที่รัฐที่มีส�วน เกี่ยวข�อง

ในธุรกรรมท่ีเก่ียวข�องกับบริษัทฯ รวมถึงการฝ�กอบรม กรรมการ

ผู�บริหาร และพนักงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�าน

ทุจริตและคอร�รัปชั่น รวมทั้งห�ามจ�ายสินบนเพื่อผลประโยชน�

ทางธุรกิจของบริษัทคู�ค�า 

ห�ามไม�ให� กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ให� รับ

หรือเรียกร�องของมีค�าใดๆ เช�น ของขวัญ การจ�ายเงินหรือ

ผลประโยชน�อ่ืนๆ จากลูกค�าหรือบริษัทคู�ค�า โดยมีการจัดช�องทาง

ในการแจ�งเบาะแสให�กับลูกค�าหรือบริษัทคู�ค�า สามารถแจ�ง

การกระทำใดๆ ที่ละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ให�บริษัทฯ

ทราบได� 

The Company must not perform any action considered

as corruption, extortion or misappropriation while

procedures for monitoring and enforcing need to be

provided in line with code of conduct.

The Company must not offer gifts, presents, fees, services,

discounts, special rights or other benefits for business

partners’ employees or families of them in order to

receive special privileges from business partners excepting

in case of being under local traditions and laws.

The Company must not offer and provide valued items

including money, bribe, reception or bribery money

to officials who engage in the Company’s transaction

including training program for directors, executives

and employees according to Anti-Corruption Policy &

Practices. This includes disallowing to provide bribe

to gain business benefits of business partners.

Directors, executives and the Company’s employees

are not allowed to receive and ask for valued items

such as gifts, money and other benefits from clients

or business partners. Also, the Company provides the

channel to inform suspicious situation for clients or

business partners who can inform any issues violating

policy and practices to the Company.

2.   ผลประโยชน�ทับซ�อน 2.  Conflict of Interest
บริษัทฯ จะต�องไม�มีส�วนเกี่ยวข�องในความสัมพันธ�ทางการเงินหรือ

ความสัมพันธ�อื่นใดกับพนักงานของบริษัทฯ ที่ นำมาซึ่งมีความ

เป�นไปได�หรือถูกมองว�ามีผลประโยชน�ทับซ�อนกับบริษัทฯ ห�ามไม�ให�

พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติงานในตำแหน�งผู�บริหาร กรรมการ พนักงาน

ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของบริษัทคู�ค�า เว�นแต�ได�รับการยินยอมจาก

ผู�บริหารของบริษัทฯ ที่เหมาะสม บริษัทคู�ค�าต�องเป�ดเผยและแก�ไข

ผลประโยชน�ทับซ�อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้น 

The Company must not engage in relationship in financial

aspect or the Company’s employees which might cause

or be deemed as the conflict of interest. This disallows

executives, directors, employees, representatives and

consultants of business partners except only the case of

executives’ permission. Business partners need to disclose

and alter potential Conflict of Interest which takes place

and might do.
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3.  ความเป�นส�วนตัวและทรัพย�สินทางป�ญญา
บริษัทฯ จะควบคุมไม�ให�มีการยักยอกหรือใช�ทรัพย�สินทางป�ญญา

และข�อมูลท่ีเป�นความลับของบริษัทฯ ในทางท่ีผิด รวมถึงบริษัทคู�ค�า

จะต�องไม�ใช�ทรัพย�สินและข�อมูลดังกล�าว เว�นแต�ได�รับอนุมัติจากบริษัทฯ

แล�วเท�านั้น บริษัทคู�ค�าที่มีทรัพย�สินทางป�ญญาหรือมีข�อมูลที่เป�น

ความลับของบริษัทฯ ต�องกำหนดมาตรการป�องกันท่ีเหมาะสม เพ่ือ

ป�องกันการเป�ดเผยหรือใช�ทรัพย�สินและข�อมูลดังกล�าวโดยไม�ได�รับ

อนุญาต และบริษัทคู�ค�าจะต�องตรวจสอบให�แน�ใจว�าทรัพย�สิน

ทางป�ญญาท่ีถูกต�องตามกฎหมายของพนักงาน ลูกค�า และพันธมิตร

ทางธุรกิจทุกรายได�รับความคุ�มครอง

3.   Privacy and Intellectual Property
The Company will protect against misappropriating or

abusing Intellectual property and confidential information.

In addition, business partners must not use such that

Intellectual property and information if not approved by

the Company. Business partners who gain intellectual property

or confidential information must implement appropriate

procedures to protect against disclosure or abuse of

intellectual property and confidential information without

any permission. Also, business partners need to ensure that

legitimate intellectual property of employees, clients and

partners is protected.4.  การดำเนินธุรกิจและการแข�งขัน
     อย�างเป�นธรรม

4.  Business Practices and Fair Competitionบริษัทฯ จะยึดม่ันในหลักการดำเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข�งขัน

อย�างเป�นธรรม ซ่ึงรวมถึงกฎหมายและข�อบังคับท้ังหมด และบริษัท

คู�ค�าจะต�องมีวิธีการอันเหมาะสมในการปกป�องข�อมูลของลูกค�าด�วย

รวมถึงห�ามไม�ให�บริษัทคู�ค�ามีส�วนเกี่ยวข�องในการใช�ข�อมูลที่เป�น

ความลับในทางที่ผิด การกำหนดราคา การประมูล หรือการตกลง

ร�วมกันเพื่อลดการแข�งขัน ในธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข�องกับบริษัทฯ

โดยมุ�งหวังให�บริษัทคู�ค�าเข�าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง

กับการแข�งขันท่ีเป�นธรรม และการต�อต�านการผูกขาดท่ีมีผลบังคับใช�

ทั้งหมด

The Company adheres to the principles of conducting,

advertising, fair competition with all relevant laws and

regulations while business partners must implement suitable

procedures to protect client’s information. This includes

prohibiting business partners to engage in abuse of information,

price estimation, tender bids or any agreement to reduce

competition in all transactions for the Company in order

for business partners to fully recognize and abide by relevant

law with fair competition and without all monopoly frameworks.

5.   ข�อผูกมัดและความรับผิดชอบ 5.  Obligation and Responsibilities
บริษัทฯ จะต�องปฏิบัติตามความคาดหวังที่ระบุไว�ในจรรยาบรรณ

ในการดำเนินธุรกิจ โดยการจัดสรรทรัพยากรตามความ เหมาะสม

และสื่อสารหลักการที่ระบุไว�ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ให�บรรดาคู�ค�าของตนเองรับทราบด�วย

The Company must comply with the determination defined

in code of conduct by utilizing resources with an appropriated

basis and communicating principles stated in code of

conduct to business partners.
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แนวปฏิบัติในการจัดเก็บ การเข�าถึง
การบันทึก การรักษา และการสำรอง
ข�อมูลทางการเง�น 

PRACTICES IN STORING, ACCESSING,

RECORDING, MAINTAINING, AND

BACKING UP FINANCIAL DATA.
บริษัทฯ มีความมุ�งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน และ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป�นพื้นฐานที่สำคัญในการสร�าง

ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯจะดำเนินการ

ในเรื่องต�างๆ เพื่อให�เกิดความมั่นใจว�าข�อมูลทางการเงินเป�นไป

อย�างถูกต�อง ครบถ�วน โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� ตลอดจน

จัดให�มีระบบการจัดเก็บ การเข�าถึง การบันทึก การรักษา และ

การสำรองข�อมูลคอมพิวเตอร�ที่มีประสิทธิภาพ พร�อมสามารถ

นำกลับมาใช�ได�ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมท้ังป�องกันการนำข�อมูล

ไปใช�เพ่ือเอ้ือประโยชน�ส�วนตน รวมถึงพวกพ�อง ผู�ท่ีเก่ียวข�อง และ/หรือ

ทำธุรกิจท่ีแข�งกับบริษัทฯ ท้ังทางตรงและทางอ�อมอย�างขาดจริยธรรม

และจิตสานึกที่ดี 

เพื่อให�บรรลุถึงความมุ�งมั่นดังกล�าวภายใต�จรรยาบรรณในการ

ดำเนินธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงมี

แนวปฏิบัติในการจัดเก็บ การเข�าถึง การบันทึก การรักษาและการ

สำรองข�อมูลทางการเงิน ดังนี้ 

The Company aims to remain the standard of working

system, Information technology as the foundation in creating

the efficient controlling system. The Company will perform

all issues to ensure that financial information is prepared

in an accurate, sufficient, transparent and accountable

basis. In addition, the Company organizes systems of storing,

accessing, recording, maintaining, and backing up financial

data on a server system efficiently and ready for re-use on

a timely basis including protection against using information

for benefits of personal, relatives and related persons and/or

businesses that compete with the Company both directly

and indirectly without ethical and conscious basis.

To achieve that determination under code of conduct and

good corporate governance, the Company defines practices

in storing, accessing, recording, maintaining, and backing

up financial data as follows;1.   เอกสารและข�อมูลทางการเงินท่ีจัดเก็บท้ังภายในและภายนอก

     บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บ การเข�าถึง การบันทึก และการรักษา

     ข�อมูลเพ่ือป�องกันผู�ท่ีไม�เก่ียวข�องเข�ามาใช�ข�อมูล แก�ไข ปรับปรุง

     เพ่ิมเติม ทำลาย และ/หรือบันทึกข�อมูลโดยมิชอบ ไม�ว�าจะเป�น

     การกระทำโดยอุบัติเหตุ หรือด�วยความเจตนาต้ังใจ ตลอดจน

     สามารถตรวจสอบเอกสารและข�อมูลทางการเงินได�ในภายหลัง

2.   การดำเนินการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องด�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

     และการสื่อสาร ต�องปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติ

     ในการเข�าถึงหรือควบคุมการใช�งานสารสนเทศ และรวมถึง

     การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด�านสารสนเทศของบริษัทฯ

     อยู�ตลอดเวลา 

3.   ประเมินความเส่ียงและสร�างระบบควบคุมความเส่ียงให�เหมาะสม

     ต�อสภาวะแวดล�อมที่มีการเปลี่ยนแปลงให� ทันสมัยอยู�เสมอ 

4.   ผู�บริหารและพนักงานพึงปกป�องดูแลรักษาบัญชีชื่อผู�ใช�งาน

     (Username) และรหัสผ�าน (Password) ห�ามใช� ร�วมกับผู�อ่ืน

     ห�ามเผยแพร� แจกจ�าย หรือทำให�ผู�อ่ืนล�วงรู� โดยไม�ได�รับอนุญาต

5.   บริษัทฯ มีสิทธิตรวจสอบการใช�งานคอมพิวเตอร�รวมถึงอุปกรณ�

     ท่ีเก่ียวข�อง ข�อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศต�างๆ โดยไม�จำเป�น

     ต�องได�รับอนุญาตจากผู�ใช�งาน 

1.   Documents and financial data kept internally and

     externally are systematically for storing, accessing,

     recording, maintaining to prevent unauthorized access,

     use, modification, addition, destruction and/or misuse

     of information whether done by accident or intention,

     and to be able to examine documents and financial

     data subsequently.

2.   Actions relevant information technology and communication

     must follow the policy and guidelines for accessing or

     controlling the use of information. It also includes the

     security of the Company’s information at all times.

3.   Evaluate the risk and establish a risk management

     system appropriate to the changing environment on

     a up-to-date basis.

4.   Executives and employees should protect their accounts,

     username and password, by disallowing them to share

     and distribute those to others without any permission.

5.   The Company has the right to inspect the use of

     computers, including related equipment, data and

     information technology without any permission from

     users.
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มีดังนี้ 

แนวปฏิบัติในการเป�ดเผยข�อมูล และ
การรักษาความลับ

PRACTICES IN INFORMATION

DISCLOSURE AND CONFIDENTIALITY
บริษัทฯ มีการเป�ดเผยข�อมูลที่จำเป�นให�แก�ผู�บริหาร พนักงาน ผู�มี

ส�วนได�เสีย และผู�ท่ีเก่ียวข�อง อย�างถูกต�อง ครบถ�วน ทันเวลา โปร�งใส

ผ�านช�องทางท่ีเข�าถึงข�อมูลได�ง�าย มีความเท�าเทียมและน�าเช่ือถือได�

โดยการเป�ดเผยข�อมูลท่ีจำเป�นเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการน้ี ให�อยู�

ในรูปแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจำป�ของบริษัท (แบบ 56-2) และช�องทางอื่นที่สามารถเข�าถึง

ข�อมูลได�โดยสะดวก เช�น Website ของบริษัท หรือวิธีการอื่นๆ

ตามความเหมาะสม เพื่อให�สามารถทำหน�าที่ในการมีส�วนร�วมได�

อย�างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ�ของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทย 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการเคร�งครัดในการรักษาความลับภายในองค�กร

และตาม ”แนวปฏิบัติในการจัดการข�อมูลลับที่มผีลกระทบต�อราคา

หลักทรัพย�” (Handling confidential, market-sensitive information:

Principles of good practice) เพื่อให�เป�นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับ

บริษัทฯ และป�องกันมิให�มีการเป�ดเผยข�อมูลลับของบริษัทฯ รั่วไหล

อันอาจทำให�บริษัทฯ ได�รับความเสียหาย หรือถูกนำไปใช�เพื่อ

ประโยชน�ในทางมิชอบ อันอาจเป�นการเอาเปรียบผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุน

และผู�มีส�วนได�เสียในสาธารณชนได�

The Company discloses necessary information to executive,

employees, stakeholders and related persons on an accurate,

sufficient, timely, transparent basis through the accessible

channel by disclose the information in the form of Annual

Information Disclosure (Form 56-1) and Annual Report

(Form 56-2) including the Company’s website and other

appropriate channels to efficiently perform duties in

accordance with rules and regulations of SEC and SET.

In addition, the Company is committed to maintaining

confidentiality based on Handling confidential, market-sensitive

information : Principles of good practice as the good

practices for the Company and prevent the disclosure of

confidential information which might cause destroy to the

Company or used for the abuse of benefits with taking

advantages of investors, shareholders and stakeholders

in public.

แนวปฎิบัติในการจัดการข�อมูลลับที่มี
ผลกระทบต�อราคาหลักทรัพย�

PRACTICES FOR DEALING WITH

CONFIDENTIAL INFORMATION THAT

AFFECT THE PRICE OF SECURITIES
are as follows.

1.   กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติตามนโยบายการ

     ซื้อขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ รวมถึงข�อปฏิบัติการซื้อขาย

     หลักทรัพย� โดยไม�ซื้อขายหลักทรัพย�ล�วงหน�า 1 เดือนก�อน

     ประกาศงบ และการใช�ข�อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)

     ตามท่ีได�กำหนดไว�ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2.   บริษัทฯ มีการจำกัดบุคคลท่ีสามารถเข�าถึงข�อมูลลับให�น�อยท่ีสุด

     เท�าที่จำเป�น (need to know basis) เท�านั้น 

3.   บริษัทฯ มีการจัดเก็บรักษาสำเนาเอกสารต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ

     ธุรกรรมที่เป�นข�อมูลลับไว�อย�างปลอดภัย และทำลายทิ้งเมื่อ

     ไม�จำเป�นต�องใช�งาน โดยจำกัดการเข�าถึงข�อมูลให�เฉพาะ

     พนักงานที่ได�รับมอบหมายเท�านั้น 

4.   การปลูกฝ�งให�เป�นวัฒนธรรมองค�กร ผ�านการสื่อสารอย�าง

     สม่ำเสมอ เพ่ือให�พนักงานทุกคนตระหนักถึงหน�าท่ีในการรักษา

     ความลับของบริษัทฯ ไม�ให�อ�านเอกสารที่เป�นข�อมูลลับ หรือ

     พูดคุยหารือเกี่ยวกับเรื่องที่เป�นความลับในที่สาธารณะ 

5.   บริษัทฯ จัดให�มีการทบทวนเป�นประจำ เพ่ือให�การจัดเก็บและ

     ควบคุมข�อมูลเป�นป�จจุบันและมีความปลอดภัย

1.   The directors, executives and employees should comply

     with the Company's policy on securities trading include

     trading instructions by avoiding trading the Company’s

     securities for a period of 1 month prior to the disclosure

     of financial statement to the public with using insider

     information according to the Company’s code

     of conduct.

2.   The Company has limited the number of persons who

     need to access to confidential information as less as

     possible (need to know basis).

3.   The Company has a preservation copy documents

     related to confidential transaction on a safety basis

     and destroys when no need to use. There are a limited

     group of assigned staff or employees to get access

     to information.

4.   The Company cultivates its culture by regularly

     communicating to ensure that all employees are aware

     of their duty to maintain the Company’s confidentiality

     and also to avoid disclose that to public.

5.   The Company reviews regularly by storing and controlling

     information up-to-date on a safety basis.
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แนวปฏิบัติการให�หร�อการรับของขวัญ
ของกำนัล หร�อประโยชน�อื่นใด 
เพื่อดำรงไว�ซึ่งจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการให�หรือ

การรับของขวัญ ของกำนัล หรือ ประโยชน�อื่นใด ดังนี้ 

1.   ห�าม กรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงานทุกระดับ และ/หรือ

     ครอบครัว พึงรับหรือให�ของขวัญ ของกำนัล หรือ ประโยชน�

     อื่นใดจากลูกค�า คู�ค�า ผู�รับเหมา ผู�รับเหมาช�วง ผู�ที่มีส�วน

     เก่ียวข�องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เว�นแต�เป�นการรับหรือให�ของขวัญ

     ตามประเพณี หรือเพื่อรักษาความสัมพันธ�อันดีระหว�างบุคคล

     หรือเป�นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว�างองค�กร โดยการรับ

     หรือให� ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน�อื่นใดนั้น จะต�อง

     ไม�ส�งผลต�อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู�รับ

1.1   หากพนักงานให�หรือได�รับของขวัญ ของกำนัล หรือ

     ประโยชน�อื่นใดที่มีมูลค�าเกิน 3,000 บาทขึ้นไป ต�องให�

     พนักงานรายงานผู�บังคับบัญชาตามลำดับช้ัน และส�งมอบ

     ของดังกล�าวให�กับเลขานุการบริษัท เพื่อบันทึกควบคุม

     ในแบบฟอร�ม “รายงานการให�หรือการรับของขวัญ

     ของกำนัล หรือ ประโยชน�อื่นใด” เพื่อนำไปใช�ให�เกิด

     ประโยชน�อื่นใดของบริษัทฯ อย�างสูงสุดต�อไป 

1.2   ในกรณีที่ผู�มีอำนาจอนุมัติหรือผู�บังคับบัญชา พิจารณา

     เห็นว�าไม�สมควรรับของขวัญ ของกำนัล หรือ ประโยชน�

     อื่นใด ให�ผู�รับนั้น ดำเนินการส�งคืนให�แก�ผู�ให�โดยทันที

     หากไม�สามารถส�งคืนได� ให�มอบแก�เลขานุการบริษัท

     เพ่ือลงทะเบียนควบคุมในแบบฟอร�ม “รายงานการให�หรือ

     การรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน�อื่นใด” เพื่อ

     นำไปใช�ให�เกิดประโยชน�อื่นใดของบริษัทฯ อย�างสูงสุด

     ต�อไป 

1.3   การให�และการรับที่เกิดขึ้นควรกระทำในที่เป�ดเผยและ

     สามารถเป�ดเผยให�พนักงานหรือบุคคลอื่นรับรู�ได� 

1.4   หากบริษัทฯ อยู�ระหว�างการคัดเลือกผู�รับเหมา ผู�ขาย

     ผู�ให�บริการ หรือจัดให�มีการประกวดราคา พนักงานจะต�อง

     ไม�รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน�อ่ืนใดจากบริษัท

     หรือบุคคล ที่เข�าร�วมในการคัดเลือกผู�รับเหมา ผู�ขาย

     ผู�ให�บริการ หรือผู�เข�าร�วมประกวดราคาแต�อย�างใด

2.   ห�ามกรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกระดับ รับ หรือสัญญา

     ว�าจะรับ หรือให�เงิน ทรัพย�สิน สิ่งของ หรือประโยชน�อื่นใด

     กับผู�หนึ่งผู�ใดที่มีเจตนาเพื่อจูงใจให�ปฏิบัติ หรือ ละเว�นการ

     ปฏิบัติ รวมถึงการกระทำใดๆ ที่เข�าข�ายดังกล�าวที่ไม�ถูกต�อง

     ไม�สุจริตทั้งต�อหน�าและลับหลัง 

PRACTICES TO PROVIDE OR RECEIVE

GIFTS, PRESENTS OR OTHER BENEFITS
To maintain code of conduct and good corporate

governance, the Company then defines practices to provide

or receive gifts, presents or other benefits as follows;

1.   Forbid director, executive, and employees of all levels

     and/or families receive or offer gifts, presents or other

     benefits to clients, business partners, contractors,

     sub-contractors and persons who are related to the

     company’s business.  However, this does not include

     receiving or offering traditional gifts to keep relationship

     on a personal and organizational basis. Receive or

     offer gifts, presents or other benefits must be not

     influential on decision-making process for business issues.

1.1  If employees provide or receive gifts, presents or

     other benefits with the value over 3,000 Baht,

     they must respectively inform their supervisors and

     deliver such gifts, presents or other benefits to

     the Company’s secretary to record in a form of

     Report of Giving or Receiving of Gifts, Presents

     or Other Offerings to be used and maximize for

     the Company’s benefits.

1.2  In case, authorized persons and supervisors consider

     to reject gifts, presents or other benefits, such that

     items must be sent back immediately. If not,

     they must be deliver to the Company’s secretary

     to record in a form of Report of Giving or Receiving

     of Gifts, Presents or Other Offerings to be used

     and maximize for the Company’s benefits.

1.3  A transaction must be done in public areas and

     able to disclose to employees and any persons.

1.4  During the process of selecting contractors, sellers,

     service providers or tender bids, employees must

     not receive gifts, presents or other benefits, from

     a company or person entering into the process

     of selecting contractors, sellers, service providers

     or tender bids.

2.   Forbid director, executive and employees of all levels

     receive or intend to receive or offer money, asset,

     items or other benefits from a person who has intention

     to encourage such mentioned persons to abstain from

     performing duties including any corruptible actions

     honestly.
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3.   หากมีการได�รับมอบของขวัญ หรือของกำนัลท่ีมอบให�ตัวแทน

     บริษัทฯ และเป�นของท่ีมีคุณค�าแก�การระลึกใน เหตุการณ�สำคัญ

     ของบริษัทฯ อนุญาตให�บุคลากรทุกระดับรับแทนบริษัทฯได�

     โดยให�รายงานการได�มาและการจัดเก็บของขวัญเหล�านั้น

     ในแบบฟอร�ม”รายงานการให�หรือการรับของขวัญ ของกำนัล

     หรือ ประโยชน�อื่นใด” และให�มอบแก�เลขานุการบริษัท เพื่อ

     ลงทะเบียนควบคุมในแบบฟอร�ม “รายงานการให�หรือการรับ

     ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน�อื่นใด” โดยให�ถือเป�น

     ทรัพย�สินส�วนกลางของบริษัทฯ ต�อไป

4.   เก็บรักษาหลักฐานการใช�จ�ายเงินท่ีแสดงมูลค�าของขวัญ ของกำนัล

     หรือประโยชน�อื่นใด เพื่อการตรวจสอบได�ในภายหลัง 

5.   การปฏิบัติตามแนวทางดังกล�าว จะต�องไม�ขัดกับประกาศ

     คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริต แห�งชาติ

     เรื่องหลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใด โดย

     ธรรมจรรยาของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 

3.   In case of offering gifts, presents to the Company’s

     representatives and such these items which are made

     as the Company’s memorable milestone. All staff at

     all levels can be accepted on behalf of the Company.

     Such t items must be delivered to the Company’s

     secretary to record in a form of Report of Giving or

     Receiving of Gifts, Presents or Other Offerings as the

     company’s assets.

4.   Keep proof of spending showing value of gifts, presents

     or other benefits where can be verified.

5.   To comply with these practices must not be contrary

     to the Notification of the National Anti-Corruption

     Commission regarding the criteria for the receipt of

     property or any other benefits on the government’s

     ethical basis.

แนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง PRACTICES TO WELCOMING PARTY
บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในการเลี้ยงรับรอง ดังนี้

1.    ต�องเป�นไปตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู�

     เป�นปกติวิสัย 

2.   ต�องเป�นไปโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู�จักพอประมาณ

     ไม�บ�อยครั้ง และเหมาะสมกับโอกาส 

3.   ต�องไม�ขัดต�อข�อบังคับกฎหมาย เป�นไปตามนโยบายการกำกับ

     ดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

The Company has Practices to welcoming party as follows;

1   Must comply with tradition as normal practices.

2   Must stick to sufficiency economy, be economical and

     suitable for occasions.

3   Must not violate rules and law within good corporate

     governance and code of conduct

แนวปฏิบัติการบร�จาคเพื่อการกุศล PRACTICES TO CHARITY DONATION
บริษัทฯ สนับสนุนการมีจริยธรรมอยู�คู�กับสังคมไทย ด�วยจัดให�มี

การบริจาคแก�มูลนิธิหรือองค�กรการกุศลสาธารณะ ตามโอกาส

อันสมควร อย�างไรก็ตามเพื่อให�แนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศล

ดำเนินไปได�อย�างเหมาะสม มีความโปร�งใส จึงกำหนดแนวปฏิบัติการ

บริจาคเพื่อการกุศล ดังนี้

1.   การบริจาคต�องเป�นไปเพ่ือการกุศลสาธารณะ หรือมีวัตถุประสงค�

     ที่ชัดเจนเพื่อก�อให�เกิดประโยชน�ต�อสังคม ไม�มีวัตถุประสงค�

     แอบแฝง หรือเพื่อให�ได�ประโยชน�ทางธุรกิจที่ไม�เหมาะสม 

2.   ต�องได�รับการอนุมัติจากผู�มีอำนาจตามระเบียบข�อบังคับของ

     บริษัทฯ ภายใต�กรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ

     จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย�างเคร�งครัด 

3.   เก็บรักษาหลักฐานท่ีแสดงถึงมูลค�าการบริจาคและระบุช่ือบุคคล

     หรือหน�วยงานท่ีได�รับการบริจาคท่ีชัดเจน เพ่ือประโยชน�ในการ

     ตรวจสอบได�ในภายหลัง

The Company will promote ethical principle to be Thai’s

society by providing donation for foundations or charitable

organizations occasionally. However, to ensure that Practices

to charity donation is efficiently executed with a transparent

basis, the Company defines Practices to charity donation

as follows;

1.   Donations must be for public charity or have a clear

     purpose to benefit society, no hidden object or to

     get the improper business benefits. 

2.   Must be approved by the authority in accordance

     with the Company's regulations. Under the good

     corporate governance policy and business ethics.

3.   Maintain evidence of donation value and clearly

     identify the name of the donor to be helpful for

     re-checking.
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1.   Sponsorship Objectives must be clear without any

     hidden agenda. Funding must be used to support

     business operations, promoting the brand or reputation

     of the company which increase business creditability

     or business relationship under Code of Conduct and

     Good Corporate Governance. 

2.   The location of the sponsored activity is clearly identified

     which can be verified by proof of receipt of money

     or official documents from the agencies who requested

     or received money from government or private sectors

     for disbursement and control of expenses as specified

     strictly to maximize the Company’s benefits.

3.   Clearly assign responsible persons for the activities to

     obtain sponsorship clearly, tracked and reported to

     supervisors on an accountable basis.

4.   The information of the sponsorship must be actually

     gathered to be usefully analyzed, planned and

     served as internal information for future sponsorship

     approval.

แนวปฏิบัติการให�เง�นสนับสนุน
บริษัทฯ กำหนดให�มีการกระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ภายใน เพื่อให�มั่นใจว�าได�มีการใช�เงินสนับสนุนอย�างมีเหตุผล

สามารถตรวจสอบความโปร�งใสได� เพ่ือมิให�เป�นช�องทางของการทุจริต

และคอร�รัปชั่น โดยมีขั้นตอนการขออนุมัติและการให�เงินสนับสนุน

สอดคล�องกับกระบวนการควบคุมภายใน โดยมีแนวทางในการปฎิบัติ

ดังนี้ 

1.   การให�เงินสนับสนุน ต�องมีการระบุวัตถุประสงค�ให�ชัดเจน

     ไม�มีวัตถุประสงค�แอบแฝงท่ีไม�เหมาะสม โดยการให�เงินสนับสนุน

     จะต�องนำไปใช�เพ่ือการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การส�งเสริม

     ตราผลิตภัณฑ� หรือ ช่ือเสียงของบริษัท อันเป�นประโยชน�ต�อการ

     สร�างความน�าเชื่อถือทางการค�า ช�วยกระชับความสัมพันธ�

     ทางธุรกิจ และเหมาะสมสอดคล�องตามจรรยาบรรณในการ

     ดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายการกำกับ

     ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

2.   มีการระบุสถานที่ของกิจกรรมที่มีการนำเงินสนับสนุนไปใช�

     อย�างชัดเจน สามารถตรวจสอบได� โดยมีหลักฐาน การรับเงิน

     หรือเอกสารยืนยันจากหน�วยงานอย�างเป�นทางการ ในการ

     ขอรับเงินหรือรับเงินสนับสนุน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

     เพื่อใช�ประกอบการทำเบิกจ�ายและควบคุมค�าใช�จ�ายนั้นให�อยู�

     ภายใต�งบประมาณท่ีกำหนดไว�อย�างเคร�งครัด และเกิดประโยชน�

     สูงสุดต�อบริษัทฯ 

3.   มีการมอบหมายให�มีผู�รับผิดชอบในกิจกรรมท่ีต�องการขอรับเงิน

     สนับสนุนอย�างชัดเจน มีการติดตาม และรายงานผลให�ผู�บังคับ

     บัญชาทราบ และสามารถตรวจสอบได� 

4.   รวบรวมข�อมูลการให�เงินสนับสนุนตามความเป�นจริง เพ่ือประโยชน�

     ในการวิเคราะห� วางแผน และเป�นข�อมูลภายในใช�ประกอบ

     การพิจารณาอนุมัติการให�เงินสนับสนุนในอนาคต

PRACTICES TO SPONSORSHIP
The company implements the internal control system,

internal audit to ensure that money is used on a reasonable

transaparent basis in order to protect against corruption

and bribery. The procedure for approval and funding is in

line with the internal control system is as follows,

แนวปฎิบัติการให�ความช�วยเหลือทาง
การเมือง
บริษัทเป�นองค�กรที่เป�นกลางทางการเมือง ไม�ฝ�กใฝ�พรรคการเมือง

กลุ�มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด และยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย

โดยมีนโยบายไม�ให�การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพย�สิน สิทธิประโยชน�

อื่นใด หรือเข�าไปมีส�วนร�วมแก�พรรคการเมือง/นักการเมืองใด หรือ

บุคคลที่เกี่ยวข�องทางการเมืองไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม เพื่อเอื้อ

ประโยชน�ในทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทตระหนักว�าพนักงาน

มีสิทธิและหน�าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข�าไปมีส�วนร�วมหรือ

สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต�างๆ ได�อย�างอิสระภายใต�บทบัญญัติ

ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และกฎเกณฑ�ที่เกี่ยวข�อง โดยกำหนด

แนวปฏิบัติการให�ความช�วยเหลือทางการเมือง ดังนี้

PRACTICES TO POLITICAL

CONTRIBUTIONS
The Company is political neutrality without any preference

in a specific political party, politician and strongly sticks

to democratic system.  The Company does not have any

policy to provide money, asset, and rights or engage in

political party, politician or political-related persons directly

and indirectly to underpin its business. The Company

recognizes that employees have rights and duties in

democratic system to take part in or support political

activities independently under a constitution, law and

related rules. Practices to political contributions are as

follows;
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1.   กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานย�อมมีสิทธิทางการเมืองในการ

     มีส�วนร�วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ต�างๆ ได�

     เป�นการส�วนตัวโดยกระทำนอกเวลาทำการ และไม�ใช�ในนาม

     บริษัทฯ รวมถึงต�องไม�นำทรัพย�สินของ บริษัทฯ ไปสนับสนุน

     กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ�มทางการเมือง

     หรือนักการเมืองคนใด ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อม และ

     ไม�อนุญาตให�ฝ�ายการเมืองเข�าใช�ทรัพยากรต�างๆ ของบริษัทฯ

     ใน การจัดกิจกรรมทางการเมือง 

2.   ห�ามมิให�กรรมการบริษัท ผู�บริหารและพนักงาน สมัครเข�าเป�น

     กรรมการในพรรคการเมือง หรือเป�นตัวแทนในการทำกิจกรรม

     สาธารณะต�างๆ ซึ่งอาจทำให�เข�าใจผิดว�าบริษัทฯ ฝ�กใฝ�หรือ

     มีส�วนเกี่ยวข�องกับพรรคการเมืองนั้น 

3.   ห�ามใช�อำนาจหน�าที่เพื่อชี้ชวน กดดัน หรือบังคับ ให�เพื่อน

     ร�วมงาน และผู�ใต�บังคับบัญชา ให�สนับสนุนกิจกรรม ใดๆ

     ทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุ�มทางการเมือง หรือ

     นักการเมือง ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อม

1.   Directors, executives and employees have the political

     rights to take part in or support political activities

     personally outside of working hours and not on behalf

     of the Company. The Company’s assets must not be

     used to support political activities, political parties or

     any politicians directly or indirectly with disallowing

     political parties to use the Company’s resources to

     organize political activities.

2.   Directors, executives and employees are not allowed

     to become members or representatives of political

     parties in holding public activities which might result

     in misunderstanding for the Company to be involved

     in such a political party.

3.   Do not use authorities to invite, put and force colleagues,

     subordinates to support political activities of political

     parties or politicians either directly and indirectly.

กระบวนการตรวจสอบและ
การควบคุมภายใน

AUDIT AND

INTERNAL CONTROL PROCESS
การตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป�นกระบวนการ

ปฏิบัติงานท่ีเป�นการกำหนดร�วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ผู�บริหาร

ตลอดจนบุคลากรในทุกหน�วยงาน เพ่ือให�เกิดความม่ันใจว�าข้ันตอน

หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว�จะช�วยให�องค�กรบรรลุ

วัตถุประสงค� และเป�นเคร่ืองมือในการป�องกันการทุจริตและคอร�รัปช่ัน

ในกระบวนการปฏิบัติงานของทุกหน�วยงาน 

ท้ังน้ีให�ผู�บริหารในแต�ละหน�วยงานทำการออกแบบการควบคุมภายใน

และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อ

จัดการและลดความเสี่ยงด�านการทุจริตและคอร�รัปชั่น ตลอดจน

สื่อสารทำความเข�าใจ ควบคุม และติดตามการดำเนินงานของ

บุคลากรในหน�วยงานให�ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน

ท่ีกำหนด โดยจัดทำข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน

อย�างเป�นลายลักษณ�อักษร เพื่อให�ผู�บริหารของหน�วยงานสอบทาน

และผู�บริหารระดับสูงตามที่ได�รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติให�มีผล

บังคับใช� โดยมีการกำหนดหน�าที่และความรับผิดชอบของแต�ละ

ตำแหน�งอย�างชัดเจนในการดำเนินงานตามข้ันตอนหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงาน รวมท้ังจัดเก็บเอกสารดังกล�าวไว�ในช�องทางท่ีผู�ท่ีเก่ียวข�อง

สามารถเข�าถึงได� และส่ือสารให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องทราบ นอกจากน้ีผู�บริหาร

ในแต�ละหน�วยงานมีการทบทวนข้ันตอนปฏิบัติงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานเป�นประจำอย�างน�อยทุก 3 ป�หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ที่กระทบต�อการปฏิบัติงานอย�างเป�นสาระสำคัญ เพื่อให�มั่นใจได�ว�า

ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการนั้นสอดคล�องกับหลักการ

ควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในป�จจุบัน

Audit and internal control process are mutually defined

by the Board of director, executives and persons of all

departments to ensure that procedures and working process

will help the Company achieve its objectives and be served

as tools to protect against corruption in working process

of all departments.

Also, the management from each department needs to

design internal control process and produce working

procedures or process to manage and reduce the risk of

corrupting, communicate, understand, control and monitor

the operation of personnel in the unit to operate in

accordance with the system of internal control on a written

basis proposed to the management from each department

for review and top management as assigned for approval.

In addition, the duties and responsibilities of each position

are clearly defined in the implementation of procedures

or processes.  All related documents must be gathered in

order for related persons to get access to that and to be

informed. Moreover, the management from each department

must review working procedures or process at least every

three years or once there are significant changes impacting

working procedures or process to ensure that working

procedures or process coincides with good internal control

principles with the suitability for current working procedures.
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ท้ังน้ี บริษัทฯ มีหน�วยงานตรวจสอบภายในทำหน�าท่ีในการตรวจสอบ

การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน พร�อมให�ข�อเสนอแนะและ

แนวทางแก�ไข เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการควบคุมภายในให�มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถป�องกันและตรวจพบความเส่ียง

ท่ีอาจเกิดข้ึน และครอบคลุมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกระบวนการ

ตามแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปช่ัน โดยผู�ตรวจสอบภายใน

สามารถปฏิบัติงานได�อย�างเป�นอิสระ และเสนอรายงานผล การตรวจสอบ

ได�อย�างตรงไปตรงมา เม่ือมีการตรวจพบข�อบกพร�องท่ีเป�นสาระสำคัญ

จะมีการรายงานต�อคณะ กรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

ท้ังน้ีผู�บริหารแต�ละหน�วยงานมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการนำข�อเสนอแนะ

ไปปรับปรุงและพัฒนาการควบคุมภายในให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าท่ีกำกับดูแลกระบวนการ

จัดทำรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ

ภายใน การปฏิบัติตามข�อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข�อง ตลอดจน

กระบวนการที่เกี่ยวข�องกับนโยบายต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปช่ัน

The Company has the internal audit team responsible for

reviewing compliance with the internal control system,

provide feedback and solutions to improve or develop

internal control effectively and efficiently, prevent and

detect potential risks includes reviewing the implementation

of anti-corruption procedures. The internal audit team

can perform duties independently and propose report

straightforwardly when significant mistakes are found to

executive directors and Audit Committees. Also, the

management from each department needs to take

recommendation into practices to improve and develop

internal control process to increase efficiency.

In addition, the Audit Committee is responsible for overseeing

the preparation of financial reports, internal control system,

internal audit system and compliance with laws as well as

Anti-Corruption Policy & Practice.

การติดตามและการทบทวน MONITORING AND REVIEWING
บริษัทฯ กำหนดให�คณะกรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงานทุกคน

ต�องรับทราบ ทำความเข�าใจ ปฏิบัติตามนโยบายและข�อปฏิบัติต�างๆ

ที่กำหนดไว�ในแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่นนี้อย�าง

เคร�งครัด 

หากมีข�อสงสัยว�ากิจกรรมท่ีทำหรือการกระทำใดๆ อาจละเมิดนโยบาย

หรือละเมิดกฎหมาย หรือข�อกำหนดต�างๆ ต�องรายงานข�อมูลดังกล�าว

ตามช�องทางการร�องเรียน/แจ�งเบาะแสตามท่ีได�กำหนดไว� หากพบว�า

กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานผู�ใดกระทำความผิดจะต�องได�รับโทษ

ทางวินัยตามท่ีกำหนด และหากมีการกระทำท่ีเช่ือได�ว�าผิดกฎหมาย

กฎเกณฑ� ระเบียบ และข�อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส�งเรื่อง

ให�เจ�าหน�าที่ภาครัฐ ดำเนินการตามความผิดต�อไป 

ท้ังน้ี บริษัทฯ กำหนดให�มีการติดตามและการทบทวนมาตรการและ

แนวทางปฏิบัติอย�างสม่ำเสมอเป�นประจำทุกป� หรือเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งกระทบต�อการบริหารจัดการความเส่ียงด�าน

การทุจริต ท้ังน้ีเพ่ือให�ม่ันใจว�ามาตรการดังกล�าวสอดคล�องกับนโยบาย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

รวมท้ังเป�นไปตามข�อบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องนอกจากน้ี

การปรับปรุงต�องได�รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

และมีการสื่อสารการปรับปรุงให�ทราบโดยกัน

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป�นผู�กำกับดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรการต�อต�านการทุจริตและคอร�รับช่ัน โดยการสอบทานมาตรการ

และการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข�องอย�างเหมาะสม และให�คำแนะนำ

ต�อคณะกรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงานทุกหน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง 

The Company requires the Board of Directors, executives

and all employees to acknowledge and comply with the

Company's Anti-Corruption Policy & Practice.

If there is any doubt that the activity or action may violate

policy, law or regulations, it must be reported in accordance

with the complaints/clues as specified. If any of the directors,

executives, and employees are found guilty, they will be

subject to disciplinary action. Moreover, If there are any

illegal acts, rules, and regulations of the government sector,

the Company will submit such breached issued to government

officers onwards.

The Company defines monitoring and reviewing process

on a regular basis or once significant affect the risk

management on corruption to ensure that such measures

are consistent with good corporate governance and code

of conduct as well as rules and related laws. Also, changes

need to be approved by the Board of Directors and then

communication about that is needed.  

In addition, Audit Committees will oversee the implementation

of the Anti-Corruption Policy & Practice by reviewing

measures and internal control system on a suitable basis.

Then, recommendation will be provided to the Board of

Directors, executives and employees of related department.
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการคุ�มครอง
และรักษาความลับ

PRACTICES TO PROTECTIVE AND

CONFIDENTIALITY
เพื่อเป�นการคุ�มครองสิทธิของผู�ร�องเรียนและผู�ให�ข�อมูลที่กระทำโดย

ความซื่อสัตย� สุจริต ปราศจากอคติ บริษัทจะปกป�ดชื่อ ที่อยู� หรือ

ข�อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู�ร�องเรียนหรือผู�ให�ข�อมูลได� และ

เก็บรักษาข�อมูลของผู�ร�องเรียนและผู�ให�ข�อมูลไว�เป�นความลับ โดย

จำกัดเฉพาะผู�ที่มีหน�าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบ

เรื่องร�องเรียนเท�านั้นที่สามารถเข�าถึงข�อมูลดังกล�าวได�

In order to protect the rights of complainants and contributors

who act with integrity, without any bias, the Company will

conceal its name, address or relevant information to identify

the complainant or the data provider will be kept in

confidential. Only those who are responsible for investigating

complaints can access such information.

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร มีหน�าที่ในการใช�ดุลยพินิจสั่งการ

ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือคุ�มครองผู�แจ�งเบาะแส หรือ ผู�ร�องเรียน

พยาน และบุคคลท่ีให�ข�อมูลในการสืบสวนหาข�อเท็จจริง ไม�ให�

ได�รับความเดือดร�อน อันตรายใดๆ หรือความไม�ชอบธรรม

อันเกิดมาจากการแจ�งเบาะแส ร�องเรียน เป�นพยาน หรือให�ข�อมูล

ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร สามารถมอบหมายงานให�กับผู�บริหาร

คนใดคนหน่ึง ทำหน�าท่ีแทนในการใช�ดุลยพินิจส่ังการคุ�มครอง

ความปลอดภัยของผู�แจ�งเบาะแส หรือผู�ร�องเรียน พยาน และ

บุคคลที่ให�ข�อมูลได� โดยผู�บริหารที่ได�รับ มอบหมายต�องไม�มี

ส�วนเกี่ยวข�องกับเรื่องที่ได�รับแจ�งเบาะแส หรือร�องเรียน ทั้ง

โดยทางตรงหรือทางอ�อม (เช�น ผู�ถูก กล�าวหาเป�นผู�ใต�บังคับบัญชา

ของตนโดยตรง) 

ผู�ได�รับข�อมูลจากการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับเร่ืองร�องเรียน

มีหน�าที่เก็บรักษาข�อมูล ข�อร�องเรียนและเอกสารหลักฐาน

ของผู�ร�องเรียนและผู�ให�ข�อมูลไว�เป�นความลับ ห�ามเป�ดเผยข�อมูล

แก�บุคคลอื่นที่ไม�มีหน�าที่เกี่ยวข�อง เว�นแต�เป�นการเป�ดเผย

ตามหน�าที่ที่กฎหมายกำหนด

Chief Executive Officer has duties to make discretionary

decision to protect one who makes complaints, witness

and an information provider to gain fact finds without

any troubles, dangers or unfair treatment stemming

from such complaints.

Chief Executive Officer can assign an executive

management taking role in making discretionary

decision to protect one who makes complaints, witness

and an information provider. The assigned executive

must not involve in such suspicious issues or complaints

directly and indirectly (for example, accused person

is an executive’s direct subordinate.)

A person receiving the information of complaints and

evidences must keep information confidential and

is not allowed to disclose such information to irrelevant

persons except only for the legal requirement.

ในกรณีที่มีการร�องเรียน ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร และ / หรือ

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน�าที่ในการ

คุ�มครองผู�แจ�งเบาะแส หรือผู�ร�องเรียน พยาน และบุคคลท่ีให�ข�อมูล

ในการสืบสวนหาข�อเท็จจริง ไม�ให�ได�รับความเดือดร�อน หรือ

อันตรายใดๆ หรือความไม�ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ�งเบาะแส

ร�องเรียน เป�นพยาน หรือการให�ข�อมูลโดยขอให�ผู�ร�องเรียนส�งเรื่อง

ร�องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

ในกรณีที่มีการร�องเรียน กรรมการบริษัท หรือกรรมการตรวจสอบ

นั้น ให�คณะกรรมการบริษัทแต�งตั้งบุคคลตัวกลางขึ้นตรวจสอบ

โดยกรรมการท่ีมีส�วนเก่ียวข�องจะไม�มีสิทธิได�รับทราบข�อมูล ทำหน�าท่ี

ในการคุ�มครองผู�แจ�งเบาะแสหรือผู�ร�องเรียน พยาน และบุคคลที่

ให�ข�อมูลในการสืบสวนหาข�อเท็จจริงไม�ให�ได�รับความเดือดร�อน

อันตรายใดๆ หรือความไม�ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ�งเบาะแส

ร�องเรียน เป�นพยาน หรือให�ข�อมูล โดยขอให�ผู�ร�องเรียนแจ�งเบาะแส

มายังผู�ที่ไม�มีส�วนเกี่ยวข�องกับเรื่องที่ถูกร�องเรียนโดยตรง

In case of complaints, Chief Executive Officer and / or

Executive Committees, the Audit Committees will take

protection actions for one who makes complaints, witness

and an information provider to take fact finding in order

for them not to face with any troubles, dangers or unfair

treatment stemming from informing such suspicious situation

or complaints. Such information is requested to submit

directly to the Audit Committee.

In case of complaints which are related to directors or the

Audit Committee, the Board of Directors must appoint an

intermediary to take a direct investigation. Related directors

are not allowed to receive information, to take roles in

protecting one who makes complaints, witness and an

information provider to take fact findings in order for them

not to face with any troubles, dangers or unfair treatment

stemming from informing such suspicious situation or complaints.

A person making complaints is encouraged to inform such

suspicious situations to a person who is not directly related

to such complaint issues.
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แนวปฏิบัติการดำเนินการสืบสวน และ
บทลงโทษ

PRACTICES TO INVESTIGATION AND

PENALTIES
1.   เม่ือได�รับการแจ�งเบาะแส ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร คณะกรรมการ

     บริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป�นผู�กล่ันกรอง

     สืบสวนข�อเท็จจริง โดยอาจมอบหมายหรือแต�งตั้งตัวแทน

     เป�นผู�สืบสวนข�อเท็จจริง โดยให�แจ�งผลความคืบหน�าให�ผู�แจ�ง

     เบาะแสหรือ ผู�ร�องเรียนทราบเป�นระยะ 

2.   หากการสืบสวนข�อเท็จจริงพบข�อมูลหรือหลักฐานท่ีมีเหตุอันควร

     เช่ือได�ว�าผู�ท่ีถูกกล�าวหาได�กระทำการทุจริตและคอร�รัปชั่นจริง

     บริษัทฯ จะให�สิทธิผู�ถูกกล�าวหาได�รับทราบข�อกล�าวหาและ

     ให�สิทธิผู�ถูกกล�าวหาพิสูจน�ตนเอง โดยการหาข�อมูลหรือหลักฐาน

     เพิ่มเติมที่แสดงให�เห็นว�าตนเองไม�มีส�วนเกี่ยวข�องกับการ

     กระทำทุจริตและคอร�รัปชั่น ตามที่ได�ถูกกล�าวหา 

3.   หากผู�ถูกกล�าวหา ได�กระทำการทุจริตและคอร�รัปชั่นจริง

     การทุจริตและคอร�รัปชั่นนั้นถือว�าเป�นการกระทำผิดต�อ แนว

     ปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปช่ัน จรรยาบรรณทางธุรกิจ

     ผู�ถูกกล�าวหาจะต�องได�รับการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัย

     ตามระเบียบข�อบังคับเก่ียวกับการทำงานท่ีบริษัทฯ ได�กำหนดไว�

     และหากการกระทำทุจริตและคอร�รัปชั่นนั้นเป�นการกระทำที่

     ผิดกฎหมาย ผู�กระทำผิดอาจจะต�องได�รับโทษทางกฎหมายด�วย

1.   Upon receiving a clue. Chief Executive Officer,

     Executive Committee and / or the Audit Committee

     will be moderator Investigation facts by delegate or

     appoint a representative and inform the progress to

     one who makes complaints periodically.

2.   If the investigation finds any information or evidence

     that the accused person has committed a genuine

     act of corruption, the Company shall grant defendant

     the right to know the allegation and grant the right

     accused of self-identification by finding additional

     information or evidence showing that they are not

     involved in corruption as allegedly

3.   If an accused person becomes involved in corruption

     and considered as the violation of Practices to

     anti-corruption and code of conduct, that person

     will be investigated and imposed disciplinary penalties

     according to the company’s working regulations.

     Also, if the corruptible action becomes illegal, Offenders

     may also be subject to legal penalties.

การปกป�องดูแลกรรมการ ผู�บร�หาร และ
พนักงาน

PROTECTING DIRECTORS, EXECUTIVES

AND EMPLOYEES
บริษัทฯ ให�ความม่ันใจกับกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานว�าจะไม�มี

ผู�ใดได�รับผลกระทบใดๆ จากการปฏิเสธการติดสินบน ถึงแม�ว�า

การปฏิเสธดังกล�าวจะทำให�บริษัทสูญเสียผลประโยชน�ทางธุรกิจ

โดยบริษัทฯ เช่ือม่ันว�านโยบายต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปช่ันจะช�วย

สร�างคุณค�าให�แก�บริษัทในระยะยาว

The Company is confident that its directors, executives and

employees will not be affected from refusing to bribe

although such a rejection would lead to a loss of business

benefits. The Company strongly believes that Anti-Corruption

practices will help to create value for the company in the

long run.

การเผยแพร�แนวปฏิบัติการต�อต�านทุจร�ต
และคอร�รัปชั่น

DISTRIBUTION OF ANTI-CORRUPTION

PRACTICES
บริษัทฯ ได�มีการสื่อสารและเป�ดเผยข�อมูลต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับ

นโยบายต�อต�านการคอร�รัปช่ัน เพ่ือให�ผู�บริหาร พนักงาน และบุคคล

ที่เกี่ยวข�องทางธุรกิจของบริษัทฯ ได�รับทราบตามความเหมาะสม

เช�น การประชุม การอบรมพนักงาน การแจ�งผ�านบอร�ดประชาสัมพันธ�

เว็ปไซด�ของบริษัท รายงานประจำป� หรือช�องทางอ่ืนๆ เพ่ือให�ม่ันใจ

ได�ว�าบริษัทฯ เป�นองค�กรท่ีปราศจากการคอร�รัปช่ัน รวมไปถึงมีการ

ดำเนินธุรกิจอย�างโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได�

The company provides communication and discloses such

information related to Anti-Corruption policy in order for

executives, employees and related persons to fully recognize

that on a suitable basis such as meeting, training, public

relation notice, website, annual report and other channels

to ensure that the Company does not engage in corruption

including running its business on a transparent and

accountable basis.
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เร� ่องที่รับแจ�งเบาะแส หร�อร�องเร�ยน
การทุจร�ตและคอร�รัปชั่น

MATTERS RELATED TO SUSPICIOUS

SITUATIONS AND CORRUPTION
1.   พบเห็นการกระทำท่ีทุจริตท่ีเก่ียวข�องกับองค�กร โดยทางตรงหรือ

     ทางอ�อม เช�น พบเห็นบุคคลในองค�กรติดสินบน / รับสินบน

     เจ�าหน�าที่ของหน�วยงานรัฐบาล หรือหน�วยงานเอกชน 

2.   พบเห็นการกระทำท่ีผิดข้ันตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ

     หรือมีผลต�อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จนทำให�สงสัย

     ได�ว�าอาจเป�นช�องทางในการกระทำทุจริตและคอร�รัปชั่น 

3.   พบเห็นการกระทำท่ีทำให�บริษัทฯ เสียผลประโยชน� หรือกระทบ

     ต�อชื่อเสียงของบริษัทฯ 

4.   พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณ

     ในการดำเนินธุรกิจ 

1.   Encountering fraudulent actions involving the organization

     both directly or indirectly, for example, a person in

     the organization engages in bribery issues with

     government officers or private sector.

2.   Actions violate the company’s rules or have the impact

     on internal control system which might lead to corruptible

     actions.

3.   Actions result in the loss of company’s benefits and

     reputation.

4.   Actions become illegal, unethical and violate code

     of conduct.

ช�องทางการรับแจ�งเบาะแส ร�องเร�ยน หร�อ
ขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการต�อต�านทุจร�ต
และคอร�รัปชั่น

COMMUNICATION CHANNELS TO

REPORT SUSPICIOUS SITUATIONS OR

REQUEST RECOMMENDATION RELATED

TO ANTI-CORRUPTIONการให�เบาะแสเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีน�าสงสัยอาจเข�าลักษณะเป�นการ

ทุจริต หรือสงสัยจะมีการคอร�รัปช่ัน หรือการปฏิบัติหน�าท่ีท่ีไม�เหมาะสม

หรือฝ�าฝ�น หรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข�อบังคับของบริษัท

และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือกฎเกณฑ�ต�างๆ ของบริษัท

บริษัทถือว�าเป�นช�องทางหน่ึงท่ีช�วยให�บริษัทรับทราบข�อมูลการทุจริต

และคอร�รัปชั่นได�รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะทำให�สามารถแก�ไขป�ญหาได�

ทันท�วงที อีกทั้งช�วยพิทักษ�ผลประโยชน�ของบริษัทและของผู�มีส�วน

ได�เสียได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยผู�แจ�งเบาะแส ผู�ร�องเรียน หรือ

ผู�ขอคำแนะนำ จะต�องระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีจะแจ�งเบาะแส หรือ

ข�อร�องเรียน หรือประเด็นที่ต�องการคำแนะนำ พร�อมชื่อ ที่อยู� และ

หมายเลขโทรศัพท�ท่ีสามารถติดต�อได� ท้ังน้ี บริษัทได�กำหนดช�องทาง

การรับแจ�งเบาะแส ร�องเรียน หรือขอคำแนะนำ เก่ียวกับการต�อต�าน

ทุจริตและคอร�รัปชั่น ดังนี้

Reporting suspicious situations which might be involved in

corruptible actions, improper, break law and the Company’s

regulations as well as code of conduct is considered to

be one of the channel that help the Company to get

information about corruptible actions faster which in turn

help the Company to take immediate actions. This also

helps to protect the Company’s benefits of stakeholders

efficiently. To do that, one who makes complaints or request

recommendation needs to specify the details of suspicious

situations, complaints or issues along with name, address

and telephone number. Thus, the Company defines

communication channels to report suspicious situations,

complaints or request recommendation about anti-corruption

as follows;
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1.   พนักงานหรือผู�มีส�วนได�เสียท่ีพบเห็นการคอร�รัปช่ันภายในบริษัท

     หรือการกระทำความผิดท่ีอาจเข�าข�ายคอร�รัปช่ันท่ีเก่ียวข�องกับ

     บริษัทให�รีบแจ�งผู�บังคับบัญชา หรือฝ�ายตรวจสอบภายใน หรือ

     บุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือช�องทางการร�องเรียนอ่ืนของบริษัท

     ตามความเหมาะสม โดยหากมีข�อสงสัยหรือข�อซักถามให�ปรึกษา

     หารือกับผู�บังคับบัญชา หรือฝ�ายตรวจสอบภายใน หรือบุคคล

     ที่กำหนดให�ทำหน�าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทานหรือการ

     ติดตามการปฏิบัติงาน

2.   จดหมายป�ดผนึก และจ�าหน�าซองถึงประธานคณะกรรมการบริษัท

     โดยตรง ตามที่อยู�ดังนี้

     ประธานคณะกรรมการบริษัท

     บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

     594 หมู� 4 ตำบลมะขามคู� อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180

3.   แจ�งผ�านช�องทางอีเมล�

          คณะกรรมการตรวจสอบ : id@bjc1994.com

          หน�วยงานรับข�อร�องเรียน : spy@bjc1994.com

4.   ตู�รับความคิดเห็นที่ติดตั้งภายในบริษัทและไซด�งานต�างๆ

1.   Employees or stakeholders  who face with corruptible

     actions within the Company or any suspicious actions

     which might get involved in corruption must immediately

     report such issues to their supervisors or internal audit

     team or responsible persons or complaint channels

     of the Company as appropriate. If there are any

     questions, please consult directly with the supervisor

     or internal audit team or responsible persons

2.   Enclosed mail and send directly to Chairman of the

     Board of Directors as follows;

     Chairman of the Board of Directors 

     BJC Heavy Industries Public Company Limited

     594 Moo 4 Makhamkoo, Nikompattana, Rayong 21180

3.   E-mail

          Audit Committees : id@bjc1994.com

          Complaint unit    : spy@bjc1994.com

4.   Opinion Box located inside the Company and working

     sites.

ในกรณีผู�แจ�งเบาะแส หรือผู�ร�องเรียน มีข�อร�องเรียนประธานเจ�าหน�าท่ี

บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ขอให�ท�านส�งเรื่องร�องเรียนมายัง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

บุคคลท่ีสามารถแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและ

คอร�รัปชั่น คือ ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มของบริษัทฯ ได�แก� ผู�ถือหุ�น

ลูกค�า คู�แข�งทางการค�า เจ�าหน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู�บริหาร

และพนักงานของบริษัทฯ ท้ังน้ี ไม�ว�าท�าน จะแจ�งด�วยวิธีใดดังกล�าว

ข�างต�น บริษัทฯ จะไม�เป�ดเผยชื่อผู�แจ�งเบาะแสและจะเก็บข�อมูล

ผู�ที่เกี่ยวข�องไว�เป�นความลับ

ในกรณีที่มีประเด็นข�อร�องเรียนหรือเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตและ

คอร�รัปช่ัน อันเป�นกรณีเร�งด�วน ให�ผู�เก่ียวข�องรายงานไปตามลำดับช้ัน

โดยทันที และนำเสนอต�อผู�บังคับบัญชาระดับสูงเพ่ือส่ังการโดยเร�งด�วน

ทั้งนี้ การแจ�งเบาะแสหรือร�องเรียนต�องเป�นการกระทำโดยสุจริต

หากบริษัทฯ พบการแจ�งเบาะแสโดยทุจริต หรือมีเจตนาในการ

กลั่นแกล�งให�ผู�อื่นได�รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น

ถูกเกลียดชัง หรือให�ได�รับความอับอาย ฯลฯ กรณีเป�นพนักงาน

ของบริษัทฯ จะได�รับการลงโทษทางวินัยตามข�อบังคับของบริษัทฯ

หากเป�นบุคคลภายนอกท่ีทำให�บริษัทฯ ได�รับความเสียหาย บริษัทฯ

จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

In case of one who would like to inform complaints to

Chief Executive Officer or Executive Committees, please send

the complaints to Chairman of Audit Committees directly.

Persons who can inform suspicious situations or makes

complaints are all the Company’s stakeholders composing

of shareholders, customers, business competitors, creditors,

government sectors, communities, society, executives and

employees. The information will be kept confidential no

matter what communication channels are used.

In case of urgent issues related to corruption, related persons

must immediately and respectively reported and then propose

to the top management to make quick decisions.

To report suspicious situations or make complaints must be

made in good faith.  If the Company finds fraudulent notices,

intent to bully others to damage, degrading reputation,

being insulted, being abhorred or being embarrassed, etc.,

if done by the Company's employee, the disciplinary punish

will be imposed. However, if the outsider resulting in destroys

to the Company, the offender will be prosecuted as

specified by law.
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การพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให�นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป�นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ� ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข�อง คณะกรรมการบริษัทฯ

จะดูแลให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย�างเคร�งครัด เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย�างต�อเนื่อง เพื่อสร�างความมั่นคงอย�างยั่งยืนให�กับองค�กร ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม โดย

กำหนดให�มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป�นประจำทุกป�

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได�ทำการประเมินความเส่ียงการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงมีการประเมินความเส่ียงการทุจริตและคอร�รัปช่ัน

แยกออกจากความเสี่ยงด�านอื่นๆ โดยได�รายงานความเสี่ยงการทุจริตและคอร�รัปชั่นต�อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

โดยมีหน�วยงานตรวจสอบภายในทำหน�าที่กำกับดูแลติดตามผลตามรายงานการประเมินความเสี่ยง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได�มีการพิจารณา

ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให�สอดคล�องเหมาะสมกับหลักเกณฑ� ASEAN CG Scorecard โดยได�พิจารณา

รวมถึงการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช�ให�เหมาะสมกับบริบทขององค�กรและสอดคล�องกับการดำเนินธุรกิจในป�จจุบัน

ซึ่งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว�า นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมกับบริบท

ขององค�กรและสอดคล�องกับการดำเนินธุรกิจ

ส�วนที่บริษัทฯ ไม�สามารถปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะนำหลักการดังกล�าวมาปรับใช�ให�ได�

มากที่สุดตามความเหมาะสม ได�แก�

ข�อที่ยังไม�สามารถปฏิบัติ เหตุผล/ความจำเป�น

1.  บริษัทฯ ยังไม�มีกรรมการอิสระเพศหญิง บริษัทฯ อยู�ระหว�างการสรรหากรรมการอิสระเพศหญิง ท่ีมี ความรู�

ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะมาดำรงตำแหน�ง

กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยไม�มีเจตนากีดกันทางเพศแต�อย�างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว�าคณะกรรมการบริษัทชุดป�จจุบันเป�นผู�ที่มี

ความรู� ความสามารถที่จะเสริมสร�างให�บริษัทฯ เติบโตได�อย�าง

มั่นคง

2.  บริษัทฯ ยังไม�มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนป�ในการ

   ดำรงตำแหน�งของกรรมการอิสระไว�ไม�เกิน 9 ป�

คณะกรรมการบริษัทเห็นว�า กรรมการแต�ละคนที่เข�ามาร�วมงาน

กับบริษัทฯ ถือเป�นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู� ความสามารถ

และมีประสบการณ�ที่เป�นประโยชน�ต�อการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท

ซึ่งในการทำงานร�วมกับบริษัทฯ เป�นเวลานานจะทำให�กรรมการ

ทุกท�านมีความเข�าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได�มากขึ้นและเป�น

ประโยชน�ต�อบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น โดยกรรมการอิสระทุกคนมี

คุณสมบัติครบถ�วนตามข�อกำหนดเร่ืองคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

3. บริษัทฯ ยังไม�ได�กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ

   แบบสะสม (Cumulative Voting)

บริษัทฯ เห็นว�าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

จะทำให�ผู�ถือหุ�นรายย�อยสามารถลงคะแนนเสียงท้ังหมดท่ีตนมีอยู�

ให�กับกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ตนต�องการเลือกเป�นกรรมการ

หรือสามารถแบ�งคะแนนเสียงเพ่ือเลือกต้ังกรรมการหลายคนก็ได�

โดยอาจจะส�งผลให�บุคคลที่ได�รับการเลือกตั้งเข�ามามีคุณสมบัติ

ไม�ตรงตามที่บริษัทฯ ต�องการซึ่งจะทำให�การบริหารงานภายใน

การวางแผนกลยุทธ� ไม�สอดคล�องกับนโยบายของบริษัท และ

ส�งผลต�อการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจ
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TO CONSIDER AND REVIEW CORPORATE GOVERNANCE POLICY
To fully ensure that good corporate governance policy is complied with laws, regulations and related rules, the Board of

Directors will oversee Directors, Executives and employees to strictly abide by corporate governance policy to enhance

and develop the company’s corporate governance principles which in turn help create the sustainable basis for the

company, shareholders and all stakeholders. Thus such the policy has been reviewed on a yearly basis. 

The Risk Management Committee assessed potential fraud and corruption risks, the fraud and corruption risk assessment

is separated from other risks, and reported to the Audit Committee and the Board of Directors. The Internal Audit

Department has been assighed to monitor the results according to the risk assessment report. In addition, BJCHI has

reviewed and revised the Good Corporate Governance Policy to be in line with the ASEAN CG Scorecard, including

the adoption of good corporate governance policies with the organizational context and in line with the current

business. The Executive Board and the Board of Directors are of the opinion that: Good Corporate Governance Policy

is appropriate for the context of the organization and consistent with the business.

However, there are some sections which hadn’t been completely followed by the Company as details below;

Items that can not be done Reason / Necessity

1.  The Company does not have any independent female

   directors.

BJCHI is in the process of recruiting independent female

directors with knowledge, competence and qualifications

to be the independent director. BJCHI believes that the

current Board of Directors is knowledgeable and capable

to enhance the Company's business grows firmly

2.  The Company has no policy to limit the number of

   years in the position of independent director for not

   more than 9 years.

The Board of Directors considers that the director who

joined BJCHI is a person with the potential, knowledge,

ability and experience to benefit the business of the

company.

In collaboration with the company for a long time, all

directors will have an understanding of the company's

business. All independent directors are qualified according

to the qualifications of the independent directors.

3.  The Company has not determined the method of

   voting for director election as Cumulative Voting

The Company considers that the Cumulative Voting will

allow minority shareholders to cast their votes to any

director they wish to elect. Alternatively, they can divide

the votes for multiple directors. This may result in the

person being elected does not meet the Company’s

requirements, which will affect the internal management,

strategic planning which may not comply with the

company policy and finally affect the operation and

growth of business.
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ความรับผิดชอบต�อสังคม
บริษัทฯ ให�ความสำคัญต�อการดำเนินงานภายใต�ความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม รวมท้ังคำนึงถึงประโยชน�สูงสุดของผู�มีส�วนได�เสีย

ในทุกภาคส�วน โดยคณะกรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ ได�ผลักดันให�พนักงานในทุกๆ หน�วยงานดำเนินธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบ

ต�อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล�อม เพื่อให�การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโตอย�างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได�จัดตั้งคณะกรรมการ

เพื่อดำเนินนโยบายสำหรับความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อมตั้งแต�ป� 2557 เป�นต�นมา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ� 2557 ได�พิจารณากำหนดกรอบนโยบายให�การดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ เป�นไปด�วยความรับผิดชอบต�อสังคม ส่ิงแวดล�อม และผู�มีส�วนได�เสีย (Stakeholders) ตามแนวทางความรับผิดชอบต�อสังคม

ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ซึ่งสรุปได�ดังนี้

1.  การประกอบกิจการด�วยความ
   เป�นธรรม

หลักการ วิสัยทัศน� ภารกิจ/กลยุทธ�

บริษัทฯ ให�ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
โดยปฏิบัติตามกรอบการแข�งขันทางการค�า
ที่สุจริตและเป�นธรรมภายใต�กรอบของ
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

ไม�เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดซ่ึงอยู�นอกเหนือข�อตกลงทางการค�า

มุ�งเน�นการรักษาความลับของคู�ค�าโดยไม�นำไปใช�
เพื่อประโยชน�ในทุกทาง

2.  การต�อต�านทุจริต บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด�วยความโปร�งใส
ภายใต�หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดย
จัดให�มีแนวทางในการต�อต�านทุจริต
คอร�รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม
ที่ส�งเสริมและปลูกฝ�งให�ผู�บริหาร และ
พนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข�อบังคับที่เกี่ยวข�อง

สร�างจิตสำนึก ค�านิยม ทัศนคติให�แก�พนักงาน
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด�วยความซ่ือสัตย�
สุจริต

จัดให�มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยให�มีการตรวจสอบและถ�วงดุลอำนาจที่
เหมาะสมเพื่อป�องกันมิให�พนักงานทุจริต

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มุ�งเน�นการดำเนินธุรกิจ ภายใต�
การเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและ
ภายนอกองค�กร

อบรมพนักงานให�ทราบระเบียบหรือมาตรการ
ต�างๆ ในการดำเนินธุรกิจซึ่งจะไม�ละเมิด
สิทธิมนุษยชน

4. การปฎิบัติต�อแรงงานอย�าง
   เป�นธรรม

บริษัทฯ มุ�งเน�นในการปฎิบัติต�อแรงงาน
อย�างเป�นธรรมโดยตระหนักว�าแรงงาน
เป�นป�จจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

มีแนวปฏิบัติต�อพนักงานด�วยความเป�นธรรม
ไม�เลือกปฏิบัติต�อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

มีการจัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ที่ระบุถึงความเท�าเทียมกันของพนักงาน

5.  ความรับผิดชอบต�อผู�บริโภค ผลิตภัณฑ�และบริการของบริษัทฯ ต�องได�
มาตรฐานตามที่กำหนดไว� เพื่อป�องกัน
ความเสียหายหรืออันตรายต�อกระบวนการ
ผลิต รวมถึงผู�บริโภคได�

มีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการผลิตและการติดตั้ง

ผลิตภัณฑ�และบริการของบริษัทฯได�รับการรับรอง
มาตรฐานด�านคุณภาพจากหลากหลายสถาบัน
ในต�างประเทศ

6.  การดูแล สิ่งแวดล�อม บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากการ
ดำเนินธุรกิจต�อสิ่งแวดล�อมของชุมชน
บริเวณโดยรอบ

มีการจัดทำการประเมินรายงานสิ่งแวดล�อม
ในทุกป� โดยที่ผ�านมายังไม�เคยมีผลกระทบ
ต�อสิ่งแวดล�อมอย�างร�ายแรง

7. การร�วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจควบคู�
กับการร�วมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล�อม
โดยปกติการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ น้ัน
จะไม�ส�งผลกระทบร�ายแรงใดๆ ต�อชุมชน
โดยรอบ

มีการสนับสนุนการจ�างงานในชุมชน

มุ�งเน�นการดำเนินธุรกิจท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
The company values responsibility for society and environment by recognizing the utmost benefits of all stakeholders.

The Board and executives encourage the company’s employees to undertake business under Corporate Social

Responsibility framework to grow our business on a sustained basis. Thus, the CSR policy has been established by

the Board since 2014.

At the Board of Directors’ meeting No. 1/2014 on February 24, 2014, the Board defined the corporate social responsibility

policy including its stakeholders according to CSR guidelines of the Stock Exchange of Thailand. Below is the summary:

Principles Vision Mission/Strategy

1.  Fair Business Operation The company emphasizes fair
competition in accordance with the
relevant laws and the company’s
business ethics code.

Do not engage in bribery or provide any
other benefits beyond the trade agreement.

Protect and not misuse confidential
information of suppliers.

2.  Anti-Corruption The company operates with
transparency and good governance,
supporting anti-corruption activities
and encouraging management and
employees to comply with all the
relevant laws and regulations.

Promote awareness, values and attitudes
to honestly comply with all the relevant
rules and regulation.

Provide effective internal control systems
and appropriate checks and balance
mechanisms to prevent malpractices
by employees.

3. Respect for Human Rights The Company operates its business
in a manner which respects human
rights both within and outside the
organization.

Train staffs on relevant rules and measures
to ensure that business operations do not
violate human rights.

4. Fair treatment to workers The company focuses on fair
treatment to workers, as they are
vital to the success of the company’s
business operations.

Treat employees fairly without discrimination.

Prepare the Code of Conduct that clearly
promotes and states the equality of all
employees.

5.  Responsibility to Customers
   & End-Users

The quality of products and services
must meet the specified quality
standards to prevent damages or any
harmful impacts from using them in
the customers’ manufacturing processes.

Conduct quality inspections at every
step of the manufacturing and installation
processes.

Quality of the Company’s products and
services has been certified by internationally
respected institutions.

6.  Environment Preservation The company is aware of the
potential impacts from business
operations on the environment of the
surrounding communities.

Conduct annual environmental report.
There has been no serious impact on
the environment.

7.  Community and Social
   Development

The company values the significance
of promoting community and social
development. The Company's normal
course of operations does not cause
any serious adverse effect on the
surrounding communities.

Promote employment of local residents
when possible.

Focus on eco-friendly business practices.
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การปฏิบัติตามข�อกำหนดและกฎหมายด�านอาช�วอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดล�อม
เพ่ือให�ม่ันใจได�ว�าการดำเนินโครงการของบริษัทฯ เป�นไปตามกฎหมายและข�อกำหนดด�านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดล�อมอ่ืนๆ

ที่บังคับใช�กับการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับระบบการจัดการด�านคุณภาพ ระบบการจัดการด�าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ระบบการจัดการด�านสิ่งแวดล�อม ซึ่งบริษัทฯ ได�มีการปฏิบัติอย�างเคร�งครัด โดยพนักงานทุกคนจะ

ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย การปกป�องดูแลรักษาสิ่งแวดล�อมภายใต�ข�อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข�อง

บริษัทฯ ได�รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลต�างๆ เช�น มาตรฐานการจัดการด�านคุณภาพ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม และ

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานการจัดการด�านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล�อม ISO 14001 : 2015 

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001:2018

กิจกรรมเพื่อประโยชน�ต�อสังคมและสิ่งแวดล�อมประจำป� 2563
ในป� 2563 บริษัทฯ ได�ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน�ต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม (After Process) สรุปได�ดังนี้

ช�วงเวลา
การดำเนินการ

ประเภทของกิจกรรม วัตถุประสงค� สถานที่

เดือนมกราคม

เดือนพฤศจิกายน

บริจาคสิ่งของ สนับสนุนอุปกรณ�การเรียน ขนมของเล�น ให�กับ
เด็กนักเรียนในโรงเรียนต�างๆ เนื่องในงานวันเด็ก

โรงเรียนชุมชนนิคมสร�างตนเอง
4,7 จ.ระยอง และการท�าเรือ
พาณิชย� สัตหีบ จ.ชลบุรี

เดือนกุมภาพันธ� กิจกรรมสาธารณประโยชน� มอบสัมปทานตู�กดน้ำให�ผู�พิการ เพื่อสนับสนุน
ให�ผู�พิการมีงานทำ และมีรายได�

บริษัท บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี
จำกัด (มหาชน)

เดือนพฤษภาคม บริจาคสิ่งของ /
กิจกรรมเพื่อชุมชน

บริจาคข�าวสารอาหารแห�งให�กับเทศบาลตำบล
มะขามคู� เพ่ือช�วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร�อน
ผู�ที่ได�รับผลกระทบจากโควิด 19

เทศบาลตำบลมะขามคู�

เดือนกรกฎาคม บริจาคเงิน สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป�า และสร�างฝายชะลอน้ำ
บริเวณเขาจอมแห ร�วมกับเทศบาลตำบลมะขามคู�
และกองทุนดูแลรักษาป�าเขาจอมแห

เขาจอมแห จ.ระยอง

เดือนตุลาคม บริจาคสิ่งของ /
กิจกรรมเพื่อชุมชน

บริจาคสิ่งของ /
กิจกรรมเพื่อชุมชน

บริจาคข�าวสารอาหารแห�งให�กับผู�ยากไร�ในเขตพ้ืนท่ี
บ�านฉาง เพ่ือช�วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร�อน
แก�ผู�ที่ยากไร�

ตลาดบ�านฉาง และซอย
หนองตาเลี้ยง (หลังประปา
บ�านฉาง) จ.ระยอง

บริจาคข�าวสารอาหารแห�งให�กับชุมชนรอบบริษัท
เพ่ือช�วยเหลือและบรรเทาความเดือดร�อนแก�ชุมชน
รอบบริษัท

ที่ทำการผู�ใหญ�บ�าน หมู� 4
ต.มะขามคู� อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง

เดือนธันวาคม บริจาคสิ่งของ /
กิจกรรมเพื่อชุมชน

บริจาคข�าวสารอาหารแห�งให�กับชุมชนตำบล
มะขามคู� อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อช�วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร�อนแก�ชุมชน

เทศบาลตำบลมะขามคู�
อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

บริจาคสิ่งของ /
กิจกรรมเพื่อชุมชน

บริจาคข�าวสารอาหารแห�งให�กับชุมชนตำบล
พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพ่ือช�วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร�อนแก�ชุมชนรอบบริษัท

วัดเขาบายศรี ต.พลูตาหลวง
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
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IMPLEMENTATION AND REPORT PREPARATION
To ensure that our business operation fully complies with relevant laws and regulations of occupational health, safety

management systems and environment, the company defines its policies relevant to quality management system,

occupational health, safety and environment to which the rigorous compliance is required. During their working time,

all employees need to be fully aware of safety, environmental preservation under relevant rules and laws.

The company has received international certifications for quality, environmental and occupational health and safety

management

systems;

BJCHI was accredited, and the certification for ISO 9001 : 2015 (Quality Management System) 

BJCHI was accredited, and the certification for ISO 14001 : 2015 (Environmental Management System) 

BJCHI was accredited, and the certification for ISO 45001:2018 (Occupational Health and Safety Management System)

2020 After-Process CSR Activities

In 2020, the Company conducted after-process CSR activities as concluded below;

January

Period Type of Activities Objectives Location

Goods Donation To provide student stationeries, snacks
and toys to schools on the Children Day

NikomSangTonEng School 4,7 in
Rayong and Sattahip Commercial
Ports in Chon Buri

February Public Activities To provide water dispenser machine for
Disable to get jobs and earn income

BJC Heavy Industries PCL

May Goods Donation / Public
Activities

To donate dry food for Makhamkoo
Municipality to relieve those who were
affected by COVID 19

Makhamkoo Municipality

July Money Donation To support activities for preserving the
forest in collaboration with Makhamkoo
Municipality and Mountain-Preserving Fun

Jomhae Mountain, Rayong

October Goods Donation / Public
Activities

To donate dry food for the poor in
Ban Chang District

Ban Chang Market and
Nong Tha Leiyng, Rayong

November Goods Donation / Public
Activities

To donate dry food for Makhamkoo
communities to relieve people in such
surrounding areas

Headman’s office Moo 4,
Makhamkoo, Nikompattana,
Rayong

December Goods Donation / Public
Activities

To donate dry food for Makhamkoo
communities to relieve people in such
areas

Makhamkoo Municiapality,
Nikompattana, Rayong

Goods Donation / Public
Activities

To donate dry food for Phlu Ta Luang
Communities Sattahip, Chon Buri to
relieve people in such areas

Khao Baisri Temple, Phlu Ta Luang,
Sattahip, Chon Buri
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ประมวลภาพกิจกรรมเพื่อประโยชน�ต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม
SELECTED CSR ACTIVITIES

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได�บริจาค

ข�าวสารอาหารแห�งให�กับเทศบาลตำบลมะขามคู�

เพ่ือช�วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร�อนผู�ท่ีได�รับ

ผลกระทบจากโควิด 19

On 7th May 2020, the Company donated

dry food for Makhamkoo Municipality to

relieve those who were affected by COVID 19

เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได�สนับสนุนเงิน

และร�วมกิจกรรมปลูกป�า สร�างฝายในโครงการ

รวมใจภักด์ิรักษ�พ้ืนท่ีสีเขียว ณ เขาจอมแห จ.ระยอง

On 23rd June 2020, the Company supported

and attended activities for preserving the

forest at Jomhae Mountain, Rayong

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได�สนับสนุน

อุปกรณ�การเรียน ขนม และของเล�น เนื่องในงาน

วันเด็กแห�งชาติ ณ โรงเรียนนิคมสร�างตนเอง 4,7

จังหวัดระยอง

On 10th January 2020, the Company provided

student stationeries, snacks and toys to schools

on the Children Day at NikomSangTonEng

School 4,7 in Rayong 
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เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได�บริจาค

ข�าวสารอาหารแห�งให�กับผู�ยากไร�ในเขตพ้ืนท่ีบ�านฉาง

เพ่ือช�วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร�อนแก�ผู�ท่ียากไร�

On 24th October 2020, the Company donated

dry food for the poor in Ban Chang District

to help and relieve them

เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได�บริจาค

ข�าวสารอาหารแห�งให�กับชุมชนรอบบริษัท เพื่อ

ช�วยเหลือและบรรเทาความเดือดร�อนแก�ชุมชน

รอบบริษัท

On 14th November 2020, the Company

donated dry food for Makhamkoo communities

to relieve people in such surrounding areas

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได�บริจาค

ข�าวสารอาหารแห�งให�กับผู�ยากไร�ในเขตพื้นที่

อำเภอนิคมพัฒนา เพ่ือช�วยเหลือและบรรเทาความ

เดือดร�อนแก�ผู�ยากไร�

On 25th December 2020, the Company

donated dry food the poor in Nikompattana

district to relieve them

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได�บริจาค

ข�าวสารอาหารแห�งให�กับผู�ยากไร�ในเขตพื้นที่

อำเภอสัตหีบ เพื่อช�วยเหลือและบรรเทาความ

เดือดร�อนแก�ผู�ยากไร�

On 26th December 2020, the Company

donated dry food the poor in Sattahip

district to relieve them
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รายการระหว�างกัน

ในป� 2562 และป� 2563 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย�ง โดยมีลักษณะรายการเป�นการรับความช�วยเหลือทางการเงิน

จากกรรมการ 2 ท�าน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�ารายการดังกล�าวมีความสมเหตุสมผล เป�นรายการรับความช�วยเหลือทางการเงิน

จากกรรมการ โดยไม�มีการกำหนดค�าตอบแทนในการทำรายการดังกล�าว โดยรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ

มูลค�ารายการระหว�างกัน (ล�านบาท) 

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 2562

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 2563

การเปลี่ยนแปลงระหว�างวด
(1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563)

วงเงินค้ำประกัน

(0.38) ล�านบาท

วงเงินค้ำประกัน

0.51 ล�านบาท

วงเงินค้ำประกัน

0.89 ล�านบาท

1)  นายเซิง วู ลี

    ลักษณะความสัมพันธ� : เป�นกรรมการผู�มีอำนาจลงนาม

    ของบริษัท และเป�นผู�ถือหุ�นของบริษัทโดยถือหุ�นร�อยละ

    28.29 ของทุนชำระแล�วของบริษัท

    (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

1.1 ค้ำประกันสัญญาเช�าซื้อรถยนต�กับสถาบันการเงิน

    จำนวนรวม 1 แห�ง โดยไม�มีการกำหนดค�าตอบแทน

2)  นางจันทร�จิรา สมัครไทย

    ลักษณะความสัมพันธ� : เป�นกรรมการผู�มีอำนาจลงนาม

    ของบริษัท และเป�นผู�ถือหุ�นของบริษัทโดยถือหุ�นร�อยละ

    0.31 ของทุนชำระแล�วของบริษัท

    (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

2.1 ค้ำประกันสัญญาเช�าซื้อรถยนต�กับสถาบันการเงิน

    จำนวนรวม 1 แห�ง โดยไม�มีการกำหนดค�าตอบแทน

วงเงินค้ำประกัน

6.91 ล�านบาท

วงเงินค้ำประกัน

4.52 ล�านบาท

วงเงินค้ำประกัน

(2.39) ล�านบาท

รายละเอียดของการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง
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CONNECTED TRANSACTION

Details of connected transactions with persons that may have conflicts of interest

In 2019 and 2020, the Company received financial assistance from the three directors, considered as persons with

potential conflict of interest. The Audit Committee viewed that the connected transactions are reasonable as the

Company received financial assistance from the director without any compensation.  Details are as follow:

Description

Value of Connected Transaction (Baht Million)

As at
Dec. 31, 2019

As at
Dec. 31, 2020

Changed between 
   Jan. 01, 2020 - Dec. 31, 2020

1)   Mr. Seung Woo Lee

     Type of Relation : be a director who has an

     authorization to sign for the

     Company’s business and be a shareholder by

     holding the shares for 28.29% of paid up capital

     (as of December 31, 2020) 

1.1)  Guaranteed for car’s hire-purchase agreement

     with one of financial institutions without any

     remuneration

2)   Mrs. Chanchira Smakthai

     Type of Relation : be a director who has an

     authorization to sign for the Company’s

     business and be a shareholder by holding

     the shares for 0.31% of paid up capital

     (as of December 31, 2020)

2.1)  Guaranteed for car’s hire-purchase agreement

     with one of financial institutions without any

     remuneration

Amount of

Guaranteed Baht

0.89 million

Amount of

Guaranteed Baht

0.51 million

Amount of Guaranteed Baht

(0.38) million

Amount of

Guaranteed Baht

6.91 million

Amount of

Guaranteed Baht

4.52 million

Amount of Guaranteed Baht

(2.39) million
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มาตรการหร�อขั้นตอนการอนุมัติการทำ
รายการระหว�างกัน
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

และข�อบังคับประกาศคำสั่งหรือข�อกำหนดของคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ท้ังน้ี ผู�บริหาร

หรือผู�ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียจะไม�สามารถเข�ามามีส�วนร�วมในการอนุมัติ

รายการดังกล�าวได�

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให�ต�องได�รับอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให�มีคณะกรรมการตรวจสอบ

เข�าร�วมประชุมเพื่อพิจารณาและให�ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป�น

ในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้

การทำรายการท่ีเป�นข�อตกลงทางการค�าท่ีมีเง่ือนไขการค�าโดยท่ัวไป

และการทำรายการท่ีเป�นข�อตกลงทางการค�าท่ีไม�เป�นเง่ือนไขการค�า

โดยทั่วไป ให�มีหลักการดังนี้

Measures or procedures in connected
transactions approval

The Company shall comply with the Securities and Exchange

laws and regulations, notifications, orders or rules of the

Capital Market Supervisory Board and the Stock Exchange

of Thailand. In this regards, executives or persons with

conflicts of interest shall not get involved in the approval

of the connected transactions.

In the event that an approval from the Board is required,

the Audit Committee will present at the Board meeting to

consider and express opinions on the necessity and rationality

of such connected transactions. The Company has principles

in entering connected transactions with common trade

conditions and connected transactions with uncommon

trade conditions as follows:

(ก)  การทำรายการที่เป�นข�อตกลงทางการค�าที่มีเงื่อนไข
     การค�าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว�างกันท่ีเป�นข�อตกลงทางการค�าท่ีมีเง่ือนไข

การค�าโดยทั่วไประหว�างบริษัทฯ และบริษัทย�อย (ถ�ามี)

กับกรรมการ ผู�บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข�องที่ได�รับ

อนุมัติเป�นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให�ฝ�ายจัดการ

สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล�าวได�หากรายการดังกล�าว

นั้นมีข�อตกลงทางการค�าในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะ

พึงกระทำกับคู�สัญญาท่ัวไปในสถานการณ�เดียวกัน ด�วยอำนาจ

ต�อรองทางการค�าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ

เป�นกรรมการ ผู�บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข�อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล�าว

เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกไตรมาส

(a)  Transactions with
     common trade conditions

Regarding connected transaction between the

Company/its subsidiaries (if any) and directors,

executives, or related persons that has won the Board’s

in-principle approval, the Management can approve

the transaction provided that such transaction has

common trade conditions that a decent person would

agree with any unrelated counterparty under similar

circumstances without interference from relevant

directors, executives or related persons.

The Company shall prepare a summary of connected

transactions and report to the Audit Committee’s

meeting and the Board meeting every quarter.

(ข)  การทำรายการท่ีเป�นข�อตกลงทางการค�าท่ีไม�เป�นเง่ือนไข
     การค�าโดยทั่วไป

การทำรายการท่ีเป�นข�อตกลงทางการค�าท่ีไม�เป�นเง่ือนไขการค�า

โดยท่ัวไปจะต�องถูกพิจารณาและให�ความเห็นโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบก�อนนำเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ

ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต�อไป ท้ังน้ี ให�ปฏิบัติตาม

กฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และข�อบังคับ

ประกาศ คำส่ัง หรือข�อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม

ข�อกำหนดเก่ียวกับการเป�ดเผยข�อมูลการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน

(b)  Transactions with uncommon trade conditions

Connected transactions with uncommon trade

conditions shall be considered and opined by the

Audit Committee before proposing to the Board and/or

shareholders for further approval. In this regards,

the Company shall comply with the Securities and

Exchange laws and the regulations, notifications,

orders or rules of the Capital Market Supervisory Board

and the Stock Exchange of Thailand, including rules

on disclosure of connected transactions.
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม�มีความชำนาญในการพิจารณา

รายการระหว�างกันท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริษัทจะแต�งต้ังผู�เช่ียวชาญอิสระ

หรือผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ เป�นผู�ให�ความเห็นเกี่ยวกับรายการ

ระหว�างกันดังกล�าวเพ่ือนำไปใช�ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู�ถือหุ�น

ตามแต�กรณี เพ่ือให�ม่ันใจว�าการเข�าทำรายการดังกล�าวมีความจำเป�น

และมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน�ของบริษัทฯ ทั้งนี้

บริษัทฯจะเป�ดเผยรายการระหว�างกันไว�ในแบบแสดงรายการข�อมูล

ประจำป� และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได�รับการตรวจสอบ

จากผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ

In the event that the Audit Committee lacks expertise

in reviewing the connected transaction, the Company

may appoint independent professionals or the company’s

auditor to provide opinion of such connected transactions

to support the decision of the Audit Committee and/or

the Board and/or the shareholders. This is to ensure that

the engagement in such connected transaction is necessary,

reasonable, and taking into account the interests of the

company. The Company shall disclose the connected

transactions in the company’s annual report and notes

to the financial statements, audited by the company’s

auditor.

นโยบายหร�อแนวโน�มการทำรายการระหว�างกัน
ในอนาคต
การทำรายการระหว�างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะพิจารณา

เฉพาะรายการท่ีมีความจำเป�นและสมเหตุสมผลท่ีก�อให�เกิดประโยชน�

กับบริษัทฯ เท�าน้ัน โดยจะต�องผ�านคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ

คณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีมีกรรมการตรวจสอบเข�าร�วมประชุม ในการ

พิจารณาและให�ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลในการเข�าทำรายการ

การตรวจสอบราคาและเง่ือนไขต�างๆ ของรายการ โดยจะต�องมีการ

กำหนดเงื่อนไขต�างๆ ให�เป�นไปตามลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบ

ได�กับราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภายนอกและเป�นไปตามราคาท่ียุติธรรม

และสามารถตรวจสอบได� และกำหนดให�คณะกรรมการตรวจสอบ

เป�นผู�พิจารณาหลักเกณฑ�และแนวทางในการทำรายการดังกล�าว

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม�มีความชำนาญในการพิจารณา

รายการระหว�างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะให�ผู�เช่ียวชาญอิสระหรือ

ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ เป�นผู�ให�ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการ

ระหว�างกันดังกล�าว เพ่ือนำไปใช�ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

บริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�นตามแต�กรณี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ

จะต�องดูแลให�บริษัทฯ ปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�

และตลาดหลักทรัพย� และข�อบังคับ ประกาศ คำส่ัง หรือข�อกำหนด

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

รวมถึงการปฏิบัติตามข�อกำหนดเกี่ยวกับการเป�ดเผยข�อมูลการทำ

รายการเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย�อย (ถ�ามี) ตามมาตรฐาน

การบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

แห�งประเทศไทย

Connected Transaction Policy and Trend

To engage in any connected transaction in the future,

the transaction must be necessary, reasonable, and benefit

the company. The transactions must be reviewed by the

Audit Committee and/or the Board, with the participation

of the Audit Committee to consider and provide opinions

on the rationality, pricing, and condition of the connected

transactions. The terms and conditions of the transactions

must be comparable with those engaged with non-related

persons while the price must be fair and accountable.

The Audit Committee shall have authority to review the

criteria and guidelines for entering into such transaction.

In the event that the Audit Committee lacks expertise in

reviewing the connected transaction, the Company may

appoint independent professionals or the company’s auditor

to provide opinion of such connected transactions to

support the decision of the Audit Committee and/or the

Board and/or the shareholders. The Board must ensure that

the Company complies with the Securities and Exchange

laws and rules, notifications, orders or regulations of the

Capital Market Supervisory Board and the Stock Exchange

of Thailand, including rules on disclosure of connected

transactions by the Company or subsidiaries (if any) in

accordance with the accounting standards prescribed by

the Institute of Certified Accountants and Auditors.
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1.    ด�านสภาพแวดล�อม การควบคุม ได�แก� ความยึดม่ันในคุณค�า

     ของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม ข�อกําหนดเก่ียวกับ

     จริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู�บริหารและพนักงาน

     ท่ีเหมาะสม กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม

     Code of Conduct รวมไปถึงการแก�ไขการกระทําที่ขัดต�อ

     หลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย�างเหมาะสม

     และภายในเวลาอันควร

2.    ด�านการจัดการความเส่ียง ได�แก� องค�กรกำหนดวัตถุประสงค�

     ไว�อย�างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให�สามารถระบุและประเมินความเส่ียง

     ต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการบรรลุวัตถุประสงค�อย�างครอบคลุม

     ทั่วทั้งองค�กร ตั้งแต�ระดับองค�กร หน�วยธุรกิจ ฝ�ายงาน และ

     หน�าท่ีงานต�างๆ รวมไปถึงการท่ีบริษัทฯ มีมาตรการและแผน

     ปฏิบัติงานเพ่ือจัดการความเส่ียง ท่ีอาจเกิดจากท้ังป�จจัยภายใน

     และป�จจัยภายนอกองค�กร รวมท้ังมีมาตรการและแผนปฏิบัติงาน

     เพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป�นการยอมรับความเสี่ยงนั้น

     (acceptance) การลดความเส่ียง (reduction) การหลีกเล่ียง

     ความเส่ียง (avoidance) หรือการร�วมรับความเส่ียง (sharing)

     เป�นต�น

3.    ด�านมาตรการควบคุม ได�แก� การกำหนดมาตรการควบคุม

     ของบริษัทฯ ท่ีเป�นลายลักษณ�อักษร และครอบคลุมให�มีความ

     เหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค�กร เช�น

     สภาพแวดล�อม ความซับซ�อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต

     การดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ นอกจากน้ี บริษัทฯ

     มีการแบ�งแยกหน�าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด�านคือ หน�าท่ี

     อนุมัติ หน�าที่บันทึกรายการบัญชีและข�อมูลสารสนเทศ และ

     หน�าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย�สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด

     เพื่อเป�นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

4.    ด�านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข�อมูล ได�แก� การท่ีบริษัทฯ

     กําหนดข�อมูลที่ต�องการเพื่อให�คณะกรรมการมีข�อมูลที่สําคัญ

     อย�างเพียงพอสําหรับใช�ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน

     ทั้งข�อมูลจากภายในและภายนอกองค�กรที่มีคุณภาพและ

     เกี่ยวข�องต�องาน

5.    ด�านระบบการติดตาม ได�แก� บริษัทฯ มีการติดตามและประเมิน

     ผลการควบคุมภายใน เพื่อให�มั่นใจได�ว�าการควบคุมภายใน

     ยังดำเนินไปอย�างครบถ�วน เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทได�กำหนด

     ให�หน�วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติงานของแต�ละ

     ส�วนงานตามท่ีได�รับมอบหมาย และรายงานต�อคณะกรรมการ

     ตรวจสอบให�รับทราบทุกไตรมาส

การควบคุมภายในและการบร�หารจัดการ
ความเส่ียง

INTERNAL CONTROL AND RISK

MANAGEMENT
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/ 2564 เมื่อวันที่ 25

กุมภาพันธ� 2564 ได�ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในป� 2563 ตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�กำหนด ซ่ึงครอบคลุมในด�านต�างๆ

5 องค�ประกอบ ได�แก� 

According to the Board of Directors’ meeting No.1/2021

held on 25 February 2021, with the full attendance of the

three Audit Committee members, the Board of Directors

assessed the adequacy of the Company’s internal control

in 2020 using the evaluation form from the Securities and

Exchange Commission (SEC) which covers 5 key aspects:

1.    Control Environment: determining integrity, ethic and

     the code of conduct for the management and staff

     on a suitable basis. This is relevant to monitoring and

     evaluating process for the practice of the code of

     conduct as well as changing acts conflicting with

     integrity by complying with the code of conduct under

     the appropriate time frame.

2.    Risk Management : defining clear and sufficient objectives

     to identify and evaluate related risks covering the

     organization from the organization, business units,

     departments and other working functions. This includes

     how to adequately formulate action plans and measures

     to control the risks which might be external and internal

     risks in relation to acceptance, reduction and avoidance

     or sharing of risk.

3.    Control Activities : determining clear control measures

     as the written policy covering risks appropriately and

     the characteristics of organization such as environment,

     work complexity, work scope and other specific features.

     Moreover, the company defines clear authority scopes

     by separating into 3 aspects including authority,

     accounting record and information technology and

     asset protection as check and balance system. 

4.    Information & Communication : implementing a system

     in order for Board of Director to gain sufficient information

     for decision - making in the business operation from

     internal and external way related to the work.

5.    Monitoring : monitoring and evaluating the internal

     control system to fully ensure that the internal control

     system is fully implemented on an appropriate way.

     The company also assigns Internal Audit department

     to monitor working functions of each units and conduct

     the internal control report to send it directly to Audit

     Committee on a quarterly basis.
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จากข�อมูลของผู�บริหารและการตรวจสอบโดยผู�ตรวจสอบภายใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นโดยสรุปว�า ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ มีความเพียงพอ
และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได�จัดให�มีบุคลากรอย�างเพียงพอที่จะ
ดำเนินการตามระบบได�อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบควบคุม
ภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให�สามารถ
ป�องกันทรัพย�สินของบริษัทฯ จากการท่ีกรรมการหรือผู�บริหารนำไปใช�
โดยมิชอบหรือโดยไม�มีอำนาจ นอกเหนือจากมีการกำหนดอำนาจ
อนุมัติสั่งการที่ชัดเจน และมีการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานท่ีเป�น
ลายลักษณ�อักษร บริษัทฯ ยังจัดให�มีระบบการตรวจสอบภายในข้ึน
เพื่อเป�นกลไกสำคัญที่มีความเป�นอิสระในการติดตามและประเมิน
ผลการควบคุมภายใน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสาร
สำคัญที่ทำให�กรรมการ ผู�สอบบัญชี และผู�มีอำนาจตามกฎหมาย
สามารถตรวจสอบได�ภายในระยะเวลาอันควร รวมถึงมีระบบ
การควบคุมภายในในการกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย�งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย�างเหมาะสม 

บริษัทฯ โดยได�รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ได�แต�งต้ังให� บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป�นผู�ตรวจสอบ
ภายใน โดยเป�นการตรวจสอบในด�านต�างๆ ของการปฏิบัติงานและ
ระบบการควบคุมภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
ตามแนวทางของ ก.ล.ต. โดยผู�ตรวจสอบภายในได�มีการประเมิน
และข�อเสนอแนะการดำเนินงานรวมไปถึงวิธีการและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติตามรายงานของหน�วยงานตรวจสอบภายใน ป�จจุบัน บริษัทฯ
สามารถดำเนินการปรับปรุงเรื่องต�างๆ ตามที่ผู�ตรวจสอบภายใน
แนะนำเรียบร�อยแล�ว 

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได�มอบหมายให� นางสาว-
ศมจรีย� แก�วขอมดี ตำแหน�ง กรรมการบริหารและผู�จัดการฝ�าย
ตรวจสอบภายใน เป�นผู�รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน�าท่ีผู�ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ ประจำป� 2563 โดยนางสาวศมจรีย� แก�วขอมดี
มีคุณสมบัติเพียงพอกับการปฏิบัติหน�าที่ดังกล�าว เนื่องจากมีความ
เป�นอิสระ และมีประสบการณ�ในปฏิบัติงานด�านการตรวจสอบภายใน
ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ เป�นเวลามากกว�า 10 ป� โดย
ได�เข�ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงานด�าน
ตรวจสอบภายใน ได�แก� หลักสูตรผู�ตรวจสอบภายใน, การประเมิน
ความเส่ียง, COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ, โครงการดำรงและ
ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน�วยงาน, แบบประเมิน
ตนเองเก่ียวกับมาตรการต�อต�านการคอร�รัปช่ัน, แนวทางการสืบสวน
สอบสวน การทุจริต, มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน (International Standards for the Professional Practice
of Internal Auditing), อบรมเตรียมตัวสอบ CIA Part II สภาวิชาชีพ
บัญชี, โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป�นผู�
ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย
เป�นต�น จากคุณสมบัติดังกล�าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�า
นางสาวศมจรีย� แก�วขอมดี มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการเป�นหัวหน�า
หน�วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได�จัดตั้ง
ฝ�ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน�าที่ประสานงานกับนางสาว -
ศมจรีย� แก�วขอมดี และคณะทำงานจากบริษัท ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิติ จำกัด ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต�งตั้ง ถอดถอน
โยกย�ายผู�ดำรงตำแหน�งหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
จะต�องผ�านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

Based on the inquiries with Management and the studies
undertaken by the internal auditors, the Board of Directors
has the opinion that the Company has adequate internal
control and risk management systems. The Company has
assigned and allocated sufficient personnel to operate its
internal control system effectively, preventing any Director
or management to abuse the Company’s assets. In addition
to putting in place clear lines for delegation of authority
and preparing written standard operating procedures (SOP),
the Company has set up auditing mechanisms to independently
monitor and evaluate the internal controls. In addition,
The Company has a system to store important documents
that directors, auditors and authorized person can access
and verify within an appropriate time period. Furthermore,
the internal control system possesses appropriate measures
to sufficiently control all relevant transactions with related
parties or persons with potential conflicts of interest. 

BJCHI has appointed Dharmniti Internal Audit Co., Ltd. to be
an internal auditor which work with BJCHI’s internal audit
department to assume the roles and responsibilities approved
by the Audit Committee to evaluate key aspects of the
Company’s operations and control systems as well as
information technology system in line with the guidance
from the Securities and Exchange Commission (SEC). The
audits include assessment, recommendations and agreement
on how and when the corrective actions will be implemented
to address the issues revealed through the audit assessments.
At the present, the Company has taken actions to address
all the issues raised by the Company‘s internal auditor.

Dharmniti Auditing Co., Ltd. assigned Ms. Somcharee
Kawkomdee, Internal Audit Manager, to be the team leader
responsible for conducting internal audits for the Company
in 2020. Ms. Somcharee Kawkomdee has more than ten
years of experience in being an independent auditor for
similar businesses. In addition, she has received a wide
range of internal control training, which included but not
limited to Internal Auditors of Thailand Program, Internal
Auditor Training, Risk Management/Internal Control based
on COSO 2013 framework, Maintain and Improve the
quality of internal audit work project, Self-Assessment on
Anti-Corruption Measurement, International Standards for
the Professional Practice of Internal Auditing, CIA Part II
Training at Federation of Accounting Professions, Internal
Audit Training Program to prepare for Internal Auditor (Pre CIA),
Chulalongkorn University. Upon review of her qualifications,
the Audit Committee concluded that she was qualified
to be the internal auditor for the Company. Moreover,
BJCHI has in place an internal audit department to support
and coordinate with Ms. Somcharee and her Dharmniti team.
Any appointment, transfer and dismissal of the Company’s
Head of Internal Audit must be approved by the Audit
Committee. 
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�แต�งต้ัง สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ในป� 2563 โดยผู�สอบบัญชีได�เข�าตรวจสอบ

และประเมินผลระบบการควบคุมภายในด�านบัญชีตามที่มาตรฐาน

การบัญชีกำหนด ท้ังน้ี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได�รายงาน

ให�คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล�วว�าไม�มีข�อเงื่อนไขจากการ

ตรวจสอบระบบภายในด�านบัญชีและการปฏิบัติงาน สำหรับงบการเงิน

ในป� 2563

In addition, BJCHI appointed A.M.T. & Associates as its

external auditor for 2020. The auditor has audited and

assessed the internal control of the accounting system

according to all relevant accounting standards. A.M.T. &

Associates has reported to the Audit Committee that no

issues were found involving internal controls for accounting

system and operations for 2020 financial statements.

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำป� 2563

REPORT OF AUDIT COMMITTEE

IN 2020
เรียนท�านผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด�วยกรรมการอิสระ

ผู�ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท�าน ได�แก� 

1)  นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

    เป�นผู�ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ�ด�านการบัญชีและการเงิน 

2)  รศ.ดร.เอกจิตต� จึงเจริญ กรรมการตรวจสอบ และ 

3)  นายจุมพต กาญจนป�ญญาคม กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนายวิทยา เชียงอุทัย ทำหน�าที่เป�นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได�ปฏิบัติหน�าท่ีภายใต�ขอบเขต

หน�าที่ และความรับผิดชอบ สอดคล�องกับข�อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบใช�เป�นแนวทางสำหรับการกำกับดูแล

การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการมุ�งเน�นให�บริษัทมีการ

ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี สอดคล�องตามประกาศ

และแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และ

เพ่ือให�การดำเนินงานเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร�งใส

สุจริต และเท่ียงธรรม ท้ังน้ี ในรอบป� 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ

ได�จัดให�มีการประชุมรวม 4 คร้ัง กรรมการตรวจสอบได�มีการแสดง

ความเห็นอย�างเป�นอิสระ จากการปฏิบัติหน�าที่ตามบทบาทและ

วิธีการดังกล�าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสรุปโดยมี

สาระสำคัญดังนี้ 

Dear Shareholders

The Audit Committee comprises of three qualified independent

directors as follows; 

1)  Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul, the Chairman of

    Audit Committee who has the extensive experience in

    Accounting and Finance., 

2)  Assoc. Prof.Dr. Ekachidd Chungcharoen, the Audit

    Committee’s members and 

3)  Mr. Jumpot Kanjanapanyakom, the Audit Committee’s

    members.

In addition, Mr. Vittaya Changeutai serves as the Audit

Committee’s Secretary. The scopes, duties and responsibilities

of the Audit Committee are in accordance with the

regulations of the Stock Exchange of Thailand and the

charter of Audit Committee. These

regulations are used as guideline for corporate governance

and provision of independent opinions to ensure efficient,

effective, transparent and fair business operations. The Audit

Committee met four times in 2020. In addition, The Audit

Committee freely expressed their opinions from their duties

and roles. Thus, The Audit Committee had the following

opinions;
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1.   Review of 2020 quarterly and annual
      financial statements

1.   การสอบทานงบการเง�นและรายการทาง
     การเง�นรายไตรมาสและงบการเง�นประจำป�
     2563

คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาสอบทานงบการเงินและ

รายการทางการเงิน ร�วมกับผู�สอบบัญชีรับอนุญาต รายไตรมาส

รวมถึง งบการเงินประจำป� 2563 โดยได�สอบถามและรับฟ�ง

คำช้ีแจงจากผู�บริหารและผู�สอบบัญชีรับอนุญาตในเร่ืองความ

ถูกต�องครบถ�วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการ

เป�ดเผยข�อมูล ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล�อง

กับผู�สอบบัญชีว�า งบการเงินดังกล�าวมีความถูกต�องตามควร

ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

อีกทั้งมีการเป�ดเผยข�อมูล หมายเหตุประกอบในงบการเงิน

ที่ถูกต�อง ครบถ�วน เชื่อถือได�

The Audit Committee reviews 2020 quarterly and

annual financial statements along with the external

auditors by asking and receiving the information from

the management and external auditors relevant to

the accuracy, completeness and sufficient disclosure

of financial statement. The Audit Committee has

opinion that the financial statements

were essentially accurate and disclosed in a complete

and reliable basis according to Thai Financial Reporting

Standards, compliance with the Auditor’s opinions as

well as the clear disclosure of notes to financial

statement in a correct, complete and reliable basis.

2.   การสอบทานระบบการควบคุมภายใน 2.   Review of Internal Control System

ในป� 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและหน�วยงานตรวจสอบ

ภายใน ได�สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ร�วมกับผู�ตรวจสอบภายในอย�างสม่ำเสมอ จากผลการตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมระบบปฏิบัติการ

ที่สำคัญของบริษัทตามแนวทางขององค�ประกอบของการ

ควบคุมภายในที่ยอมรับโดยทั่วไป (COSO) คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว�าระบบควบคุมภายในของบริษัทนั้น

เพียงพอ เช�น บริษัทมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบขั้นตอน

การปฏิบัติงานท่ีสอดคล�องกับข�อกำหนดของผู�มีส�วนเก่ียวข�อง

กับธุรกิจ รวมถึง ข�อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับต�างๆ

ที่เกี่ยวข�อง เพื่อให�มีระบบควบคุมภายในที่ดี มีการจัดการ

การควบคุม และการปฏิบัติงานในกระบวนการปฏิบัติงาน

ของส�วนงานต�างๆ มีการควบคุมดูแล ติดตาม และรายงาน

ผลการปฏิบัติงานอย�างสม่ำเสมอ มีการแก�ไขปรับปรุงให�

สอดคล�องกับกิจกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือให�การดำเนินงาน

ของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค�ตามท่ีกำหนดไว� นอกจากน้ี ยังมี

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ของบริษัทด�วยตนเอง ครอบคลุมหัวข�อสำคัญได�แก� สภาพ

แวดล�อมการควบคุม การประเมินความเส่ียง มาตรการควบคุม

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข�อมูล ระบบการติดตามและ

ประเมินผล ตามแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของ

ก.ล.ต. อีกด�วย

In 2020, the Audit Committee and internal auditors

have regular review of Internal Control System as

approved by the internal audit plan covering the

Company’s significantly operational system in accordance

with COSO framework. The Audit Committee has opinion

that the Company's internal control system is adequate.

The Company has determined the operating procedure,

for all related parties covering rules and regulations

to conform to good internal control system along with

managing, controlling, performing, monitoring and

reporting of all business units on a regular basis in

order for the Company to accomplish the Company’s

objectives. Additionally, the Company conducted

internal control assessment covering control environment,

risk assessment, control activities, information &

communication and monitoring in accordance with

the internal control assessment system of Securities and

Exchange Commission.
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3.  Governance and Revision of Internal
     Audit

3.  การกำกับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบ
    ภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ�ายบริหารได�ร�วมสอบทาน

ประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาถึงภารกิจ

วัตถุประสงค� ขอบเขต หน�าท่ีความรับผิดชอบ ความเป�นอิสระ

และแผนงานตรวจสอบของหน�วยงานตรวจสอบภายใน โดยในป�

2563 บริษัทยังคงมอบให� บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในร�วมกับผู�ตรวจสอบภายในของบริษัท

โดยยึดแนวปฏิบัติสอดคล�องกับแนวทางมาตรฐานสากลการปฏิบัติ

งานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for

the Professional Practice of Internal Auditing : Standards)

และจากการสอบทานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว�า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมี

ประสิทธิผลเป�นไปตามแผนงานท่ีได�กำหนดไว� มีการตรวจสอบ

ความสอดคล�องของการปฏิบัติงานต�างๆ ตามนโยบาย ระเบียบ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับต�างๆ ท่ี

เก่ียวข�อง รวมถึงการปฏิบัติตามระบบสารสนเทศ (IT Governance)

อันอาจก�อให�เกิดความเส่ียงในการดำเนินธุรกิจมีการติดตามและ

รายงานผลการปรับปรุงแก�ไขตามข�อเสนอแนะอย�างต�อเน่ือง เพ่ือ

ให�การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ย่ิงข้ึน โดยในกระบวนการตรวจสอบยังได�มีการพิจารณาถึงโอกาส

ที่อาจก�อให�เกิดการทุจริตขึ้นได�ในกระบวนการปฏิบัติงานของ

ส�วนงานต�างๆ อีกด�วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ

ยังได�ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน�วยงานตรวจสอบภายใน

ร�วมกับฝ�ายบริหาร และได�เสนอความเห็นต�อคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให� บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำป�

2564 พร�อมค�าตอบแทน

The Audit Committee together with the Management

has reviewed and considered the mission, objectives,

scope of work, responsibilities, independency, and

audit plan of internal audit department. In 2020, the

Company assigned Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.

to conduct internal auditing together with the Company’s

internal audit team in accordance with the International

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing.

Based on the internal audit report, the Audit Committee

has an opinion that the internal auditing has been

conducted in line with the audit plan with proper

monitoring to ensure that their recommendation are

carried out in line with the policy, operating procedure,

laws, relevant rules including Information and Technology

system which possibly results in business risks by regularly

monitoring and submitting the report to enhance

effectiveness of the internal control system along with

taking other issues and opportunities leading to improper

operation in all business unit. Moreover, the Audit Committee

together with the management has evaluated internal

auditor’s performance and proposed to the Board of

Directors to consider reappointing Dharmniti Internal

Audit Co., Ltd. as the Company’s Internal Auditor in

2021 and proposed the appropriate remuneration.

4.  การสอบทานและติดตามการบร�หาร
    ความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการระบุความเสี่ยงที่มีขึ้น

ในป�จจุบันและอาจมีขึ้นในอนาคต ได�กำหนดมาตรการจัดการ

ป�องกันเพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ�ความเส่ียงและผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นต�อการดำเนินธุรกิจ โดย คณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงได�มีการประเมิน ทบทวน และรายงานการปฏิบัติงาน

อย�างสม่ำเสมอ ประกอบกับ บริษัทได�ใช�ระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในเป�นเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง

และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในกระบวนการ

ปฏิบัติงานต�างๆ ของบริษัท มีการแก�ไขปรับปรุงตามข�อเสนอแนะ

ท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบภายในและติดตามผลการปรับปรุง

แก�ไขอย�างต�อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็น

สอดคล�องกับผู�ตรวจสอบภายในว�า บริษัทมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ในการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพียงพอ และสามารถจัดการ

กับความเสี่ยงต�างๆ ที่มีให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได� 

4.  Revision and Monitor of Risk
    Management

Risk Management Committees defined existing risks and

potential risks in the future. The committees figured out

protective measures to reduce risk and potential impact

on business operations as specified by risk factors which

may impact on the Company’s operation. Thus, the Risk

Management Committees assessed, reviewed and made

the report on a regular basis. Moreover, the Company

employed the internal control and internal audit system

as tools to asses and cope with risks and sufficiency

of internal control system by changing, modifying and

monitoring performance in line with recommendations

from internal audit. As a result of that, The Audit

Committee has agreed with the internal auditor that

the Company has adequate and appropriate procedure

to manage risks to ensure that risks are kept at

acceptable level.
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5.   Enforcement of with Rules & Regulations
      and the Company’s polices

5.   การดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
     ข�อบังคับ และนโยบายของบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได�สอบทานผลการตรวจสอบภายใน

พิจารณาถึงความเพียงพอของกระบวนการกำกับดูแล ติดตาม

และการควบคุมให�การปฏิบัติงานต�างๆ เป�นไปตามกฎหมาย

กฎ ระเบียบ ข�อบังคับที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจ และนโยบายของ

บริษัทที่ยึดมั่นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแล

กิจการที่ดี การป�องกันการมีส�วนเกี่ยวข�องกับการรับสินบน

การทุจริตคอร�รัปชั่น ความรับผิดชอบต�อสังคมทั้งด�าน

ความปลอดภัย สิ่งแวดล�อม และคุณภาพชีวิตของผู�มีส�วนได�

ส�วนเสียกับธุรกิจ รวมถึง ข�อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทย ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไม�พบประเด็น

ท่ีเป�นสาระสำคัญในเร่ืองการไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ข�อบังคับ และนโยบายของบริษัท

The Audit Committee has revision of internal audit

by considering sufficiency of corporate governance

process and controlling the Company’s business

operation to comply with laws, rules & regulations,

the Company’s objectives and policies under business

ethic, corporate governance, corruption protective

policies, social responsibilities, safety, environment and

quality of life of all stakeholders in line with the

requirement of The Securities and Exchange Commission

and the Stock Exchange of Thailand. The Audit

Committee has opinion that there were no significant

matters about breaching

laws, rules & regulations and the Company’s policies.

6.   สอบทานและให�ความเห็นต�อรายการท่ีเกิดข�น้
     ของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข�องกัน 

6.   Review and Comments on Connected
      Transactions

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช�นเดียวกับผู�สอบบัญชี

ว�าการเข�าทำรายการที่เกี่ยวโยงของบุคคลและกิจการมีความ

โปร�งใส เป�นธรรม ไม�ก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�

มีการเป�ดเผยข�อมูลสารสนเทศครบถ�วน เพียงพอ ตามกฎ

ระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทย

The Audit Committee has similar opinion with the

Company’s auditor that the Company has entered

into connected transactions with transparency, fair,

no conflict of interest, and adequate information

disclosure to the public in compliance with regulations

of the Securities and Exchange Commission.

7.   Performance Assessment of Audit
      Committees

7.   การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
     คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได�มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบป�ละ 1 คร้ัง โดยวิธีการประเมิน

ตนเองแบบท้ังคณะและรายบุคคล เพ่ือให�สอดคล�องกับแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมิน

สรุปได�ว�ากรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน�าท่ีครบถ�วนตามกฎ

บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะ

กรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ�ของตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทย โดยมีการรายงานผลการประเมินดังกล�าว

ให�คณะกรรมการบริษัทได�รับทราบด�วยแล�ว

The Audit Committee has annually conducted Assessment

of Audit Committees one times both in a committee

and individual basis to be in line with the good

practices of Audit Committees. The assessment indicated

that Audit Committees fully performed their duties

under the charter and good practices of Audit

Committees in line with rules and regulations of the

Stock Exchange of Thailand. Moreover, Board of Directors

was accordingly acknowledged by the assessment

report.
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8.   Meeting with External Auditors8.   การประชุมร�วมกับผู�สอบบัญช�รับอนุญาต
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท โดยไม�มีฝ�ายบริหารร�วมด�วย

จำนวน 1 คร้ัง เพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงานของผู�สอบบัญชี

การจัดทำงบการเงินของบริษัท ความเหมาะสมของนโยบาย

การบัญชี สาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชีสากล ประกอบกับ

ข�อเสนอแนะจากผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสรุปได�ว�า บริษัท

ได�จัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน มีการเป�ดเผยข�อมูล

หมายเหตุประกอบในงบการเงิน มีนโยบายการบัญชี ท่ีถูกต�อง

เหมาะสม เชื่อถือได� เป�นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล

และ/หรือ มาตรฐานรายงานทางการเงิน แสดงตามรายงาน

ของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

The Audit Committee has the meeting with external

auditors from A.M.T. & Associates one times without

the management about the performance of external

auditors, the financial statement preparation, the

appropriateness of accounting policies, key matters

of international accounting standard, the recommendation

from external auditors. It was found that the disclosure

of financial statements, notes to financial statement,

accounting

policies were prepared on an accurate, appropriate

and reliable basis in line with international accounting

standard and/or financial reporting standard expressed

by an external auditor report.

9.   Consideration of selecting, appointing
      the auditor and proposing audit fees

The Audit Committee together with the Management

reviewed the selection of the Company’s auditor by

considering the reliability, independence, professional

ethics capability to provide services and advice on

accounting standards, track record, ability to complete

auditing tasks on time and provision of useful opinions

to the Company as well as the suitable remuneration

of audit fee. In 2020, A.M.T. & Associates performed

satisfactory auditing tasks for the Company. Hence,

the Audit Committee has proposed that the Board of

Directors recommends the shareholders’ meeting to

approve the appointment of Mr. Chaiyuth Angsuwithaya,

Certified Public Accountant (Thailand) No. 3885,

Ms. Nutsaluk Sarochanunjean, Certified Public Accountant

(Thailand) No. 4563, Ms. Daranee Somkamnerd,

Certified Public Accountant (Thailand) No. 5007, or

Ms. Jarunee Nuammae, Certified Public Accountant

(Thailand) No. 5596 of A.M.T. & Associates to be the

Company’s auditor in 2021 and offers the audit fees.

On behalf of the Audit Committee

9.   การพิจาณาคัดเลือก เสนอแต�งตั้ง และ
     เสนอค�าตอบแทนผู�สอบบัญช�รับอนุญาต

คณะกรรมการตรวจสอบได�พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชี

รับอนุญาตร�วมกับฝ�ายบริหาร โดยคำนึงถึงความน�าเชื่อถือ

ความเป�นอิสระ การรักษาจรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ ความ

สามารถในการให�บริการและให�คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี

ผลการปฏิบัติงาน การสอบทานและตรวจสอบบัญชีทันเวลา

การให�ความเห็นที่เป�นประโยชน�ต�อบริษัท ประกอบกับค�า

ธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในป� 2563

ที่ผ�านมา สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได�รับมอบหมาย

ให�ปฏิบัติหน�าที่ในงานสอบบัญชี และมีผลงานปรากฎเป�นที่

น�าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต�อ

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาให�ความเห็นชอบก�อนเสนอ

ให�ที ่ประชุมสามัญผู �ถือหุ �นพิจารณาอนุมัติให�แต�งตั ้ง

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3885 หรือ

นางณัฐสรัคร� สโรชนันท�จีน ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563

หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007

หรือ นางสาวจารุณี น�วมแม� ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5596

จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป�นผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

ของบริษัทประจำป� 2564 พร�อมค�าตอบแทน
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10.  การรายงานผลการประชุมของ
      คณะกรรมการตรวจสอบให�กับ
      คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีการจัดทำรายงานการประชุมทุกคร้ัง

ท่ีมีการประชุมโดยได�รายงานต�อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให�

สอดคล�องกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

และหลักเกณฑ�ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได�มีข�อสังเกต และข�อเสนอแนะ

ในเรื่องต�างๆ รวมถึง ด�านบัญชีการเงิน ด�านการตรวจสอบ

ภายใน การบริหารความเสี่ยง การบริหารงานของบริษัท

การบริหารงานโครงการ การจัดการดูแลด�านสิ่งแวดล�อม

การจัดการด�านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพ

แวดล�อมในการทำงาน และอื่นๆ เพื่อให�ฝ�ายบริหารนำไป

พิจารณาดำเนินการ พร�อมท้ัง มีการติดตามการแก�ไขปรับปรุง

อ�างอิงตามรายงานการตรวจสอบภายใน และมีการรายงาน

การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให�คณะกรรมการ

บริษัททราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

 (นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

10.   Meeting Report of Audit Committees
       to Board of Director

The Audit Committee made the meeting report to

the Board of Directors every time in line with best

practices of Audit Committees defined by The Securities

and Exchange Commission and the Stock Exchange

of Thailand. The Audit Committee had observations

and recommendations for matters covering accounting

and finance, internal audit, risk management, the

Company’s operation, the project management,

environment preservation, occupational health and

safety information as well as working environment in

order for the management to consider and take

any actions. It also included monitoring, modifying

based on internal audit report and making the

report by Audit Committees for the Board of Director’s

acknowledgement.

On behalf of the Audit Committee

BJC Heavy Industries Public Company Limited

Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul

Chairman of the Audit Committee
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต�อรายงาน
ทางการเง�น

REPORT OF THE BOARD’S
RESPONSIBILITIES FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS

เรียน ท�านผู�ถือหุ�น

คณะกรรมการบริษัทเป�นผู�รับผิดชอบต�องบการเงินของบริษัท

บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซ่ึงได�จัดทำข้ึนตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน โดยได�มีการพิจารณานโยบายการบัญชีที่

เหมาะสมและถือปฏิบัติอย�างสม่ำเสมอ และใช�ดุลยพินิจอย�างระมัด

ระวังรอบคอบ และการรายงานที่สมเหตุผลในการจัดทำงบการเงิน

รวมทั้งให�มีการเป�ดเผยข�อมูลที่สำคัญอย�างเพียงพอและโปร�งใสใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผู�สอบบัญชีเพ่ือประโยชน�

ต�อผู�ถือหุ�นและนักลงทุนทั่วไปและแสดงความเห็นในรายงานของ

ผู�สอบบัญชีอย�างไม�มีเงื่อนไข ได�ผ�านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชี

รับอนุญาตจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งให�ความเห็น

อย�างไม�มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัทได�จัดให�มีการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและดำรงรักษา

ไว�ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อให�เกิด

ความม่ันใจได�ว�ามีการบันทึกข�อมูลทางบัญชีได�อย�างถูกต�องครบถ�วน

ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะดำรงรักษาไว�ซ่ึงสินทรัพย�ตลอดจนป�องกัน

มิให�เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการในรายการที่ผิดปกติอย�างมี

นัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได�แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด�วย

กรรมการอิสระจำนวน 3 ท�าน เพื่อทำหน�าที่กำกับดูแล สอบทาน

ความน�าเชื่อถือและความถูกต�องของรายงานทางการเงิน ซึ่งได�

กำกับดูแลทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหาร

ความเส่ียงและการตรวจสอบภายในให�มีประสิทธิภาพ โดยความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได�ปรากฎในรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว�ในรายงานประจำป�นี้แล�ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว�าระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให�ความเชื่อมั่นได�ว�า

งบการเงินรวมของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น แสดงฐานะการเงิน

ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต�องตามที่ควรใน

สาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผู�สอบบัญชี

ได�ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชีตามท่ี

ได�แสดงไว�ในรายงานประจำป�นี้แล�ว

ขอแสดงความนับถือ ขอแสดงความนับถือ

Dear Shareholders,

The Board of Directors of BJC Heavy Industries Public Company

Limited is responsible for ensuring the Company’s financial

statements are consistently prepared in accordance with

the generally accepted accounting standards. In preparing

the financial statements, appropriate accounting policies

have been adopted and adhered to, using careful judgment

and reasonable estimates. The Company has ensured that

the information in the notes to financial statements was

appropriately disclosed in a transparent manner to shareholders

and investors. Importantly, a certified auditor from A.M.T.

& Associates has audited the Company’s financial statements

and has issued an unqualified opinion on them. 

The Board of Directors has implemented good corporate

governance practice and maintained effective risk management

and internal control systems in order to ensure that all

accounting items are accurately and sufficiently booked

in a timely manner so as to protect the Company’s assets

and to prevent fraudulent practice or material irregular

transactions.

The Board of Directors has appointed the Audit Committee

comprising of three (3) independent directors to review

the accuracy of the financial statements, internal control

and risk management systems, and the internal audit procedures.

The Audit Committee’s comments appear in the Audit

Committee’s Report as presented in this Annual Report.

Based on the effectiveness of the Company’s internal control

and internal audit systems, the Board of Directors ascertain

that the financial statements of BJC Heavy Industries Public

Company Limited for the year ended December 31, 2020

were prepared in accordance with all the relevant financial

reporting standards and fully represent the Company’s

financial position, performance and cash flow. The Company’s

auditors has expressed their opinion in the Auditor’s Report

as presented in this Annual Report.

Yours faithfully, Yours faithfully,

(นายคิล ยัง ลี)
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

Mr. Kyu Young Lee
Director/President

(นางจันทร�จิรา สมัครไทย)
กรรมการ/ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ

Mrs. Chanchira  Smakthai
Director/Assist Managing Director
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รายงานของผู�สอบบัญช�
รับอนุญาต

INDEPENDENT AUDITOR’S
REPORT

เสนอ ผู�ถือหุ�นและคณะกรรมการของบร�ษัท
บีเจซ� เฮฟว�่ อินดัสทร� จำกัด (มหาชน)

TO THE SHAREHOLDERS AND
BOARD OF DIRECTORS OF BJC HEAVY
INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ความเห็น Opinion

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วน

ได�เสียของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่ง

ประกอบด�วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส�วนของผู�ถือหุ�น งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

และงบกระแสเงินสด สำหรับป�สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่

สำคัญ และได�ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรีจำกัด (มหาชน) ด�วยเช�นกัน

ข�าพเจ�าเห็นว�างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและ

งบการเงินเฉพาะกิจการข�างต�นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท

บีเจซี เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับป�ส้ินสุดวันเดียวกัน

โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

I have audited the financial statements in which the equity

method is applied of BJC Heavy Industries Public Company

Limited which comprise the statement of financial position

as of December 31, 2020, the related statements of changes

in equity, comprehensive income and cash flows for the

year then ended, and notes to the financial statements,

including a summary of significant accounting policies and

I have also audited the separate financial statement of

BJC Heavy Industries Public Company Limited.

In my opinion, the accompanying financial statements in

which the equity method is applied and the separate

financial statements present fairly, In all material respects,

the financial position of BJC Heavy Industries Public Company

Limited as of December 31, 2020, and financial performance

and cash flows for the year then ended in accordance

with Thai Financial Reporting standards (“TFRSs”).

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น Basis for Opinion

ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าได�กล�าวไว�ในวรรคความรับผิดชอบของ

ผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข�าพเจ�า

ข�าพเจ�ามีความเป�นอิสระจากบริษัทตามข�อกำหนดจรรยาบรรณของ

ผู�ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีใน

พระบรมราชูปถัมภ�ในส�วนที่เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบงบการเงินที่

แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ

ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด�านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ง

เป�นไปตามข�อกำหนดเหล�านี้ ข�าพเจ�าเชื่อว�าหลักฐานการสอบบัญชี

ที่ข�าพเจ�าได�รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช�เป�นเกณฑ�ในการ

แสดงความเห็นของข�าพเจ�า

I conducted my audit in accordance with Thai Standards

on Auditing (“TSAs”). My responsibilities under those standards

are further described in the Auditor’s Responsibilities for the

Audit of the Financial Statements in Which the Equity Method

is Applied and Separate Financial Statements section of

my report. I am independent of the Company in accordance

with the Federation of Accounting Professions under the

royal Patronage of his Majesty the King’s Code of Ethics

for Professional Accountants together with the ethical

requirements that are relevant to my audit of the financial

statements in which the equity method is applied and

separate financial statements, and I have fulfilled my other

ethical responsibilities in accordance with these requirements.

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient

and appropriate to provide a basis for my opinion.
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เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ Key Audit Matters

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต�างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตาม

ดุลยพินิจเย่ียงผู�ประกอบวิชาชีพของข�าพเจ�าในการตรวจสอบงบการเงิน

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดป�จจุบัน ข�าพเจ�าได�นำเรื่องเหล�านี้มาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า

ทั้งนี้ข�าพเจ�าไม�ได�แสดงความเห็นแยกต�างหากสำหรับเรื่องเหล�านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร�อมวิธีการตรวจสอบมีดังต�อไปนี้

Key audit matters are those matters that, in my professional

judgment, were of most significance in my audit of the

financial statements in which the equity method is applied

and separate financial statements of the current period.

These matters were addressed in the context of my audit

of the financial statements in which the equity method is

applied and separate financial statements as a whole,

and in forming my opinion thereon, and I do not provide

a separate opinion on these matters.

Key Audit Matters included Audited Procedures are as follows:การรับรู�รายได�ตามสัญญา

ตามท่ีกล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 2.1 บริษัทฯ รับรู�

รายได�ตามสัญญาโดยพิจารณาถึงข้ันความสำเร็จของงาน เน่ืองจาก

รายได�ตามสัญญาที่บริษัทรับรู�ในงบกำไรขาดทุนเป�นจำนวนที่มี

สาระสำคัญ และเป�นเร่ืองท่ีต�องใช�ดุลยพินิจของผู�บริหารในการประเมิน

ขั้นความสำเร็จของงาน ดังนั้นข�าพเจ�าจึงระบุว�าการรับรู�รายได�ตาม

สัญญาเป�นเร่ืองท่ีมีนัยสำคัญ ซ่ึงต�องให�ความสนใจเป�นพิเศษในการ

ตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบของข�าพเจ�าต�อเรื่องดังกล�าว

ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบเร่ืองการรับรู�รายได�ตามสัญญา โดยการประเมิน

ความเหมาะสมและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข�องกับ

วิธีการท่ีฝ�ายบริหารใช�ในกระบวนการในการทำสัญญา การประมาณการ

และการปรับเปล่ียนต�นทุนโครงการ การพิจารณาความสมเหตุสมผล

ของการประเมินข้ันความสำเร็จของงาน และการรับรู�รายได� รวมถึง

การทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่

เก่ียวข�องกับการจัดซ้ือจัดจ�างและการบันทึกต�นทุนของงานท่ีเกิดข้ึนจริง

โดยการสอบถามฝ�ายบริหาร และผู�ท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงทำความเข�าใจ

อ�านสัญญา เลือกตัวอย�างสุ�มทดสอบ ตรวจสอบต�นทุนท่ีเกิดข้ึนจริง

กับเอกสารประกอบรายการ วิเคราะห�เปรียบเทียบขั้นความสำเร็จ

ของงานที่ประเมินโดยวิศวกรกับขั้นความสำเร็จที่คำนวณโดยการ

เปรียบเทียบต�นทุนโครงการท่ีเกิดข้ึนแล�วจนถึงวันส้ินป�กับประมาณการ

ต�นทุนโครงการที่คาดว�าจะใช�ทั้งหมด และวิเคราะห�เปรียบเทียบ

อัตรากำไรขั้นต�นเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น

Recognition of contract revenues

As described in note 2.1 to the financial statements,

the Company recognized contract revenues by reference

to the stage of completion. Because the amount of contract

revenues in the statement of income are significant and

the estimation of the stage of completion is requiring

significant judgment of management, therefore, I have

identified that the recognition of contract revenue is the

significant matter that requires special attention in the audit.

My audit procedure on such matter

I examined recognition of contract revenue by assessing

and testing the appropriateness of the internal control

related to the approach used by the management over

the process of entering into contracts, estimation of project

cost and revision, the reasonableness of the evaluation of

percentage of completion, recognition of revenue. Including

testing the effectiveness of internal controls related to

procurement and recording of actual contract costs by

inquiring with the management and related persons,

understanding, reading the contracts, selecting sample

to test, testing actual cost with supporting documents and

performing an analytical review of the percentage of

completion estimate by engineers and the percentage of

completion determined through a comparison of contract

costs incurred throughout the period to the total estimate

contract costs, reading the contracts and performing an

analytical review of gross profit margin to detect possible

irregularities.
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ข�อมูลอื่น Other Information 

ผู�บริหารเป�นผู�รับผิดชอบต�อข�อมูลอื่น ข�อมูลอื่นประกอบด�วยข�อมูล

ซ่ึงรวมอยู�ในรายงานประจำป� ของบริษัท (แต�ไม�รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผู�สอบบัญชีที่แสดงอยู�ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว�าจะถูก

จัดเตรียมให�ข�าพเจ�าภายหลังวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชี 

ความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการไม�ครอบคลุมถึงข�อมูลอื่นและข�าพเจ�า

ไม�ได�ให�ความเชื่อมั่นต�อข�อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงิน

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ

การอ�านและพิจารณาว�าข�อมูลอื่นมีความขัดแย�งที่มีสาระสำคัญ

กับงบการเงินหรือกับความรู�ที่ได�รับจากการตรวจสอบของข�าพเจ�า

หรือปรากฏว�าข�อมูลอื่นมีการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�น

สาระสำคัญหรือไม� 

เม่ือข�าพเจ�าได�อ�านรายงานประจำป� หากข�าพเจ�าสรุปได�ว�ามีการแสดง

ข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสำคัญ ข�าพเจ�าต�องสื่อสาร

เร่ืองดังกล�าวกับผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลและฝ�ายบริหารของบริษัท

Management is responsible for the other information.

The other information comprise the information included

in the annual report of the Company, but does not include

the financial statements and my auditor’s report thereon,

which is expected to be made available to me after the

date of this auditor’s report.

My opinion on the financial statements in which the equity

method is applied and separate financial statements does

not cover the other information and I do not express any

form of assurance conclusion thereon.

In connection with my audit of the financial statements in

which the equity method is applied and separate financial

statements, my responsibility is to read the other information

identified above when it becomes available and, in doing so,

consider whether the other information is materially inconsistent

with the financial statements or my knowledge obtained

in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When I read the annual report, if I conclude that there

is a material misstatement therein, I am required to

communicate the matter to those charged with governance

and the management of the Company.
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ความรับผิดชอบของผู�บร�หารและผู�มีหน�าที่
ในการกำกับดูแลต�องบการเง�นท่ีแสดงเง�นลงทุน
ตามว�ธ�ส�วนได�เสียและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
ผู�บริหารมีหน�าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล�านี้โดย

ถูกต�องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ

เก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู�บริหารพิจารณาว�าจำเป�นเพ่ือให�สามารถ

จัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงิน

เฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจริงอันเป�น

สาระสำคัญไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ผู�บริหารรับผิดชอบในการประเมินความ

สามารถของบริษัทในการดำเนินงานต�อเน่ือง เป�ดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับ

การดำเนินงานต�อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช�เกณฑ�

การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต�อเน่ืองเว�นแต�ผู�บริหารมีความต้ังใจ

ท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม�สามารถดำเนินงานต�อเน่ือง

ต�อไปได�

ผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลมีหน�าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการ

ในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

Responsibilities of Management and

Those Charged with Governance for the

Financial Statements in Which the Equity

Method is Applied and Separate Financial

Statements
Management is responsible for the preparation and fair

presentation of the financial statements in which the equity

method is applied and separate financial statements in

accordance with TFRSs, and for such internal control as

management determines is necessary to enable the preparation

of financial statements in which the equity method is

applied and separate financial statements that are free

from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements in which the equity

method is applied and separate financial statements,

management is responsible for assessing the Company’s

ability to continue as a going concern, disclosing, as

applicable, matters related to going concern and using

the going concern basis of accounting unless management

either intends to liquidate the Company or to cease

operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing

the Company’s financial reporting process.
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of

the Financial Statements in Which the

Equity Method is Applied Consolidated

and Separate Financial Statements

My objectives are to obtain reasonable assurance about

whether the financial statements in which the equity

method is applied and separate financial statements as

a whole are free from material misstatement, whether due

to fraud or error, and to issue an auditor’s report that

includes my opinion. Reasonable assurance is a high level

of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted

in accordance with TSAs will always detect a material

misstatement when it exists. Misstatements can arise from

fraud or error and are considered material if, individually

or in the aggregate, they could reasonably be expected

to influence the economic decisions of users taken on the

basis of these financial statements in which the equity

method is applied and separate financial statements.

ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญช�ต�อการ
ตรวจสอบงบการเง�นที่แสดงเง�นลงทุนตามว�ธ�
ส�วนได�เสียและงบการเง�นเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค�เพื่อให�ได�ความเชื่อมั่น

อย�างสมเหตุสมผลว�างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อ

ข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสำคัญหรือไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู�สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น

ของข�าพเจ�าอยู�ด�วย ความเช่ือม่ันอย�างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ัน

ในระดับสูงแต�ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข�อมูลที่ขัดต�อ

ข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสำคัญท่ีมีอยู�ได�เสมอไป ข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจริง

อาจเกิดจากการทุจริตหรือข�อผิดพลาดและถือว�ามีสาระสำคัญเมื่อ

คาดการณ�ได�อย�างสมเหตุสมผลว�ารายการที่ขัดต�อข�อเท็จจริง

แต�ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต�อการตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจของผู�ใช�งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช�งบการเงินเหล�านี้

ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข�าพเจ�า

ได�ใช�ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู�ประกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข�าพเจ�ารวมถึง

As part of an audit in accordance with TSAs, I exercise

professional judgment and maintain professional skepticism

throughout the audit. I also: 

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อ

ข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสำคัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม�ว�าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข�อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต�อความเส่ียงเหล�าน้ัน และได�หลักฐาน

การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป�นเกณฑ�ในการ

แสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเส่ียงท่ีไม�พบข�อมูลท่ีขัดต�อ

ข�อเท็จจริงอันเป�นสาระสำคัญซ่ึงเป�นผลมาจากการทุจริตจะสูง

กว�าความเสี่ยงที่เกิดจากข�อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต

อาจเก่ียวกับการสมรู�ร�วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน

การต้ังใจละเว�นการแสดงข�อมูล การแสดงข�อมูลท่ีไม�ตรงตาม

ข�อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

Identify and assess the risks of material misstatement

of the financial statements in which the equity method

is applied and separate financial statements, whether

due to fraud or error, design and perform audit

procedures responsive to those risks, and obtain audit

evidence that is sufficient and appropriate to provide

a basis for my opinion. The risk of not detecting

a material misstatement resulting from fraud is higher

than for one resulting from error, as fraud may involve

collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations,

or the override of internal control.
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ทำความเข�าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข�องกับการ

ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ� แต�ไม�ใช�เพื่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็น

ต�อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู�บริหารใช�และ

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเป�ดเผย

ข�อมูลที่เกี่ยวข�องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู�บริหาร 

สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญชีสำหรับ

การดำเนินงานต�อเน่ืองของผู�บริหารและจากหลักฐานการสอบ

บัญชีท่ีได�รับ สรุปว�ามีความไม�แน�นอนท่ีมีสาระสำคัญท่ีเก่ียวกับ

เหตุการณ�หรือสถานการณ�ที่อาจเป�นเหตุให�เกิดข�อสงสัย

อย�างมีนัยสำคัญต�อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงาน

ต�อเนื่องหรือไม� ถ�าข�าพเจ�าได�ข�อสรุปว�ามีความไม�แน�นอนที่มี

สาระสำคัญ ข�าพเจ�าต�องกล�าวไว�ในรายงานของผู�สอบบัญชี

ของข�าพเจ�าโดยให�ข�อสังเกตถึงการเป�ดเผยข�อมูลในงบการเงิน

ที่เกี่ยวข�อง หรือถ�าการเป�ดเผยข�อมูลดังกล�าวไม�เพียงพอ

ความเห็นของข�าพเจ�าจะเปลี่ยนแปลงไป ข�อสรุปของข�าพเจ�า

ขึ้นอยู�กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได�รับจนถึงวันที่ในรายงาน

ของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�า อย�างไรก็ตาม เหตุการณ�หรือ

สถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตุให�บริษัทต�องหยุดการ

ดำเนินงานต�อเนื่อง

ประเมินการนำเสนอโครงสร�างและเน้ือหาของงบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม

รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลว�างบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ

เหตุการณ�ในรูปแบบที่ทำให�มีการนำเสนอข�อมูลโดยถูกต�อง

ตามที่ควร

Obtain an understanding of internal control relevant

to the audit in order to design audit procedures that

are appropriate in the circumstances, but not for the

purpose of expressing an opinion on the effectiveness

of the Company’s internal control. 

Evaluate the appropriateness of accounting policies

used and the reasonableness of accounting estimates

and related disclosures made by management.

Conclude on the appropriateness of management’s

use of the going concern basis of accounting and,

based on the audit evidence obtained, whether

a material uncertainty exists related to events or

conditions that may cast significant doubt on the

Company’s ability to continue as a going concern.

If I conclude that a material uncertainty exists,

I am required to draw attention in my auditor’s report

to the related disclosures in the financial statements or,

if such disclosures are inadequate, to modify my opinion.

My conclusions are based on the audit evidence

obtained up to the date of my auditor’s report.

However, future events or conditions may cause the

Company to cease to continue as a going concern.

Evaluate the overall presentation, structure and content

of the financial statements in which the equity method

is applied and separate financial statements, including

the disclosures, and whether the financial statements

in which the equity method is applied and separate

financial statements represent the underlying transactions

and events in a manner that achieves fair presentation.
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ข�าพเจ�าได�ส่ือสารกับผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลในเร่ืองต�างๆท่ีสำคัญ

ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได�วางแผนไว�

ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข�อบกพร�องที่มี

นัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข�าพเจ�าได�พบในระหว�าง

การตรวจสอบของข�าพเจ�า

ข�าพเจ�าได�ให�คำรับรองแก�ผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลว�าข�าพเจ�า

ได�ปฏิบัติตามข�อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข�องกับความเป�นอิสระ

และได�สื่อสารกับผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ�

ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข�าพเจ�าเช่ือว�ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอก

อาจพิจารณาว�ากระทบต�อความเป�นอิสระของข�าพเจ�าและมาตรการ

ที่ข�าพเจ�าใช�เพื่อป�องกันไม�ให�ข�าพเจ�าขาดความเป�นอิสระ

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแล ข�าพเจ�าได�พิจารณา

เร่ืองต�างๆ ท่ีมีนัยสำคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดป�จจุบัน

และกำหนดเป�นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข�าพเจ�าได�อธิบาย

เรื่องเหล�านี้ในรายงานของผู�สอบบัญชีเว�นแต�กฎหมายหรือข�อบังคับ

ไม�ให�เป�ดเผยต�อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล�าว หรือในสถานการณ�

ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข�าพเจ�าพิจารณาว�าไม�ควรสื่อสารเรื่องดังกล�าว

ในรายงานของข�าพเจ�าเพราะการกระทำดังกล�าวสามารถคาดการณ�

ได�อย�างสมเหตุผลว�าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว�าผลประโยชน�

ต�อส�วนได�เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล�าว

I communicate with those charged with governance

regarding, among other matters, the planned scope and

timing of the audit and significant audit findings, including

any significant deficiencies in internal control that I identify

during my audit.

I also provide those charged with governance with

a statement that I have complied with relevant ethical

requirements regarding independence, and to communicate

with them all relationships and other matters that may

reasonably be thought to bear on my independence,

and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with

governance, I determine those matters that were of most

significance in the audit of the financial statements in

which the equity method is applied and separate financial

statements of the current period and are therefore the key

audit matters. I describe these matters in my auditor’s report

unless law or regulation precludes public disclosure about

the matter or when, in extremely rare circumstances,

I determine that a matter should not be communicated

in my report because the adverse consequences of doing

so would reasonably be expected to outweigh the public

interest benefits of such communication.

(นางสาวจารุณี  น�วมแม�)

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที่  5596

สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 กุมภาพันธ� 2564

(JARUNEE  NUAMMAE)

Certified  Public  Accountant

Registration  No. 5596

A.M.T. & ASSOCIATES

Bangkok, Thailand

February 25, 2021
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บร�ษัท บีเจซ� เฮฟว�่ อินดัสทร� จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเง�น
สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.  ข�อมูลทั่วไป 
1.1  เร�่องทั่วไป

บริษัทฯ ได�จัดตั้งขึ้นเป�นบริษัทจำกัดภายใต�ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย�ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2537 ต�อมา

เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได�จดทะเบียน แปรสภาพ เป�นบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว�าด�วยบริษัทมหาชนจำกัด

และเม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 หุ�นสามัญของบริษัทฯ ได�รับอนุมัติเป�นหลักทรัพย�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ที่อยู�ตามที่จดทะเบียนไว� คือ เลขที่ 594 หมู�ที่ 4 ตำบลมะขามคู� อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ ประกอบกิจการ

ในประเทศไทยโดยดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็กและอุปกรณ�ต�างๆ และการแปรรูปและประกอบชิ้นงาน

ขนาดใหญ�

1.2  การแพร�ระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ที่ป�จจุบันได�ขยายวงกว�างขึ้นอย�างต�อเนื่อง ทำให�เกิด

การชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต�อธุรกิจและอุตสาหกรรมส�วนใหญ� สถานการณ�ดังกล�าวอาจนำมาซึ่งความไม�แน�นอน

และผลกระทบต�อสภาพแวดล�อมของการดำเนินธุรกิจ อย�างไรก็ตาม ฝ�ายบริหารของบริษัทจะติดตามความคืบหน�าของสถานการณ�

ดังกล�าวอย�างต�อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค�าของสินทรัพย� ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

อย�างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ฝ�ายบริหารได�ใช�ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต�าง ๆ เมื่อสถานการณ�มีการเปลี่ยนแปลง

1.3  เกณฑ�ในการจัดทำงบการเง�น
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช�โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน�วยเงินตราเป�นเงินบาท ซึ่งเป�นสกุลเงินที่ใช�ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

งบการเงินนี้ ได�จัดทำขึ้นโดยใช�เกณฑ�ราคาทุนเดิม เว�นแต�ที่ได�เป�ดเผยเป�นอย�างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทำข้ึนจากงบการเงินท่ีเป�นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแย�งกันหรือมีการตีความในสองภาษา

แตกต�างกันให�ใช�งบการเงินฉบับภาษาไทยเป�นหลัก

1.4  บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
กิจการที่ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ หรือกิจการที่อยู�ภายใต�การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ โดยทางตรงหรือทางอ�อม และกิจการ

ที่เป�นบริษัทในเครือเดียวกันโดยมีผู�ถือหุ�นหรือกรรมการร�วมกันมีดังนี้

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ ลักษณะความสัมพันธ� สัดส�วนการถือหุ�น

บริษัทร�วม

Aus-Com Training Services Pty Ltd.

(ประเทศออสเตรเลีย)

บริการด�านฝ�กอบรม การถือหุ�น 30.10%
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BJC  HEAVY  INDUSTRIES  PUBLIC COMPANY LIMITED
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

AS OF DECEMBER 31, 2020

1.1  General matter

1.   GENERAL INFORMATION

The company was incorporated as a limited company under the Thai Civil and Commercial Code on April 19, 1994,

and changed its status to a public limited company under the Public Limited Company Act on May 9, 2013

and the Company’s shares had been approved to be listed in the Stock Exchange of Thailand on November 28, 2013.

The address of its registered office is 594 Moo 4 Tumbol Makhamkoo, Amphur Nikompattana, Rayong. The company

operates in Thailand, and its principal activities are the Manufactures fabricated steel and equipment and

provides modularization.

1.2  Coronavirus disease 2019 Pandemic

The Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic is continuing to evolve, resulting in an economic slowdown

and adversely impacting most businesses and industries. This situation may bring uncertainties and have an impact

on the environment in which the Company operates. Nevertheless, the Company’s management will continue to

monitor the ongoing developments and regularly assess the financial impact in respect of the valuation of assets,

provisions and contingent liabilities, and has used estimates and judgement in respect of various issues as the

situation has evolved.

1.3  Basis for preparation of the  financial statements

The financial statements of the company have been prepared in accordance with financial reporting standards

and guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions.

The financial statements have been presented in Thai Baht, which is the functional currency of the company.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the

accounting policies.

An English language version of the financial statements has been prepared from the statutory financial statements

that were issued in Thai language. In case of conflict or difference in understanding, the financial statements

in Thai language shall prevail.

1.4  Related parties

Enterprises that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are under common control

with, the Company by through shareholding and / or directors, are as follows :

Name Type of business Relationship Shareholding (%)

Associated company

Aus-Com Training Services Pty Ltd.

(Australia)

Training Service Shareholding 30.10%
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                           ลักษณะความสัมพันธ�

นายคิล ยัง ลี                           ผู�ถือหุ�นและกรรมการบริษัท

นายหยัง เจิน ลี                        ผู�ถือหุ�นและกรรมการบริษัท

นายเซิง วู ลี                           ผู�ถือหุ�นและกรรมการบริษัท

นายเชิง จิน ลี                          ผู�ถือหุ�นและกรรมการบริษัท

นางจันทร�จิรา  สมัครไทย                 ผู�ถือหุ�นและกรรมการบริษัท

นายมายังซับ  ซอง *                    กรรมการบริษัท

นายบุญช�วย  ก�อกิจโรจน�                กรรมการบริษัท

นายเอกจิตต�  จึงเจริญ                  กรรมการบริษัท

นายนพดล  ธีระบุตรวงศ�กุล              กรรมการบริษัท

นายจุมพต  กาญจนป�ญญาคม           กรรมการบริษัท

* เป�นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต�วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

บุคคลที่เกี่ยวข�องกันโดยเป�นผู�ถือหุ�น และ/หร�อเป�นกรรมการบร�ษัท มีดังนี้

1.5    การประกาศใช�มาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม�
1.5.1   มาตรฐานการรายงานทางการเง�นที่มีผลบังคับใช�ในป�ป�จจ�บัน

ในระหว�างป� บริษัทได�นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและ

ฉบับใหม�จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช�สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล�าวได�รับการปรับปรุงหรือจัดให�มีขึ้นเพื่อให�มีเนื้อหาเท�าเทียมกับมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว�างประเทศ โดยส�วนใหญ�เป�นการอธิบายให�ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให�แนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีกับผู�ใช�มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล�าวมาถือปฏิบัติน้ีไม�มีผลกระทบอย�างเป�นสาระสำคัญ

ต�องบการเงินของบริษัท อย�างไรก็ตาม มาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับใหม�ซึ่งได�มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ

สามารถสรุปได�ดังนี้

1.5.1.1  มาตรฐานการรายงานทางการเง�น กลุ�มเคร�่องมือทางการเง�น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ�มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด�วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ

ได�แก�

มาตรฐานการบัญชี

    ฉบับที่  32   การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

    ฉบับที่  7    การเป�ดเผยข�อมูลเครื่องมือทางการเงิน

    ฉบับที่  9    เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

    ฉบับที่  16   การป�องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน�วยงานต�างประเทศ

    ฉบับที่  19   การชำระหนี้สินทางการเงินด�วยตราสารทุน
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                                                      Relationship

Mr. Kyu Young Lee                            Shareholder and director

Mr. Young Jun Lee                            Shareholder and director

Mr. Seung Woo Lee                           Shareholder and director

Mr. Seong Jin Lee                             Shareholder and director

Mrs. Chanchira Smakthai                      Shareholder and director

Mr. Myungsup Song*                           Director

Mr. Boonchuay  Korkitrojana                   Director

Mr. Ekachidd  Chungcharoen                  Director

Mr. Noppadol  Dheerabutrvongkul             Director

Mr. Jumpot  Kanjanapanyakom                Director

* He is the Company’s director since July 17, 2020.

Related persons through shareholding and /or directors are as follows :

1.5     Adoption of new financial reporting standards 

1.5.1   Financial Reporting Standards which are effective in the current year

During the year, the Company has adopted the revised and new financial reporting standards and interpretations

which are effective for fiscal years beginning on or after January 1,2020. These financial reporting standards

were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the

changes directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for users of the

standards. The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on the

Company’s financial statements. However, the new standard involves changes to key principles, which are

summarised below: 

1.5.1.1  Financial Reporting Standards related to financial instruments

A set of TFRSs related to financial instruments consists of five accounting standards and interpretations,

as follows:

Accounting Standard

    TAS    32  Financial Instruments : Presentation

Financial Reporting Standards

    TFRS   7   Financial Instruments : Disclosures

    TFRS   9   Financial Instruments

Financial Reporting Standard Interpretations

    TFRIC  16  Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation

    TFRIC  19  Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ�มดังกล�าวข�างต�น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค�าเครื่องมือทาง

การเงินด�วยมูลค�ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน�ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด

ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด�อยค�าของเครื่องมือทางการเงิน

โดยใช�แนวคิดของผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป�องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดง

รายการและการเป�ดเผยข�อมูลเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ�มน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู�ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ�มนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมและองค�ประกอบอื่นของส�วนของผู�ถือหุ�น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ

ไม�ปรับย�อนหลังงบการเงินป�ก�อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต�องบการเงินตามท่ีเป�ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 3

1.5.1.2  มาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ 16 เร�่อง สัญญาเช�า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช�า ใช�แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช�า และการ

ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข�อง มาตรฐานฉบับนี้ได�กำหนดหลักการของการรับรู�รายการ การวัดมูลค�า การแสดงรายการและ

การเป�ดเผยข�อมูลของสัญญาเช�าและกำหนดให�ผู�เช�ารับรู�สินทรัพย�และหน้ีสินสำหรับสัญญาเช�าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช�า

มากกว�า 12 เดือน เว�นแต�สินทรัพย�อ�างอิงนั้นมีมูลค�าต่ำ

การบัญชีสำหรับผู�ให�เช�าไม�มีการเปล่ียนแปลงอย�างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 ผู�ให�เช�ายังคงต�องจัดประเภท

สัญญาเช�าเป�นสัญญาเช�าดำเนินงานหรือสัญญาเช�าเงินทุน

บริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู�ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม�ปรับย�อนหลังงบการเงินป�ก�อนที่แสดง

เปรียบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต�องบการเงินตามที่เป�ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 3

1.5.1.3  แนวปฏิบัติทางการบัญช� เร�่อง มาตรการผ�อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญช�เพื่อรองรับ
           ผลกระทบจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สภาวิชาชีพบัญชีได�ประกาศใช�แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ�อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี

เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ

ลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให�เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติ

ทางบัญชีในช�วงเวลาที่ยังมีความไม�แน�นอนเกี่ยวกับสถานการณ�ดังกล�าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล�าวได�ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช�สำหรับการจัด

ทำงบการเงินของบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช�วงเวลาระหว�างวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

บริษัทเลือกใช�มาตรการผ�อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

-ไม�นำข�อมูลที่มีการคาดการณ�ไปในอนาคตมาใช�ในการวัดมูลค�าของผลขาดทุนด�านเครดิตที่คาดว�าจะเกิดขึ้นเมื่อใช�วิธีการ

อย�างง�าย
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These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial instruments

and their measurement at fair value or amortised cost (taking into account the type of instrument, the

characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business model), calculation of impairment

using the expected credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations regarding the

presentation and disclosure of financial instruments.

The Company adopted these financial reporting standards which the cumulative effect of initially applying is

recognised as an adjustment to the retained earnings as of January 1, 2020, and the comparative information

was not restated. The cumulative effect of the change is described in Note 3 to the financial statements.

1.5.1.2  TFRS 16 Leases

TFRS 16 supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The standard sets out the principles

for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, and requires a lessee to recognise

assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying asset is low value.

Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will continue to classify

leases as either operating or finance leases.

The Company adopted these financial reporting standards using the modified retrospective method of initial

adoption of which the cumulative effect is recognised as an adjustment to the retained earnings as of

January 1, 2020, and the comparative information was not restated. The cumulative effect of the change is

described in Note 3 to the financial statements.

1.5.1.3  Accounting Treatment Guidance on “Temporary relief measures on accounting alternatives in

            response to the impact of the COVID-19 situation”

The Federation of Accounting Professions announced Accounting Treatment Guidance on “Temporary relief

measures on accounting alternatives in response to the impact of the COVID-19 situation”. Its objectives are

to alleviate some of the impact of applying certain financial reporting standards, and to provide clarification

about accounting treatments during the period of uncertainty relating to this situation.

On April 22, 2020 ,the Accounting Treatment Guidance was announced in the Royal Gazette and it is

effective for the financial statements prepared for reporting periods ending between January 1, 2020 and

December 31, 2020. 

The Company has elected to apply the following temporary relief measures on accounting alternatives as follows:

Financial Reporting Standards No 9 : Financial Instrument

- Not to take into forward-looking information using in measurement of expected credit loss for a simplified

approach.
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1.5.2   มาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม�ที่ยังไม�มีผลบังคับใช�ในป�ป�จจ�บัน
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได�ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช�ตั้งแต�รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

ดังต�อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี

    ฉบับที่   1   เรื่อง   การนำเสนองบการเงิน

    ฉบับที่   8   เรื่อง   นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข�อผิดพลาด

    ฉบับที่   10   เรื่อง  เหตุการณ�ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

    ฉบับที่   34   เรื่อง  การรายงานทางการเงินระหว�างกาล

    ฉบับที่   37   เรื่อง  ประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย�ที่อาจเกิดขึ้น

    ฉบับที่   38   เรื่อง  สินทรัพย�ไม�มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

    ฉบับที่   2    เรื่อง  การจ�ายโดยใช�หุ�นเป�นเกณฑ�

    ฉบับที่   3    เรื่อง  การรวมธุรกิจ

    ฉบับที่   6    เรื่อง  การสำรวจและการประเมินค�าแหล�งทรัพยากรแร�

    ฉบับที่   7    เรื่อง  การเป�ดเผยข�อมูลเครื่องมือทางการเงิน

    ฉบับที่   9    เรื่อง  เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

    ฉบับที่   32   เรื่อง  สินทรัพย�ไม�มีตัวตน - ต�นทุนเว็บไซต�

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

    ฉบับที่   12   เรื่อง  ข�อตกลงสัมปทานบริการ

    ฉบับที่   19   เรื่อง  การชำระหนี้สินทางการเงินด�วยตราสารทุน

    ฉบับที่   20   เรื่อง  ต�นทุนการเป�ดหน�าดินในช�วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน

    ฉบับที่   22   เรื่อง  รายการที่เป�นเงินตราต�างประเทศและสิ่งตอบแทนรับจ�ายล�วงหน�า

ฝ�ายบริหารของบริษัทได�ประเมินแล�วเห็นว�ามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1, ฉบับท่ี 8, ฉบับท่ี 10, ฉบับท่ี 34, ฉบับท่ี 37, ฉบับท่ี 38,

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7, ฉบับที่ 9 และ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 22 จะไม�มีผล

กระทบอย�างเป�นสาระสำคัญ ต�องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ  ส�วนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การตีความมาตรฐาน การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นๆ ไม�เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ดังนั้น

จึงไม�มีผลกระทบต�องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ
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1.5.2   Financial reporting standards which are not effective for the current year

During the year to present revised and new accounting standard, financial reporting standards, accounting

standard interpretation and financial reporting standard interpretations, which are effective for financial statements

period beginning on or after January 1, 2020 in the year indicated as follows:

Accounting Standard

    TAS    1   Presentation of Financial Statements

    TAS    8   Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

    TAS    10  Events after the Reporting Period

    TAS    34  Interim Financial Reporting

    TAS    37  Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

    TAS    38  Intangible Assets

Financial Reporting Standard

    TFRS   2   Share - based Payment

    TFRS   3   Business Combinations

    TFRS   6   Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

    TFRS   7   Financial Instruments : Disclosures

    TFRS   9   Financial Instruments

Accounting Standard Interpretations

    TSIC   32  Intangible Assets - Web Site Costs

Financial Reporting Standard Interpretations

    TFRIC  12  Service Concession Arrangements

    TFRIC  19  Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

    TFRIC  20  Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine

    TFRIC  22  Foreign Currency Transactions and Advance Consideration

The management of the Company has assessed that TAS 1, TAS 8, TAS 10, TAS 34, TAS 37, TAS 38, TFRS 7, TFRS 9

and TFRIC 22 will not have material impact on the financial statements when it is applied. For the other TAS,

TFRS, TSIC and TFRIC are not relevant to the Company’s business, therefore they do not have impact on the

financial statement when they are applied
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2.  สรุปนโยบายการบัญช�ที่สำคัญ
2.1  การรับรู�รายได�

บริษัทฯ รับรู�รายได�ตามสัญญา โดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน ซึ่งคำนวณตามอัตราส�วนของต�นทุนโครงการที่เกิดขึ้นแล�ว

จนถึงป�จจุบันกับประมาณการต�นทุนโครงการที่คาดว�าจะใช�ทั้งหมด โดยพิจารณาร�วมกับขั้นความสำเร็จของงานที่ประเมินโดย

วิศวกรของบริษัทฯ หากกิจการไม�สามารถประมาณผลของงานได�อย�างน�าเช่ือถือ กิจการจะรับรู�รายได�ไม�เกินกว�าต�นทุนท่ีเกิดข้ึนและ

มีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ที่จะได�รับต�นทุนนั้นคืน และกิจการจะรับรู�ต�นทุนที่เกิดขึ้นในระหว�างงวดเป�นค�าใช�จ�ายในกรณีที่มี

ความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�นอนว�าต�นทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกว�ามูลค�ารายได�ตามสัญญา บริษัทฯจะรับรู�ประมาณการขาดทุน

ดังกล�าวเป�นค�าใช�จ�ายทันทีในงบกำไรขาดทุน

2.2   เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ประกอบด�วย เงินสด และ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย� และกระแสรายวัน และ

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล�องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ�ายคืนภายในระยะเวลาไม�เกินสามเดือนและไม�มีข�อจำกัดในการเบิกใช�

2.3   เง�นลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในหน�วยลงทุน บริษัทฯ ถือเป�นหลักทรัพย�เพ่ือค�าแสดงตามมูลค�ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงมูลค�ายุติธรรมของหน�วยลงทุน

บันทึกเป�นกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

มูลค�ายุติธรรมของหน�วยลงทุนคำนวณจากมูลค�าสินทรัพย�สุทธิ

บริษัทฯ ใช�วิธีถัวเฉลี่ยถ�วงน้ำหนักในการคำนวณต�นทุนของเงินลงทุน

2.4   เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม
เงินลงทุนในบริษัทร�วม บันทึกโดยวิธีส�วนได�เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส�วนได�เสียและบันทึกโดยวิธีราคาทุน ใน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ จะตั้งค�าเผื่อการด�อยค�าของเงินลงทุน โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและแผนงานในอนาคตของบริษัทร�วมนั้น

2.5  มูลค�างานตามสัญญาที่ยังไม�เร�ยกเก็บจากลูกค�า
มูลค�างานตามสัญญาที่ยังไม�เรียกเก็บจากลูกค�า ประกอบด�วย ต�นทุนงานตามสัญญาและค�าใช�จ�ายที่เกี่ยวข�อง รวมทั้งกำไรหรือ

ขาดทุนสุทธิที่ได�คำนวณขึ้นหักด�วยจำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค�าแล�ว

สัญญาที่มีมูลค�าของงานเกินกว�าจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกค�าจะแสดงไว�เป�น “สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา” ภายใต�สินทรัพย�

หมุนเวียน ส�วนสัญญาที่มีการเรียกเก็บเงินลูกค�ามากกว�ามูลค�างานจะแสดงไว�เป�น “หนี้สินที่เกิดจากสัญญา” ภายใต�หน้ีสินหมุนเวียน

2.6  สินค�าคงเหลือ
วัตถุดิบและวัสดุแสดงในราคาทุน (วิธีเข�าก�อน - ออกก�อน) หรือมูลค�าสุทธิที่จะได�รับแล�วแต�ราคาใดจะต่ำกว�า
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2.   SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

2.1  Revenues recognition

Contract Revenues are recognized as revenue by reference to the stage of completion, calculated based on the

proportion of contract costs incurred for work performed to date bear to the total estimate contract costs and

results of assessment performed by engineers of the Company. When the outcome of a contract cannot be

estimated reliably, the revenue shall be recognized only to the extent of costs incurred that it is probable will

be recoverable and the costs shall be recognized as an expense in the period in which they are incurred.

When it is probable that total costs will exceed total contract revenue, the expected loss shall be recognized

immediately as an expense in the statement of income.

2.2  Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, deposits at banks on saving accounts and current accounts

and all highly liquid  investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal

restrictions.

2.3  Temporary investment

nvestments in unit trusts, which the Company holds as investments in securities held for trading are stated

at fair value. Gains or losses arising from changes in the value of securities are included in statement of

comprehensive income. 

The fair value of unit trusts is determined from their net asset value.

The weighted average method is used for computation of the cost of investments.

2.4  Investment in Associate

Investment in associate recorded by the equity method in the financial statements in which the equity method

is applied and the cost method in separate financial statements.

Allowance for impairment of investment has been provided by considering the operating result and the future

business plan of the Associate.

2.5  Unbilled contract work

Unbilled contract work comprises the costs of materials and labor, subcontractor charges, services and overheads

plus the attributable net gains or losses less the amounts already billed to customers.

The excess of the value of a contract work over the amount billed to the customer is presented as “Contract assets”

under current assets. The excess of the amount billed to a customer over the value of the contract work is

presented as “Contract liabilities” under current liabilities.

2.6  Inventories

Raw material and supplies are stated at the lower of cost (first - in, first - out method) or net realizable value.
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2.7  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�
ที่ดิน แสดงในราคาทุน 

อาคารและอุปกรณ� แสดงในราคาทุนสุทธิจากค�าเสื่อมราคาสะสม

ค�าเสื่อมราคา คำนวณโดยวิธีเส�นตรงตามอายุการใช�งาน โดยประมาณของสินทรัพย� ดังนี้

                                                                           ป�

อาคาร                                                                  5 - 20

เครื่องจักรและอุปกรณ�                                                    5 - 20

เครื่องตกแต�ง ติดตั้ง และเครื่องใช�สำนักงาน                                 3 - 15

ยานพาหนะ                                                              2 - 20

2.8  สินทรัพย�ไม�มีตัวตน
สิทธิการครอบครองที่ดิน โปรแกรมคอมพิวเตอร� และใบรับรองมาตรฐานชิ้นงาน แสดงในราคาทุนสุทธิจากค�าตัดจำหน�ายสะสม

ค�าตัดจำหน�าย คำนวณโดยวิธีเส�นตรงตามอายุการใช�งาน โดยประมาณของสินทรัพย� ดังนี้

                                                                           ป�

สิทธิการครอบครองที่ดิน                                                       30

โปรแกรมคอมพิวเตอร�                                                     5 - 10

ใบรับรองมาตรฐานชิ้นงาน                                                      5

2.9  เคร�่องมือทางการเง�น
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค�า
สินทรัพย�ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วัดมูลค�าด�วยวิธีราคาทุนตัดจำหน�าย ยกเว�นหน�วยลงทุนที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม

ผ�านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย�ทางการเงินประเภทตราสารทุนท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือค�าวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรหรือขาดทุนสำหรับตราสารทุน

ท่ีมีวัตถุประสงค�อ่ืน วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรหรือขาดทุน หรือ ผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กรณีท่ีวัดมูลค�าด�วยมูลค�า

ยุติธรรมผ�านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ผลกำไร (ขาดทุน) สะสมจากการวัดมูลค�ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล�าวจะไม�ถูกจัดประเภท

ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค�าด�วยวิธีราคาทุนตัดจำหน�าย

ตราสารอนุพันธ�จัดประเภทรายการและวัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรมผ�านกำไรหรือขาดทุน

การด�อยค�าของสินทรัพย�ทางการเง�น
บริษัทประเมินข�อมูลคาดการณ�อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด�านเครดิตท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวข�องกับสินทรัพย�ทางการเงิน

ที่วัดมูลค�าด�วยวิธีราคาทุนตัดจำหน�าย บริษัทใช�วิธีทั่วไป (General approach) หรือวิธีการอย�างง�าย (Simplified approach)

ในการพิจารณาค�าเผื่อผลขาดทุนจากการด�อยค�า ขึ้นอยู�กับความเป�นสาระสำคัญของความเสี่ยงด�านเครดิต

การถือปฏิบัติครั้งแรก
ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ�มนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู�ผลกระทบสะสมของการนำ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ�มน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 และไม�ปรับย�อนหลัง

งบการเงินป�ก�อนที่แสดงเปรียบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต�องบการเงินตามที่เป�ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข�อ 3.1
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2.7  Property, Plant and Equipment

Property are stated at cost. 

Plant and equipment are stated at cost net of accumulated depreciation.

Depreciation is calculated on the straight - line method based on the estimated useful lives of assets are as follows :

                                                                        YEARS

Building                                                                 5 - 20

Machinery and equipment                                             5 - 20

Furniture, fixture and office equipment                                  3 - 15

Vehicles                                                                2 - 20

2.8  Intangible assets

Land tenure right, Computer software and Certificate of Product Standard is

stated at cost net of accumulated amortization.  

Amortization is calculated on the straight - line method based on the estimated

useful lives of assets are as follows :

                                                                         YEARS

Land tenure right                                                           30

Computer software                                                     5 - 10

Certificate of product standard                                              5

2.9  Financial instruments

Classification and measurement
Financial assets that are debt instruments are measured at amortised cost except investment units are measured

at fair value through profit or loss. 

Financial assets which are the equity in trading securities are measured at fair value through profit or loss.

For equity instruments for other purposes are measured at fair value through profit or loss or through other

comprehensive income.  In the case, the equity securities are measured at fair value through other comprehensive

income, the accumulated gain (loss) on measurement of these investments will not be reclassified to profit or loss.

Financial liabilities are classified and measured at amortised cost.

Derivatives are classified and measured at fair value through profit or loss.

Impairment of financial assets
The Company assesses on a forward - looking basis the expected credit loss associated with its financial assets

measured at amortised cost. The Company applies general or simplified approach for credit - impaired consideration

which depends on the significant of credit risk.

Initial adoption
Since January 1, 2020, the Company adopted these financial reporting standards which the cumulative effect

of initially applying is recognised as an adjustment to the retained earnings as of January 1, 2020, and the

comparative information was not restated. The cumulative effect of the change is described in Note 3.1 to the

financial statements.
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2.10  รายการบัญช�ที่เป�นเง�นตราต�างประเทศ
รายการท่ีเป�นเงินตราต�างประเทศบันทึกบัญชีเป�นเงินบาท ตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ ส�วนยอดคงเหลือของสินทรัพย�

และหนี้สินที่เป�นเงินตราต�างประเทศ ณ วันสิ้นป� จะแปลงค�าเป�นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย� รับซื้อ

และขาย ณ วันสิ้นป� ตามลำดับ

กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค�าดังกล�าวได�รวมอยู�ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล�ว

2.11  กำไร(ขาดทุน)ต�อหุ�นขั้นพื้นฐาน
กำไร(ขาดทุน)ต�อหุ�นข้ันพ้ืนฐาน คำนวณโดย การหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิด�วยจำนวนหุ�นสามัญถัวเฉล่ียถ�วงน้ำหนักท่ีออกจำหน�าย

และเรียกชำระแล�ว

2.12  การใช�ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญช�
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ�ายบริหารต�องใช�ดุลยพินิจ และการประมาณการผลกระทบ

ของเหตุการณ�ที่ไม�แน�นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต�อจำนวนเงิน ที่แสดงในงบการเงินและการเป�ดเผยข�อมูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ด�วยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต�างไปจากจำนวนท่ีประมาณการไว� การใช�ดุลยพินิจ และการประมาณการ

ทางบัญชีท่ีสำคัญได�แก� ค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ค�าเผ่ือการลดมูลค�าสินค�าคงเหลือ ค�าเผ่ือการด�อยค�าของเงินลงทุน ค�าเส่ือมราคา

ค�าตัดจำหน�าย ค�าเผ่ือการด�อยค�าของสินทรัพย� ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานและการรับรู�รายได�ด�วยวิธีอ�างอิงกับข้ันความสำเร็จ

ของงาน

2.13  ผลประโยชน�พนักงาน
บริษัทฯ รับรู�เงินเดือน ค�าจ�าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเล้ียงชีพและผลประโยชน�อ่ืนๆ เป�นค�าใช�จ�าย

เมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน�เมื่อเกษียณอายุ
เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนักงานตามท่ีกำหนดไว�ในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเป�นค�าใช�จ�ายในส�วนของกำไรขาดทุน

ตลอดอายุการทำงานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริษัทฯเกี่ยวกับผลประโยชน�พนักงานหลังออกจากงานนี้คำนวณโดย

นักคณิตศาสตร�ประกันภัยตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัย โดยใช�วิธีคิดลดแต�ละหน�วยที่ประมาณการไว�

อย�างไรก็ตาม ผลประโยชน�หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต�างไปจากที่ประมาณไว�

บริษัทฯ จะรับรู�กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยที่เกิดขึ้นในส�วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในงวดที่เกิดรายการ
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2.10  Foreign currency transactions

Transactions in foreign currencies are converted at the exchange rate of the transaction date. Assets and

liabilities in foreign currencies at the end of year are converted at average bank buying and selling rate at

that date respectively.

Gain or loss from translations are included in determining earnings.

2.11  Basic earnings (loss) per share
Basic earnings (loss) per share is determined by dividing net profit (loss) by weighted average number of issued

and fully paid up shares capital. 

2.12  Accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards requires management to

make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and

estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ. The significant areas of estimation

uncertainty and critical judgments related to allowance for doubtful accounts, allowance for decline in value

of inventories, allowance for impairment of investment, depreciation, amortization, allowance for impairment of

assets, employee benefit obligation and recognition of revenue by reference to the stage of completion.

2.13  Employee benefits
Salaries, wages, bonuses, contributions to the social security fund, provident fund and other benefits are recognized

as expenses when incurred.

Retirement benefit

Severance Payment as specified in Thai Law are recognized as expenses in the comprehensive income statement

along the service period of employees. The Company’s post - employment benefit obligations are estimated

by a qualified actuary under the actuarial assumption using the Projected Unit Credit Method.

However, the actual benefit obligation may be different from the estimate.

The company recognized the actuarial gains of losses arising from defined benefit plan in the period incurred

in comprehensive income.
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2.14  ภาษีเง�นได�
ภาษีเงินได�สำหรับป�ประกอบด�วยภาษีเงินได�ของป�จจุบันและภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได�ของป�ป�จจุบันและภาษีเงินได�

รอการตัดบัญชีรับรู�ในงบกำไรขาดทุน ยกเว�นส�วนที่เกี่ยวข�องกับการรวมธุรกิจหรือรายการที่รับรู�โดยตรงในส�วนของผู�ถือหุ�น หรือ

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได�ป�จจุบัน ได�แก� ภาษีที่คาดว�าจะจ�ายให�กับหน�วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ�

ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร โดยใช�อัตราภาษีที่ประกาศใช�หรือที่คาดว�ามีผลบังคับใช� ณ วันที่รายงาน 

ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต�างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว�างมูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�และหนี้สิน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย�และหนี้สินที่เกี่ยวข�องนั้น

ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี วัดมูลค�าโดยใช�อัตราภาษีท่ีคาดว�าจะใช�กับผลแตกต�างช่ัวคราว เม่ือมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมาย

ที่ประกาศใช�หรือที่คาดว�ามีผลบังคับใช� ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชี จะบันทึกต�อเมื่อมีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�นอนว�ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวน

เพียงพอกับการใช�ประโยชน�จากผลแตกต�างช่ัวคราวดังกล�าว สินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงาน

และจะถูกปรับลดลงเท�าที่ประโยชน�ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช�จริง

2.15  สัญญาเช�า
สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันท่ีเร่ิมสัญญา บริษัทจะประเมินว�าสัญญาเป�นสัญญาเช�าหรือประกอบด�วยสัญญาเช�าหรือโดยสัญญาเช�าจะเป�นสัญญาเช�าหรือ

ประกอบด�วยสัญญาเช�า ถ�าสัญญานั้นเป�นการให�สิทธิในการควบคุมการใช�สินทรัพย�ที่ระบุได�สำหรับช�วงเวลาหนึ่งเพื่อการ

แลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บร�ษัทที่เป�นผู�เช�า

สินทรัพย�สิทธ�การใช�
บริษัทรับรู�สินทรัพย�สิทธิการใช� ณ วันท่ีสัญญาเช�าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค�าตามราคาทุนหักค�าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการ

ด�อยค�าสะสม (ถ�ามี) และปรับปรุงด�วยการวัดมูลค�าของหนี้สินตามสัญญาเช�าใหม� (ถ�ามี) ราคาทุนของสินทรัพย�สิทธิการใช�

ประกอบด�วยจำนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช�าจากการวัดมูลค�าเร่ิมแรก ต�นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จำนวนเงินท่ีจ�ายชำระ

ตามสัญญาเช�า ณ วันที่สัญญาเช�าเริ่มมีผลหรือก�อนวันที่สัญญาเช�าเริ่มมีผล และหักด�วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช�าที่ได�รับ

ราคาทุนของสินทรัพย�สิทธิการใช�รวมถึงประมาณการต�นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู�เช�าในการรื้อและ ขนย�ายสินทรัพย�อ�างอิง

การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย�อ�างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย�อ�างอิงให�อยู�ในสภาพตามที่กำหนดไว�ในข�อตกลงและเงื่อนไข

ของสัญญาเช�า

หากบริษัทไม�มีความเช่ือม่ันอย�างสมเหตุสมผลว�าความเป�นเจ�าของในสินทรัพย�อ�างอิงจะถูกโอนให�แก�บริษัทเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช�า

สินทรัพย�สิทธิการใช�จะถูกคิดค�าเสื่อมราคาโดยวิธีเส�นตรงนับจากวันที่สัญญาเช�าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให�ประโยชน�

ของสินทรัพย�สิทธิการใช�หรือวันสิ้นสุดอายุสัญญาเช�าแล�วแต�วันใดจะเกิดขึ้นก�อน
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2.14  Income tax
Income tax for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are recognized in the

statement of income except to the extent that they relate to business combination or items recognized directly

in equity or other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable on the taxable income for the year, using tax rates enacted or

substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and

liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. 

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when

they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.

A deferred tax asset is recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available

against which the temporary differences can be utilized. Deferred tax assets are reviewed at each reporting

date and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realized.

2.15  Leases

For the year ended December 31, 2020

At inception of contact, the Company assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is,

or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of

time in exchange for consideration.

The Company as lessee

Right - of - use assets

The Company recognises right - of - use assets at the commencement date of the lease. Right - of - use assets

are stated at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses (if any), and adjusted for any

remeasurement of lease liabilities (if any). The cost of right - of - use assets includes the amount of lease liabilities

recognised through initial measurement, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the

commencement date, less any lease incentives received.

The cost of right - of - use assets also includes an estimate of costs to be incurred by the lessee in dismantling

and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring the underlying asset

to the condition required by the terms and conditions of the lease.

Unless the Company is reasonably certain that it will obtain ownership of the leased asset at the end of the

lease term, the recognised right - of - use assets are depreciated on a straight - line basis from the

commencement date of the lease to the earlier of the end of the useful life of the right - of - use asset

or the end of the lease term.
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หนี้สินตามสัญญาเช�า
ณ วันที่สัญญาเช�าเริ่มมีผล บริษัทรับรู�หนี้สินตามสัญญาเช�าด�วยมูลค�าป�จจุบันของจำนวนเงินที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�าที่ยังไม�ได�จ�ายชำระ

คิดลดด�วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู�ยืมส�วนเพ่ิมของบริษัท หากอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช�าน้ันไม�สามารถกำหนดได�หลังจากวันท่ีสัญญาเช�า

เริ่มมีผลหนี้สินตามสัญญาเช�าวัดมูลค�าโดยการใช�วิธีดอกเบี้ยที่แท�จริงและลดมูลค�าตามบัญชีเพื่อสะท�อนการจ�ายชำระตามสัญญาเช�า

ที่จ�ายชำระแล�ว โดยบริษัทรับรู�ดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช�าในงบกำไรขาดทุน นอกจากนี้มูลค�าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช�า

จะถูกวัดมูลค�าใหม�เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือประเมินสัญญาเช�าใหม�

การจ�ายชำระตามสัญญาเช�าที่รวมอยู�ในการวัดมูลค�าของหนี้สินตามสัญญาเช�า ประกอบด�วย

-  การจ�ายชำระคงที่ (รวมถึง การจ�ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช�าใดๆ

-  การจ�ายชำระค�าเช�าผันแปรที่ขึ้นอยู�กับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลค�าเริ่มแรกใช�ดัชนีหรืออัตรา ณ วันที่ สัญญาเช�าเริ่มมีผล

-  จำนวนเงินที่คาดว�าผู�เช�าจะจ�ายชำระภายใต�การรับประกันมูลค�าคงเหลือ

-  ราคาใช�สิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแน�นอนอย�างสมเหตุสมผลที่ผู�เช�าจะใช�สิทธิเลือกนั้น

-  การจ�ายชำระค�าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช�า หากข�อกำหนดสัญญาเช�าแสดงให�เห็นว�าผู�เช�าจะใช�สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช�า

สัญญาเช�าระยะสั้นและสัญญาเช�าซ�่งสินทรัพย�อ�างอิงมีมูลค�าต่ำ
จำนวนเงินที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�าที่มีอายุสัญญาเช�า 12 เดือนหรือน�อยกว�านับตั้งแต�วันที่สัญญาเช�าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช�าซึ่งสินทรัพย�

อ�างอิงมีมูลค�าต่ำ จะถูกรับรู�เป�นค�าใช�จ�ายตามวิธีเส�นตรงตลอดอายุสัญญาเช�า

สัญญาเช�าช�วง
ในฐานะผู�ให�เช�าช�วงบริษัทจะพิจารณาสัญญาเช�าหลักและสัญญาเช�าช�วงแยกออกจากกัน โดยสัญญาเช�าช�วงจะถูกจัดประเภทโดยอ�างอิง

ถึงสินทรัพย�สิทธิการใช�อันเกิดจากสัญญาเช�าหลักแทนที่จะอ�างอิงถึงสินทรัพย�อ�างอิง หากสัญญาเช�าหลักเป�นสัญญาเช�าระยะสั้นที่บริษัท

เลือกใช�ข�อยกเว�นในการรับรู�รายการสำหรับสัญญาเช�าระยะสั้น สัญญาเช�าช�วงต�องจัดประเภทเป�นสัญญาเช�าดำเนินงาน

บริษัทจะรับรู�รายการสำหรับสัญญาเช�าช�วงแต�ละประเภท ดังนี้

-  สำหรับสัญญาเช�าช�วงท่ีจัดประเภทเป�นสัญญาเช�าดำเนินงาน บริษัทจะยังคงรับรู�รายการหน้ีสินตามสัญญาเช�าและสินทรัพย�สิทธิการใช�งาน

   อันเกิดจากสัญญาเช�าหลักต�อไป หรือ

-  สำหรับสัญญาเช�าช�วงที่จัดประเภทเป�นสัญญาเช�าเงินทุน บริษัทจะตัดรายการสินทรัพย�สิทธิการใช�อันเกิดจากสัญญาเช�าหลัก ณ วันที่

   สัญญาเช�าช�วงเริ่มมีผล แต�จะยังคงรับรู�รายการหนี้สินตามสัญญาเช�าหลักต�อไป

การถือปฏิบัติครั้งแรก
บริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู�ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

มาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 และไม�ปรับย�อนหลังงบการเงินป�ก�อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมี

ผลกระทบต�องบการเงินตามที่เป�ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 3.2
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Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognises lease liabilities measured at the present value of

the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the interest rate implicit in the

lease. If this rate cannot be readily determined, the Company uses its incremental borrowing rate. The lease liabilities

are subsequently measured using the effective interest method and by reducing the carrying amount to reflect the lease

payments made. The Company recognises interest from lease liability in the statement of income. In addition, the carrying

amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification or reassessment.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

-  Fixed payments (including in - substance fixed payments), less any lease incentives receivable;

-  Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the

   commencement date;

-  Amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;

-  Exercise price of purchase options, if the lease is reasonably certain to exercise the options; and

-  Payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising an option to terminate

   the lease.

Short - term leases and Leases of low - value assets
Payments under leases that, have a lease term of 12 months or less at the commencement date, or are leases of

low - value assets, are recognised as expenses on a straight - line basis over the lease term.

Sub lease
When the Company is an intermediate lessor, it accounts for its interests in the head lease and sub - lease separately.

It assesses the lease clas

sification of a sub - lease with reference to the right - of - use asset arising from the head lease, not with reference

to underlying asset. If a head lease is a short - term lease to which the Company apply the exemption described in

“Short - term leases and leases of low - value asset, then it classifies the sub - lease as an operating lease.

The Company as an intermediate lessor accounts for the sublease as follows:

-  If the sublease is classified as an operating lease, the Company continues to account for the lease liability and

   right - of - use asset on the head lease like any other lease; or

-  If the sublease is classified as a finance lease, the Company derecognise the right - of - use asset on the head

   lease at the sublease commencement date and continue to account for the original lease liability in the head lease.

Initial adoption
The Company adopted these financial reporting standards using the modified retrospective method of initial adoption

of which the cumulative effect is recognised as an adjustment to the retained earnings as of January 1, 2020, and the

comparative information was not restated. The cumulative effect of the change is described in Note 3.2 to the

financial statements.
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สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

สัญญาเช�าการเง�น
บริษัทฯ บันทึกยานพาหนะ ตามสัญญาเช�าการเงินเป�นสินทรัพย� และหนี้สินด�วยจำนวนเท�ากับราคายุติธรรมของสินทรัพย�ที่เช�า

ณ วันเริ่มต�นของสัญญาเช�าหรือมูลค�าป�จจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�าแล�วแต�จำนวนใดจะต่ำกว�า ซึ่งใช�

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเช�าสำหรับการคิดลดเพื่อคำนวณมูลค�าป�จจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต�องจ�ายตามสัญญาเช�า โดย

ดอกเบี้ยจ�ายจะถูกบันทึกตามงวดต�างๆ ตลอดอายุสัญญาเช�า ตามยอดคงเหลือของเจ�าหนี้ตามสัญญาเช�าการเงินในแต�ละงวด

สัญญาเช�าดำเนินงาน
สัญญาเช�าทรัพย�สินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนแก�เจ�าของทรัพย�สินยังเป�นของผู�ให�เช�าจะถูกจัดเป�นสัญญาเช�าดำเนินงาน โดย

บริษัทจะบันทึกการจ�ายชำระค�าเช�าภายใต�สัญญาเช�าดำเนินงานเป�นค�าใช�จ�ายโดยวิธีเส�นตรงตลอดระยะเวลาของอายุของการเช�า

3.    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช�เนื่องจากการนำมาตรฐาน
      การรายงานทางการเง�นใหม�มาถือปฏิบัติ

ตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 1.5 ว�าในระหว�างป�บริษัทได�ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กลุ�มเครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช�า เป�นครั้งแรก โดยกิจการได�เลือก

ปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล�าว โดยบันทึกปรับปรุงกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และ

ไม�ปรับย�อนหลังงบการเงินงวดก�อนที่แสดงเปรียบเทียบ โดยมีผลกระทบต�องบการเงินจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ดังกล�าว ดังนี้

3.1    มาตรฐานการรายงานทางการเง�น กลุ�มเคร�่องมือทางการเง�น
จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานกลุ�มเคร่ืองมือทางการเงินตามท่ีกล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 1.5.1.1 มีผลกระทบ

ที่เป�นสาระสำคัญต�อการจัดประเภทรายการสินทรัพย�ทางการเงิน ดังนี้
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For the year ended December 31, 2019

Finance leases agreements

The Company records vehicle under finance leases, as assets and liabilities at amounts equal to the fair value

of the leased property at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease

payments. In calculating the present value of the minimum lease payments, the discount factor used is the

interest rate implicit in the lease. The interest charge is recorded to periods during.

Operating Lease
Lease of assets under which all the risks and reward of ownership are effectively retained by the lessor are

classified as operating lease. Lease payments under an operating lease are recognized as expense on a

straight - line basis over the lease term.

3.     EFFECT OF CHANGE IN ACCOUNTING POLICY DUE TO THE ADOPTION
       OF NEW FINANCIAL REPORTING STANDARD

As described in note 1.5 to the financial statements, during the current period, the Company has adopted

financial reporting standard related to financial instruments and TFRS 16. The cumulative effect of initially applying

this standard is recognised as an adjustment to retained earnings as of January1, 2020. Therefore, the comparative

information was not restated. The impacts on the financial statement from changes in accounting policies due

to the adoption of these standards are presented as follows:

3.1    Group of Financial Instruments Standards
The Company has adopted financial reporting standard related to financial instruments as described in note 1.5.1.1

to the financial statements which have the material impact for the classification of financial assets as follows:
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3.2    มาตรฐานการรายงานทางการเง�นฉบับที่ 16 เร�่อง สัญญาเช�า
จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช�า ตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข�อ 1.5.1.2 บริษัทฯ ได�ปฏิบัติดังนี้

- รับรู�สินทรัพย�สิทธิการใช�และหนี้สินตามสัญญาเช�าสำหรับสัญญาเช�าที่เคยจัดประเภทเป�นสัญญาเช�าดำเนินงานด�วยมูลค�าป�จจุบัน

  ของเงินจ�ายชำระตามสัญญาเช�าที่เหลืออยู�คิดลดด�วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู�ยืมส�วนเพิ่มของบริษัทฯ ณ วันที่นำมาปฏิบัติใช�ครั้งแรก

  (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) และไม�ปรับย�อนหลังกับข�อมูลเปรียบเทียบซึ่งแสดงตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 สำหรับ

  สัญญาเช�าที่เคยจัดประเภทเป�นสัญญาเช�าเงินทุน บริษัทฯ รับรู�มูลค�าตามบัญชีของสินทรัพย�และหนี้สินตามสัญญาเช�าด�วยมูลค�า

  ตามบัญชีเดิมก�อนวันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก

- บริษัทฯ เลือกที่จะไม�รับรู�สินทรัพย�สิทธิการใช�และหนี้สินตามสัญญาเช�าสำหรับสัญญาเช�าที่มีอายุสัญญาเช�าสิ้นสุดภายใน 12 เดือน

  นับจากวันที่นำมาปฏิบัติใช�ครั้งแรกหรือสัญญาเช�าซึ่งสินทรัพย�อ�างอิงมีมูลค�าต่ำ โดยจะบันทึกเป�นค�าใช�จ�ายตามวิธีเส�นตรง

  ตลอดอายุสัญญาเช�า

ดังนั้น ณ วันที่นำมาตรฐานดังกล�าวมาถือปฏิบัติใช�ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีผลทำให�สินทรัพย�สิทธิการใช�เพิ่มขึ้น

เป�นจำนวน 19.24 ล�านบาท  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ�-สุทธิ ลดลงเป�นจำนวน 11.28 ล�านบาท และสินทรัพย�ไม�มีตัวตน-สุทธิ

ลดลงเป�นจำนวน 7.96 ล�านบาท โดยไม�มีผลกระทบต�อกำไรสะสม

4.    เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
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3.2 TFRS 16 “Leases”

The Company has adopted TFRS16 “Leases” as described in Note 1.5.1.2 to the financial statements  as follows:

- The Company recognised a right-of-use and a lease liability previously classified as an operating lease at the

  present value of the remaining lease payments, discounted using the Company’s incremental borrowing rate

  at the date of initial application(as of January 1, 2020). Therefore, the comparative information ,which presented

  based on TAS 17, was not restated. The Company recognised the carrying amount of the right-of-use assets

  and lease liabilities ,previously classified as financial leases, based on the carrying amounts of the lease assets

  and lease liabilities immediately before the date of initial application of TFRS 16.

- Payments under leases that, have a lease term of 12 months or less at the commencement date, or are leases

  of low-value assets, are recognised as expenses on a straight-line basis over the lease term.

Therefore the impacts from adoption of this standard at the date of initial application(as of January 1, 2020) are

increasing of the right-of-use assets amounted to Baht 19.24 million, decreasing of property, plant and equipment-net

amounted to Baht 11.28 million and decreasing of Intangible assets-net amounted to Baht 7.96 million but not

affecting to the retained earnings.

4.     CASH AND CASH EQUIVALENTS
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5.    ลูกหนี้การค�า - สุทธ�
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้การค�าแยกตามอายุหนี้ที่ค�างชำระได� ดังนี้ 
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5.     TRADE RECEIVABLES - NET 
As of December 31, 2020 and   2019, the trade receivables are classified by aging as follows :
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6.    สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา / หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

6.1    ยอดคงเหลือตามสัญญา

สัญญาระหว�างก�อสร�าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีต�นทุนงานตามสัญญาที่เกิดขึ้นและกำไรที่รับรู� จนถึงป�จจุบัน (รายได�ตาม

อัตราส�วนของงานที่ทำเสร็จ) เป�นจำนวนเงินประมาณ 781.05 ล�านบาท และ 1,746.33 ล�านบาท ตามลำดับ
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6.     CONTRACT ASSETS / CONTRACT LIABILIES 

6.1    Contract balances

CONTRACTS IN PROGRESS

As of December 31, 2020 and 2019, the Company has the aggregate amount of costs incurred and recognized

profit up to date approximately amounted to Baht 781.05  million and Baht 1,746.33 million respectively.
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6.2    รายได�ที่รับรู�ที่เกี่ยวข�องกับยอดคงเหลือตามสัญญา

6.3    รายได�ที่คาดว�าจะรับรู�สำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม�เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯคาดว�าจะมีรายได�ที่รับรู�ในอนาคตสำหรับภาระที่ยังปฏิบัติไม�เสร็จสิ้น ของสัญญาที่ทำกับลูกค�า

จำนวน 3,174.76 ล�านบาท ซึ่งบริษัทฯคาดว�าจะปฏิบัติตามภาระที่ต�องปฏิบัติของสัญญาดังกล�าวเสร็จสิ้นภายใน 2 ป�

6.4    การชะลอโครงการ
ในระหว�างป� บริษัทฯได�รับแจ�งจากผู�ว�าจ�างรายหนึ่ง เพื่อขอชะลอโครงการ ตั้งแต�เดือนสิงหาคมป� 2563 เหตุการณ�ดังกล�าวทำให�

บริษัทฯ มีต�นทุนค�าใช�จ�ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามโครงการ ที่ยังไม�ได�เรียกเก็บจากผู�ว�าจ�าง ซึ่งบริษัทฯได�บันทึกเป�นต�นทุน

งานก�อสร�างในไตรมาส 3 ป� 2563 ทั้งจำนวน ทั้งนี้บริษัทฯ ได�มีการเจรจากับผู�ว�าจ�างเพื่อขอเรียกเงินค�าชดเชยจากการ

ชะลอโครงการ และส�วนของงานที่ทำเสร็จแล�ว ซึ่งป�จจุบันอยู�ในระหว�างการเจรจา

7.    ลูกหนี้อื่น - สุทธ�

196 รายงานประจำป� 2563
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



6.2    Revenue recognized in relation to contract balances

6.3    Revenue to be recognized for the remaining performance obligations    
As of December 31, 2020, revenue totaling Baht 3,174.76 million is expected to be recognised in the future in

respect of performance obligations under contracts with customers that are unsatisfied. The Company expects

to satisfy these performance obligations within 2 years.

6.4    Suspension Project
In this quarter, the Company received the notice from a client to suspend the project since August 2020.

Such circumstance caused the incurred cost which has not been charged from the client.

Such cost was fully recorded as the construction cost in quarter 3 year 2020.

As a result of that, the Company is negotiating with the client to request the compensation due the suspended

project and part of finished work where is currently on the negotiation table.

7.     OTHER RECEIVABLES - NET 
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8.    สินค�าคงเหลือ

9.    เง�นลงทุนชั่วคราว / สินทรัพย�ทางการเง�นหมุนเว�ยนอื่น
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8.     INVENTORIES

9.     INVESTMENTS / OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS
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10.  เง�นลงทุนในบร�ษัทร�วม - สุทธ�

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได�ซื้อเงินลงทุนใน Aus-Com Training Services Pty Ltd ซึ่งเป�นบริษัทที่จดทะเบียน
ในประเทศออสเตรเลีย การลงทุนดังกล�าวได�รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557

ตั้งแต�กลางป� 2559 บริษัทร�วมข�างต�นได�หยุดดำเนินกิจการชั่วคราว เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

ต�อมาในป� 2560 ผู�ถือหุ�นทุกฝ�ายได�มีการเจรจาร�วมกัน และมีข�อสรุปให�ป�ดกิจการ ขณะน้ีอยู�ระหว�างการดำเนินการเพ่ือป�ดกิจการ
ซึ่งฝ�ายบริหารได�พิจารณาตั้งค�าเผื่อด�อยค�าของเงินลงทุนดังกล�าวเต็มจำนวนแล�ว

11.  เง�นให�กู�ยืมระยะยาว

เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 บริษัทได�ทำสัญญาให�กู�ยืมเงินกับบริษัทคู�ค�าต�างประเทศแห�งหน่ึง เป�นจำนวนเงิน 20 ล�านเหรียญสหรัฐฯ

โดยเบิกใช�เงินกู�จำนวน 10 ล�านเหรียญสหรัฐฯ ภายใน 30 วัน หลังวันที่ในสัญญา และที่เหลือจะเบิกใช�ภายใน 30 วัน หลัง

ออกใบส่ังซ้ือเพ่ิมเติม (ซ่ึงไม�ได�เบิกใช�) ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียร�อยละ 10 ต�อป� การจ�ายชำระคืนเงินกู�พร�อมดอกเบ้ียแบ�งออกเป�น 5 งวด

งวดละเท�าๆ กันโดยจะทำการจ�ายชำระคืนงวดแรกเมื่อครบกำหนดการกู�ยืมภายในวันที่ 5 ของเดือนที่ 13, 15, 17, 19 และ

เดือนที่ 21 นับจากวันที่เบิกใช�เงินกู� และได�รับชำระเงินต�นครบถ�วนแล�วในวันที่ 6 มีนาคม 2563
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10.   INVESTMENT IN ASSOCIATE - NET

On August 25, 2014, the Company has paid for investment in Aus-Com Training Services Pty Ltd., a company
incorporated in Australia. The investment was approved by the Board of Directors Meeting on August 11, 2014.

Since mid year 2016, the Associate has temporary ceased its operating for consideration an appropriate
approach to run business.

Later in year 2017, shareholders have a mutual negotiation and have a resolution to dissolve the company.
At the present, the Associate is under the process of dissolve the company. Therefore the management had
considered to set-up fully allowance for impairment of that investment.

11.   LONG - TERM LOAN

On May 3, 2018, the Company has entered into loan agreement with a foreign customer amounted to
US Dollar 20 million which the first loan US Dollar 10 million to be disbursed within 30 days from agreement date
and additional loan shall be disbursed within 30 days from the placement of additional POs package (Undrawn).
Bearing interest at the rate of 10% p.a. The repayment of principal and accrued interest will be 5 equal
installment on the 5th of month 13, 15, 17, 19 and 21 from disbursement date which full repayment of principal
on March 6, 2020.
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13.  สินทรัพย�สิทธ�การใช� -  สุทธ�
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13.   RIGHT-OF-USE ASSETS - NET
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15.   วงเง�นสินเช�่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่อจากธนาคารในประเทศสองแห�ง และ

สามแห�ง ตามลำดับ ค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคาร การจดจำนองที่ดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างบางส�วนและกรรมการท�านหนึ่ง

ของบริษัทฯ ดังนี้

16.  หนี้สินตามสัญญาเช�า
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15.   CREDIT FACILITIES
As of December 31, 2020 and 2019, the Company has credit facilities with two and three local banks respectively

for overdraft and loan facilities which are guarantee by bank deposit, mortgaged part of land and building

and a director of the Company as follows :

16.   LEASE LIABILITIES
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินตามสัญญาเช�า โดยมีรายละเอียดของจำนวนเงินที่ต�องจ�ายชำระดังนี้

ภายใต�เงื่อนไขของสัญญาดังกล�าวข�างต�น บริษัทฯ มีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อทรัพย�สินตามสัญญาเช�าเมื่อสิ้นสุดตามสัญญาเช�า

และบริษัทฯ จะต�องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข�อจำกัดต�าง ๆ ที่กำหนดไว�ในสัญญาดังกล�าว

17.  ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน�พนักงาน
- การเปลี่ยนแปลงในมูลค�าป�จจุบันของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน�พนักงาน
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As of December 31, 2020 and 2019, the Company has lease obligations with the period of payment as follows :

Under the term of lease contracts referred to above, the Company have the right to purchase the assets at

the quoted price at the expiry date of the leases contracts and the Company have to comply with certain

conditions and restriction as specified in the lease contracts.

17.   PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFIT
- Movement in the present value of the provisions for employee benefit. 
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-    ค�าใช�จ�ายที่รับรู�ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

-    ข�อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร�ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562

*    ขึ้นอยู�กับอัตราถัวเฉลี่ยของกลุ�มอายุของพนักงาน

**   อ�างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of  2017)

-    การวิเคราะห�ความอ�อนไหวของข�อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยข�อสมมุติหลักในการประมาณการ

     ตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยที่นำมาวิเคราะห�ความอ�อนไหว ได�แก�อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ

     โดยถือว�าข�อสมมุติอ่ืนไม�เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห�ความอ�อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในข�อสมมุติท่ีเก่ียวข�องดังกล�าว

     ข�างต�นที่อาจเป�นไปได�อย�างสมเหตุสมผล ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2563 มีดังนี้

-    ถ�าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร�อยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานจะลดลง 2.33 ล�านบาท (เพิ่มขึ้น 2.68 ล�านบาท)

-    ถ�าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร�อยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานจะเพิ่มขึ้น 2.79 ล�านบาท

     (ลดลง 2.47 ล�านบาท)

-    ถ�าอัตราการหมุนเวียนพนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร�อยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานจะลดลง 2.54 ล�านบาท

     (เพิ่มขึ้น 1.75 ล�านบาท)

-    ถ�าพนักงานอายุยืนขึ้น (สั้นลง) 1 ป� ภาระผูกพันผลประโยชน�พนักงานจะเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.17 ล�านบาท

ในการรายงานการวิเคราะห�ความอ�อนไหวข�างต�น มูลค�าป�จจุบันของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน�พนักงานได�คำนวณโดยการ

ใช�วิธีเดียวกันกับที่คำนวณประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน�พนักงานที่รับรู�ในงบแสดงฐานะการเงิน

พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงานได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช�วันท่ี 5 พฤษภาคม 2562

โดยมีสาระสำคัญคือการปรับเพิ่มอัตราค�าชดเชยให�กับลูกจ�างที่ทำงานตั้งแต� 20 ป�ขึ้นไปให�ได�ค�าชดเชยอัตราใหม�จากเดิม 300 วัน เป�น

400 วัน เมื่อวันที่พระราชบัญญัติดังกล�าวมีผลบังคับใช�ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน�พนักงานของบริษัทฯ ที่คำนวณถึงวันที่

31 ธันวาคม 2562 จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 2.04 ล�านบาท โดยบริษัทฯได�บันทึกเป�นค�าใช�จ�ายในงบกำไรขาดทุนสำหรับป�สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2562 แล�ว
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-    Expenses recognized in profit or loss as of December 31, 2020 and 2019 are as follow :

-    Principal actuarial assumptions as of December 31, 2020 and December 31, 2019.

*    Based on the weighted average by age group of employees

**   Reference from TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table 2017

-    Significant actuarial assumptions for sensitivity analysis are discount rate, salary increase rate and mortality, while

     holding all other assumptions constant. The sensitivity analysis of change in the relevant actuarial assumption that

     were reasonably possible as of December 31, 2020 as follows:

-    If the discount rate increases (decreases) by 1%, the employee benefit obligation would decrease Baht 2.33 million

     (increase Baht 2.68 million).

-    If the salary increase rate increases (decreases) by 1%, the employee benefit obligation would increase Baht 2.79 million

     (decrease Baht 2.47 million).

-    If the turnover rate increases (decreases) by 1%, the employee benefit obligation would decrease Baht 2.54 million

     (increase Baht 1.75 million).

-    If the life expectancy increases (decreases) by one year for all employees, the employee benefit obligation would

     increase (decrease) Baht 0.17 million.

In presenting the above sensitivity analysis, the present value of the provisions for employee benefit has been calculated

by using the same method that applied in calculating the provisions for employee benefit recognized in the statement

of financial position.

Labour Protection Act has announced in the Government Gazette on April 5, 2019, which is effective dated May 5, 2019.

The main point is increasing the rate of benefit of an employee who has past service 20 years or more from 300 days

to 400 days. The provisions for employee benefits of the Company which calculated up to December 31, 2019 increased

in approximately amount of Baht 2.04 million. The amount has recorded as expense in the statement of income

for the year ended December 31, 2019.
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18.  ทุนเร�อนหุ�น หุ�นทุนซ�้อคืนและกำไรสะสมจัดสรร

หุ�นทุนซ�้อคืนครั้งที่ 1
เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได�มีมติอนุมัติโครงการซ้ือหุ�นคืนจำนวนไม�เกิน 40,000,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ

0.25 บาท คิดเป�นไม�เกินร�อยละ 2.5 ของหุ�นที่จำหน�ายได�แล�วทั้งหมดของบริษัทฯ และวงเงินสูงสุดในการซื้อหุ�นคืนไม�เกิน

250 ล�านบาท เพื่อวัตถุประสงค�ในการบริหารทางการเงิน โดยทำการซื้อหุ�นในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เร่ิมต้ังแต�วันท่ี

27 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำหรับระยะเวลาการจำหน�ายหุ�นที่ซื้อคืนจะเริ่มต�นเมื่อพ�นกำหนด 6 เดือน
นับตั้งแต�การซื้อหุ�นคืนเสร็จสิ้นโดยขายคืนภายใน 3 ป� ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันจำหน�ายหุ�นที่ซื้อคืน

ในภายหลัง 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได�ซื้อคืนหุ�นสามัญเป�นจำนวน 400,000 หุ�น (มูลค�าตราไว�หุ�นละ 0.25 บาท) มูลค�ารวม

ของหุ�นทุนซื้อคืนเป�นจำนวนเงิน 2.38 ล�านบาท ซึ่งคิดเป�นร�อยละ 0.03 ของจำนวนหุ�นที่ออกและชำระแล�วทั้งหมด

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได�มีมติอนุมัติการจำหน�ายหุ�นซื้อคืนจำนวน 90,001 หุ�น และลดทุนที่

ชำระแล�วโดยวิธีตัดหุ�นซื้อคืนและไม�ได�จำหน�ายจำนวน 309,999 หุ�น โดยเป�นการลดทุนเมื่อพ�นกำหนดเวลาจำหน�ายหุ�นซื้อคืน

ตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ�และวิธีการว�าด�วยการซื้อหุ�นคืน การจำหน�ายหุ�นที่ซื้อคืน และ

การตัดหุ�นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ซึ่งจะทำให�บริษัทฯ มีจำนวนหุ�นชำระแล�วลดลงจาก 1,599,999,999 หุ�น เป�น

1,599,690,000 หุ�น

ต�อมาเมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ได�ขายคืนหุ�นสามัญเป�นจำนวน 90,001 หุ�น (มูลค�าตราไว�หุ�นละ 0.25 บาท)
มูลค�ารวมของหุ�นทุนขายคืนเป�นจำนวนเงิน 0.25 ล�านบาท ซึ่งคิดเป�นร�อยละ 0.01 ของจำนวนหุ�นที่ออกและชำระแล�วทั้งหมด

และเมื่อพ�นกำหนดเวลาการจำหน�ายหุ�นที่ซื้อคืนจำนวนข�างต�น ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แล�ว ปรากฎว�ามีหุ�นที่ซื้อคืนและ

ไม�ได�จำหน�ายจำนวน 309,999 หุ�น ต�อมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงได�มีมติอนุมัติ

ให�ลดทุนชำระแล�วของบริษัทฯ โดยตัดหุ�นที่ซื้อคืนและยังไม�ได�จำหน�าย ตามโครงการซื้อหุ�นคืนเพื่อบริหารทางการเงินจำนวน

309,999 หุ�น มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.25 บาท ซึ่งจะมีผลให�ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะลดลงจากเดิม 400,000,000 บาท

(หุ�นสามัญ 1,600,000,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 0.25 บาท) เป�น 399,922,500.25 บาท (หุ�นสามัญ 1,599,690,001 หุ�น มูลค�าหุ�นละ

0.25 บาท ) และทุนท่ีชำระแล�วของบริษัทฯ จะลดลงจากเดิม 399,999,999.75 บาท (หุ�นสามัญ 1,599,999,999 หุ�น มูลค�าหุ�นละ

0.25 บาท ) เป�น 399,922,500 บาท (หุ�นสามัญ 1,599,690,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ 0.25 บาท) โดยบริษัทฯได�จดทะเบียนลดทุน

ดังกล�าวกับกระทรวงพาณิชย�แล�วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

หุ�นทุนซ�้อคืนครั้งที่ 2
เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ� 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได�มีมติอนุมัติโครงการซ้ือหุ�นคืนจำนวนไม�เกิน 16,000,000 หุ�น มูลค�าหุ�นละ

0.25 บาท คิดเป�นไม�เกินร�อยละ 1.0 ของหุ�นที่จำหน�ายได�แล�วทั้งหมดของบริษัทฯ และวงเงินสูงสุดในการซื้อหุ�นคืนไม�เกิน

40 ล�านบาท เพื่อวัตถุประสงค�ในการบริหารทางการเงิน โดยทำการซื้อหุ�นในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เริ่มตั้งแต�วันที่

13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได�ซื้อคืนหุ�นสามัญเป�นจำนวน 2,109,800 หุ�น (มูลค�าตราไว�หุ�นละ 0.25 บาท) มูลค�า

รวมของหุ�นทุนซื้อคืนเป�นจำนวนเงิน 5.09 ล�านบาท ซึ่งคิดเป�นร�อยละ 0.13 ของจำนวนหุ�นที่ออกและชำระแล�วทั้งหมด

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได�ซื้อคืนหุ�นสามัญเป�นจำนวน 1,000,000 หุ�น (มูลค�าตราไว�หุ�นละ 0.25 บาท) มูลค�ารวม

ของหุ�นทุนซื้อคืนเป�นจำนวนเงิน 2.57 ล�านบาท ซึ่งคิดเป�นร�อยละ 0.06 ของจำนวนหุ�นที่ออกและชำระแล�วทั้งหมด
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18.    SHARE CAPITAL, TREASURY SHARES AND APPROPRIATED RETAINED
        EARNINGS FOR TREASURY SHARES

1st Treasury shares

On January 12, 2016, the Board of Directors of the Company has approved to undertake a treasury stock program

for financial management purposes with the maximum amount of not exceeding Baht 250 million for the repurchase

of not exceeding 40,000,000 shares at the par value of Baht 0.25 per share or equivalent to not exceeding

2.5% of the total of paid - up shares. The repurchasing of shares on the Stock Exchange of Thailand is starting

from January 27, 2016 to July 26, 2016. The period of the resale of share is 6 months after the completion date

of share repurchase and not later than 3 years from this time which the Board of Directors will consider fixing

the schedule of the share resale later on.

On May 18, 2016, the Company had purchased back 400,000 ordinary shares (par value of Baht 0.25 each),
or 0.03% of the total number of issued and fully paid up shares, for a total of Baht 2.38 million.

On May 13, 2019, the Board of Directors of the Company has resolved to approve the sale of repurchase shares

in the amount of 90,001 shares and decrease the Company’s paid-up capital by writing off the repurchased

shares that were not resold in the amount of 309,999 shares after the expiration of the resale period of the

repurchased shares in accordance with the procedures prescribed in the ministerial regulations regarding rules

and procedures governing a company repurchasing its own shares, disposing of such repurchased shares,

and writing off such repurchased shares B.E. 2544 (2001). As the result, the Company’s paid-up capital decreases

from 1,599,999,999 shares to 1,599,690,000 shares.

On July 24-25, 2019, the Company had resale the repurchased shares 90,001 ordinary shares (par value of

Baht 0.25 each), or 0.01% of the total number of issued and fully paid up shares, for a total of Baht 0.25 million.

After due date of the disposal of repurchased shares on July 25, 2019, there were 309,999 in disposable shares.

Subsequently, on August 13, 2019, the Board of Directors of the Company resolved to approve the Company

to reduce its paid-up capital by deduction the repurchased shares which was unable to dispose under the

share repurchase program for financial management purpose in amount of 309,999 shares at par value of

Baht 0.25 per shares. These will resulting in a decrease in the registered share capital from Baht 400,000,000

(1,600,000,000 ordinary shares of Baht 0.25 each) to Baht 399,922,500.25 (1,599,690,001 ordinary shares of

Baht 0.25 each) and the paid-up capital from Baht 399,999,999.75 (1,599,999,999 ordinary shares of Baht 0.25 each)

to Baht 399,922,500 (1,599,690,000 ordinary shares of Baht 0.25 each). The Company registered the decrease

share capital with the Ministry of Commerce on 19 August 2019.

2nd Treasury shares

On February 25, 2019, the Board of Directors of the Company has approved to undertake a treasury stock

program for financial management purposes for the repurchase of not exceeding 16,000,000 shares at the par

value of Baht 0.25 per share or equivalent to not exceeding 1% of the total of paid - up shares and not

exceeding amounted to Baht 40 million. The procedure used for the repurchasing of shares is on the Stock

Exchange of Thailand, starting from March 13, 2019 to September 12, 2019.

On June 17-21, 2019, the Company had purchased back 2,109,800 ordinary shares (par value of Baht 0.25 each),

or 0.13% of the total number of issued and fully paid up shares, for a total of Baht 5.09 million.

On August 19, 2019, the Company had purchased back 1,000,000 ordinary shares (par value of Baht 0.25 each),

or 0.06% of the total number of issued and fully paid up shares, for a total of Baht 2.57 million.
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โดยการซื้อหุ�นคืนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เริ่มตั้งแต�วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 และ

ส้ินสุดโครงการซ้ือหุ�นคืน เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2562 สำหรับระยะเวลาการจำหน�ายหุ�นท่ีซ้ือคืนจะเร่ิมต�นเม่ือพ�นกำหนด 6 เดือน
นับตั้งแต�การซื้อหุ�นคืนเสร็จสิ้นโดยขายคืนภายใน 3 ป� ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันจำหน�ายหุ�นที่ซื้อคืน

ในภายหลัง

ตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�ท่ี กลต.ชส.(ว) 2/2548 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ� 2548

เกี่ยวกับการซื้อหุ�นคืนว�าบริษัทมหาชนจำกัดจะซื้อหุ�นคืนได� ไม�เกินวงเงินกำไรสะสม และให�บริษัทต�องกันกำไรสะสมไว�เป�น

เงินสำรองเท�ากับจำนวนจริงที่ได�จ�ายซื้อหุ�นคืนจนกว�าจะมีการจำหน�ายหุ�นซื้อคืนได�หมด หรือลดทุนที่ชำระแล�วโดยวิธีตัดหุ�น

ทุนซ้ือคืนท่ีจำหน�ายไม�หมดแล�วแต�กรณี บริษัทฯ ได�จัดสรรกำไรสะสมเป�นสำรองสำหรับหุ�นทุนซ้ือคืนเต็มจำนวนแล�ว เป�นจำนวน

7.66 ล�านบาท

19.  เง�นป�นผลจ�าย
ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2562 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมได�มีมติให�จ�ายเงินป�นผลแก�ผู�ถือหุ�นจากกำไรสะสม

ในส�วนของกำไรจากกิจการท่ีได�รับการส�งเสริมการลงทุน (BOI) เป�นเงินสด ในอัตราหุ�นละ 0.10 บาท รวมเป�นเงินจำนวนไม�เกิน

160 ล�านบาท ซึ่งได�จ�ายแล�วในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  

ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2563 เม่ือวันท่ี 16 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมได�มีมติรับทราบการจ�ายเงินป�นผลระหว�างกาล

แก�ผู�ถือหุ�น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 จากกำไรสะสมในส�วนของกำไรจากกิจการที่ได�รับ

การส�งเสริมการลงทุน ในอัตราหุ�นละ 0.0595 บาทต�อหุ�น และจ�ายจากกำไรสะสมในส�วนของกำไรจากกิจการที่ต�องเสียภาษี

ในอัตราหุ�นละ 0.0705 รวมเป�นอัตราหุ�นละ 0.13 บาท และรวมเป�นเงินจำนวน 207.56 ล�านบาท ซึ่งได�จ�ายแล�วเมื่อในวันที่

12 พฤษภาคม 2563

20.  สำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด บริษัทฯ จะต�องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไม�น�อยกว�าร�อยละ 5 ของกำไรสุทธิ

ประจำป�หักด�วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว�าทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรอง

ตามกฎหมายนี้จะนำไปจ�ายเป�นเงินป�นผลไม�ได�

21.  กองทุนสำรองเลี้ยงช�พพนักงาน
บริษัทฯได�จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นในป� 2556 โดยพนักงานจ�ายเงินสะสมในอัตราร�อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทฯ

จ�ายสมทบอีกส�วนหนึ่ง ในจำนวนที่เท�ากันเพื่อเข�ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยให�สถาบันการเงินในประเทศแห�งหนึ่งเป�นผู�

จัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2 )

พ.ศ.2542

บริษัทฯ ได�จ�ายเงินสมทบกองทุนฯ สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป�นจำนวนเงิน 3.93 ล�านบาท และ

3.69 ล�านบาท ตามลำดับ
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The repurchasing of shares on the Stock Exchange of Thailand is starting from June 17, 2019 to August 19, 2019

and September 30, 2019 is the end of the share repurchase program. The period of the resale of share is 6 months

after the completion date of share repurchase and not later than 3 years from this time which the Board of

Directors will consider fixing the schedule of the share resale later on.

According to letter No. Gor Lor Tor. Chor Sor. (Vor) 2/2548 of the Office of the Securities and Exchange Commission,

dated 14 February 2005, concerning the acquisition of treasury shares, a public limited company may purchase

back treasury shares in an amount not exceeding the amount of its retained earnings and is to appropriate

an equal amount of retained earnings to a reserve for treasury shares, which must be maintained until the

Company either sells the treasury shares or reduced its paid-up share capital by an amount equal to the value

of the treasury shares which it could not sell. The Company appropriated the full required amount of retained

earnings to a reserve for the treasury shares amounted to Baht 7.66 million.

19.   DIVIDENDPAYMENT
At the Annual General Meeting of the Shareholders on April 26, 2019, the shareholders approved to pay the

dividend from the retained earnings on profit from BOI business in the form of cash at the rate of Baht 0.10

per 1 existing share with the maximum amount of not exceeding Baht 160 million. Which is scheduled to be

paid on 14 May 2019

At the Annual General Meeting of the Shareholders on July 16, 2020 has approved to pay the interim dividend

the Board of Directors’ Meeting approval on April 24, 2020 from the retained earnings on profit from BOI business

at the rate of Baht 0.0595 per share and from the retained earning on profit from non - BOI business at the

rate of Baht 0.0705 per share totaling at the rate of Baht 0.13 per share, with the total amount of Baht 207.56 million

Which is paid on May 12, 2020

20.   LEGAL RESERVE
Under the Public Limited Companies Act., the Company is required to set aside as legal reserve of at

least 5% of its net profit of each year after deduction of deficit (if any) until the reserve reaches 10% of

authorized share capital. This reserve is not available for dividend distribution.

21.   PROVIDENT FUNDS
The Company has established the provident fund for its employee in year 2013. Each employee to contribute

5% of the gross salary and the Company contributes the same amount. The fund is managed by a local finance

institution under Provident Fund Act. (B.E.2530) and Provident Fund Act. (No.2 B.E.2542).

The Company has contributed to the fund for the year ended December 31, 2020 and 2019 amounted to

Baht 3.93 million and Baht 3.69  million respectively.

Annual report 2020 217BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED



22.  รายได�
รายได�สำหรับกิจการที่ได�รับการส�งเสริมการลงทุนและไม�ได�รับการส�งเสริมสำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

มีรายละเอียดดังต�อไปนี้

23.  กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
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22.   REVENUES
Revenues from the BOI - promoted and non - promoted industries for the years ended December 31, 2020

and 2019 are as follows :

23.   GAIN (LOSS) ON EXCHANGE RATE  
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24.  ค�าใช�จ�ายตามลักษณะ
ค�าใช�จ�ายสำคัญๆ สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ซึ่งจำแนกตามลักษณะได�ดังนี้

25.  ค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�
บริษัทฯ ได�รับสิทธิและประโยชน�ทางภาษีหลายประการจากคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน ภายใต�พระราชบัญญัติส�งเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2550 ซึ่งรวมถึงได�รับยกเว�นไม�ต�องเสียภาษีเงินได�นิติบุคคลสำหรับการดำเนินงานในกิจการที่ได�รับการส�งเสริม

(ตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 29)

อัตราท่ีบริษัทฯ ใช�ในการคำนวณภาษีเงินได�นิติบุคคล ของกำไรของการดำเนินงานส�วนซ่ึงไม�ได�รับสิทธิยกเว�นภาษีในอัตราร�อยละ 20

- ค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�สำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด�วย

- ภาษีเงินได�ที่เกี่ยวข�องกับส�วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

  ประกอบด�วย
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24.   EXPENSES BY NATURE
The expenditure items of expenses classified by nature as of December 31, 2020 and 2019 are as follows :

25.   TAX EXPENSES
The Company received promotional privileges from the Board of Investment including exemption from corporate

income tax in BOI - promoted industries (as stated in the note to financial statement 29). 

The income tax rate being used is 20%.

- Tax expenses for the year ended December 31, 2020 and 2019 consisted of

- Income tax relating to each component of other comprehensive income for the year ended December 31, 2020

  and 2019, consisted of:
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-  รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว�างค�าใช�จ�ายภาษีเงินได�กับผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช�สำหรับป�สิ้นสุดวันที่

   31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได�ดังนี้

-  ส�วนประกอบของสินทรัพย�และหนี้สินภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีประกอบด�วยรายการดังต�อไปนี้

ขาดทุนทางภาษียกไป จำนวน 655.06 ล�านบาท ในป� 2563 และ 850.87 ล�านบาท ในป� 2562 จะสิ้นอายุในป� 2565 ถึง 2568 บริษัท ฯ

ยังมิได�รับรู�รายการดังกล�าวเป�นสินทรัพย�ภาษีเงินได�รอการตัดบัญชีในงบการเงิน เนื่องจากยังไม�มีความเป�นไปได�ค�อนข�างแน�ว�า บริษัทฯ

จะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช�ประโยชน�ทางภาษีดังกล�าว
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-  Reconciliation  between income tax expense and the product of accounting profit multiplied by the applicable

   tax rates as of  December 31, 2020 and 2019 as follow:

-  The components of deferred tax asset is as follows :

The tax losses carry forword amount 655.06 million Baht in year 2020 and 850.87 million Baht in year 2019 expire in

year 2022 to year 2025. Deferred tax assets have not been recoginsed in the financial statements of the Company in

respect of this items because it is not certain that future taxable profit will be generated against which the Company

can utilise the benafits there from.
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26.  หุ�นสามัญถัวเฉลี่ยถ�วงน�ำหนัก
เนื่องจากการซื้อหุ�นทุนคืน ตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 18 บริษัทฯได�ปรับปรุงจำนวนหุ�นสามัญถัวเฉลี่ย

ถ�วงน้ำหนักที่ใช�ในการคำนวณกำไร(ขาดทุน) ต�อหุ�นสำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เพื่อสะท�อนถึงการ

เปลี่ยนแปลงของจำนวนหุ�นสามัญทั้งหมด ได�ดังนี้

27.  รายการที่เกิดข�้นกับกิจการที่เกี่ยวข�องกัน
27.1  บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข�องกัน ซึ่งยอดคงค�าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

      มีดังนี้

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข�องกัน สำหรับป�สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
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26.    WEIGHTED AVERAGE OF ORDINARY SHARES
According to the treasury shares as described in notes 18 to the financial statement, the Company has adjusted

the weighted average number of ordinary shares used in recalculation of the earnings per share as of December 31,

2020 and 2019 to reflect the effect of the change of number of share to earnings per share as follows:

27.   TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
27.1  The outstanding balance of significant business transactions with related person as of December 31, 2020

      and 2019 are as follows :

The transactions with related person as of December 31, 2020 and December 31, 2019 are as follows :
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27.2  ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บร�หาร
ค�าตอบแทนผู�บริหารประกอบด�วย เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน�อื่นของกรรมการ และผู�บริหารของบริษัทฯ

ค�าตอบแทนกรรมการและผู�บริหารสำหรับป� สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

28.  การเสนอข�อมูลทางการเง�นจำแนกตามส�วนงาน
บริษัทฯ มีการนำเสนองบการเงินจำแนกตามส�วนงานธุรกิจและตามส�วนงานทางภูมิศาสตร�ดังต�อไปนี้

1.  ส�วนงานธุรกิจ

    1.1  รายได�ตามสัญญา

    1.2  รายได�จากการให�บริการ

2.  ส�วนงานตามภูมิศาสตร�

    2.1  ส�วนงานในประเทศ

    2.2  ส�วนงานต�างประเทศ
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27.2  MANAGEMENT BENEFIT EXPENSES
Management benefit expenses consist of salary, bonus and other benefits of directors and management

of the Company.

Management benefit expenses as of December 31, 2020 and 2019 as follows :

28.   THE FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT
The Company proposed financial statements that classified by business segment and geography segment

as Follows :

1.  Business Segment

    1.1  Contract revenues

    1.2  Service Income

2.  Geography Segment

    2.1  Local 

    2.2  Oversea
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ข�อมูลเกี่ยวกับลูกค�ารายใหญ�
สำหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีรายได�จากลูกค�ารายใหญ� จำนวน 5 รายและ 2 ราย เป�นจำนวนเงิน

รวมประมาณ 1,738.63 ล�านบาท และ 1,345.00 ล�านบาท ตามลำดับ ตามยอดรายได�รวมของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได�รับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน และยังใช�สิทธิอยู� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1 ฉบับ

บัตรส�งเสริมการลงทุน ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ� 2557 ในกิจการผลิตโครงสร�างโลหะ สิทธิประโยชน�ท่ีสำคัญ ได�แก� การได�รับยกเว�น

ภาษีเงินได�นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได�รับส�งเสริมเป�นระยะเวลา 5 ป� นับแต�วันที่เริ่มมีรายได�

(30 กันยายน 2561)

ทั้งนี้บริษัทฯ จะต�องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข�อกำหนดต�าง ๆ ตามที่ระบุไว�ในบัตรส�งเสริมเพื่อให�ได�รับสิทธิพิเศษดังกล�าว

29.  สิทธ�ประโยชน�ตามบัตรส�งเสร�มการลงทุน

30.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

30.1  ภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให�ธนาคารค้ำประกัน ดังนี้

30.2  ภาระผูกพันในการซื้อสินทรัพย�ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป�นจำนวนเงิน 0.18 ล�านบาท และ

      3.09 ล�านบาทตามลำดับ

30.3  ภาระผูกพันในการซื้อสินค�าและบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป�นจำนวนเงิน 242.53 ล�านบาทและ

      309.08 ล�านบาทตามลำดับ

30.4  ภาระผูกพันตามสัญญาเช�าระยะสั้นและสัญญาเช�าซึ่งสินทรัพย�อ�างอิงมีมูลค�าต่ำ - ค�าเช�าท่ีดินท่ีมีกำหนดจ�ายชำระภายใน

      1 ป� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป�นจำนวนเงิน 2.11 ล�านบาท

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได�บันทึกภาระผูกพันตามสัญญาเช�าดำเนินงาน ตามสัญญาท่ีได�กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข�อ 32 เน่ืองจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยรับรู�

หนี้สินตามสัญญาเช�าที่เกี่ยวข�องที่เคยจัดประเภทเป�นสัญญาเช�าดำเนินงานด�วยมูลค�าป�จจุบันของเงินจ�ายชำระตามสัญญาเช�า

ที่เหลืออยู�คิดลดด�วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู�ยืมส�วนเพิ่มของบริษัทฯ ตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 16

228 รายงานประจำป� 2563
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



Major customer information
In year 2020 and 2019 the Company has earned from 5 and 2 major customers from Overseas operating

amounted to Baht 1,738.63 million and Baht 1,345.00 million respectively

29.   INDUSTRIAL PROMOTIONAL PRIVILEGES
The Company received promotional privileges from the Board of Investment and existing as of December 31, 2020

is one Promotional certificate.

Promotional certificate dated February 3, 2014 is for steel structure. The main privileges include exemption from

corporate income tax for the promoted activities for a period of 5 years from the date revenue is first derived.

(September 30, 2018).

To be entitled to the privileges, the Company must comply with the terms and conditions as specified in the

promotional certificates.

30.   COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES
As of December 31, 2020 and 2019, the Company has commitment and contingent liabilities as follows :

30.1  Contingent liabilities to banks for letters of guarantee as follows :

30.2  Commitment to purchase of fixed assets as of December 31, 2020 and 2019 amounted to approximately

      Baht 0.18 million and Baht 3.09 million respectively.

30.3  Commitment to purchase of materials and services as of December 31, 2020 and 2019 amounted to

      approximately Baht 242.53 million and Baht 309.08 million respectively.

30.4  Commitment under short - term lease and lease of low-value assets - land lease which have a payment

      due within 1 year as of December 31, 2020 amounted to Baht 2.11 Million.

As of December 31, 2020, the Company has recorded liability under operating lease agreements in accordance

to lease as described in note 32 to the financial statement as a result of the adoption of the TFRS 16 as of

January 1, 2020. Therefore the Company recognised the lease liabilities previously classified as operating lease

at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Company’s incremental borrowing

rate, as described in note 16 to the financial statement.
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 31.  การเป�ดเผยข�อมูลสำหรับเคร�่องมือทางการเง�น

นโยบายการบร�หารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีสำคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด�วยเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหน้ีและเจ�าหน้ีการค�า

บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล�าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด�านเครดิต
(ก)   ลูกหนี้การค�า

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด�านการให�สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค�า ฝ�ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให�มี

นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสมดังนั้นบริษัทฯ จึงไม�คาดว�าจะได�รับความเสียหายที่เป�นสาระสำคัญ

จากการให�สินเชื่อ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต�องสูญเสียจากการให�สินเชื่อคือมูลค�าตามบัญชีของลูกหนี้การค�าที่

แสดงอยู�ในงบแสดงฐานะการเงิน

(ข)    เง�นฝากสถาบันการเง�น
บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกิดจากเงินฝากสถาบันการเงิน อย�างไรก็ตาม เนื่องจากคู�สัญญาเป�นธนาคารที่มีความน�าเชื่อถือ

ซึ่งบริษัทพิจารณาว�ามีความเสี่ยงด�านเครดิตต่ำ

ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง
บริษัทฯ กำกับดูแลความเสี่ยงด�านสภาพคล�องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด ที่ผู�บริหารพิจารณา

ว�าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช�ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และลดผลกระทบจาก ความผันผวนในกระแสเงินสด

ระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงานมีรายละเอียดดังนี้
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31.   FINANCIAL INSTRUMENTS

Financial risk management policy
The Company’s financial instruments, principally comprise deposits with financial institutions, trade receivables

and payables, receivable and payable - principals. The financial risks associated with these financial instruments

and how they are managed is described below.

Credit risk

(A)    Trade receivables

The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade. The Company manages the risk by

adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore does not expect to incur

material financial losses. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of trade

receivables and receivable - principals as stated in the statements of financial position.

(B)    Deposits with financial institutions

The Company is exposed to risk arising from deposit with financial institutions. However, the counterparties

are banks with a good credit rating, for which the Company considers to have low credit risk.

Liquidity risk
The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate

by management to finance the Company’s operation and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows.

The remaining contractual maturities of financial liabilities at the reporting date are as follows:

Annual report 2020 231BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED



ความเสี่ยงด�านตลาด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต�างประเทศ เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายการค�ากับลูกหน้ีและ เจ�าหน้ีต�างประเทศ

อย�างไรก็ตามระยะเวลาในการชำระเจ�าหนี้ และการรับชำระจากลูกหนี้ มีระยะเวลาสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ และบริษัทย�อย มีสินทรัพย�และหนี้สินที่เป�นเงินตราต�างประเทศ ดังนี้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย�างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย�และหนี้สิน

ทางการเงินส�วนใหญ�มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล�เคียงกับอัตราตลาดในป�จจุบัน ความเส่ียง

จากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู�ในระดับต่ำ

มูลค�ายุติธรรม
สินทรัพย�ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินทั้งหมดของบริษัทฯ วัดมูลค�าด�วยวิธีราคาทุนตัดจำหน�าย (ยกเว�นหน�วยลงทุนและหลักทรัพย�

เผื่อขายที่วัดมูลค�าด�วยมูลค�ายุติธรรม) และเนื่องจากสินทรัพย�และหนี้สินทางการเงินส�วนใหญ�ของบริษัทฯ จัดอยู�ในประเภทระยะสั้น

มีอัตราดอกเบ้ียใกล�เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค�ายุติธรรมของสินทรัพย�และหน้ีสินทางการเงินใกล�เคียงกับมูลค�า

ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค�ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินท่ีผู�ซ้ือและผู�ขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย�กันในขณะท่ีท้ังสองฝ�ายมีความรอบรู�และเต็มใจในการแลกเปล่ียน

และสามารถต�อรองราคากันได�อย�างเป�นอิสระ ในลักษณะท่ีไม�มีความเก่ียวข�องกัน วิธีการกำหนดมูลค�ายุติธรรมข้ึนอยู�กับลักษณะของเคร่ืองมือ

ทางการเงิน มูลค�ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล�าสุดหรือกำหนดขึ้นโดยใช�เกณฑ�การวัดมูลค�าที่เหมาะสม

232 รายงานประจำป� 2563
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



Market risk

Risk from foreign exchange rate

The Company and its subsidiary encounters risk in foreign exchange rate because company has foreign receivables

and payables. However, the credit terms given or received from the receivables and payables are short period.

As of December 31, 2020 and 2019, the Company and its subsidiary have assets and liabilities in foreign currencies as follows:

Risk from interest rate

The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at financial institutions. However, since most of

the Company’s financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the

market rate, the interest rate risk is expected to be minimal.

Fair value

The Company’s financial assets and financial liabilities measured at amortised cost (except investment units and equity

securities available for sale are measured at fair value)  and the majority of the Company’s financial instruments are

short - term in nature or bear floating interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the

amounts presented in the statements of financial position.

A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled between knowledgeable,

willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is determined by reference to the market price of the

financial instrument or by using an appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument.
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32.  สัญญาเช�าระยะยาว
32.1  เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ตกลงเข�าทำสัญญาบริการกับบริษัทในประเทศแห�งหน่ึงในฐานะผู�ให�เช�า ในการเช�าพื้นที่

      ใกล�ท�าเรือของฐานทัพเรือ อันจะเป�นประโยชน�สำหรับการดำเนินโครงการต�างๆ ของบริษัทฯ ท้ังในป�จจุบันและในอนาคต

      โดยมีพื้นที่จำนวน 25 ไร� และสามารถเพิ่มได�อีก 10 ไร� โดยไม�มีค�าเช�าเพิ่มเติม ทั้งนี้ การเช�าพื้นที่ดังกล�าวมีระยะเวลา

      3 ป� ต้ังแต� 1 มีนาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ� 2566 โดยมีค�าเช�ารวมจำนวนประมาณ 90 ล�านบาท ซ่ึงบริษัทฯ ได�บันทึก

      เป�นสินทรัพย�สิทธิการใช�แล�ว (ตามที่กล�าวไว�ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 13 )

      การเข�าทำสัญญาดังกล�าว นอกเหนือจากการเช�าพื้นที่แล�ว บริษัทฯ และผู�ให�เช�า ยังมีวัตถุประสงค� เพ่ือท่ีจะเป�นพันธมิตร

      ทางธุรกิจกันในระยะยาว ผ�านการแลกเปล่ียนทรัพยากร องค�ความรู� ระหว�างท้ังสองฝ�าย เพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค�แผนการ

      ดำเนินธุรกิจและสร�างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวในการดำเนินธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก 

32.2  เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได�ทำสัญญาให�เช�าพ้ืนท่ีกับบริษัทในประเทศแห�งหน่ึง เป�นระยะเวลา 3 ป� โดยมีค�าเช�า

      และเงินรับล�วงหน�า ณ วันทำสัญญา รวมประมาณ 31.45 ล�านบาท

33.  คดีความ
33.1  คดีข�อพิพาทที่ 1
เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2560 เจ�าหน้ีรายหน่ึงได�ย่ืนฟ�องต�อศาลจังหวัดระยองเรียกร�องให�บริษัทฯชำระหน้ีท่ีค�างชำระอยู�เป�นจำนวนเงิน

รวมทั้งสิ้น 6.62 ล�านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได�ฟ�องแย�งในจำนวน 6.13 ล�านบาท

เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ศาลฯ มีคำพิพากษาให�บริษัทฯชำระหน้ีแก�เจ�าหน้ีเป�นจำนวนเงิน 6.62 ล�านบาท และดอกเบ้ียในอัตรา

ร�อยละ 7.5 ต�อป�ของเงินต�น จำนวน 6.23 ล�านบาท นับตั้งแต�วันฟ�องจนกว�าจะชำระเสร็จซึ่งบริษัทฯ ได�บันทึกหนี้สินไว�แล�ว

ในบัญชีเงินประกันผลงานค�างจ�าย จำนวน 4.89 ล�านบาท เจ�าหนี้การค�า จำนวน 1.34 ล�านบาท และดอกเบี้ยค�างจ�าย

จำนวน 0.39 ล�านบาท

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได�ยื่นอุทธรณ�คัดค�านคำพิพากษาของศาลชั้นต�น

และต�อมาเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 ศาลอุทธรณ� มีคำพิพากษายืนตามคำส่ังของศาลช้ันต�น โดยให�บริษัทฯชำระหนี้แก�เจ�าหนี้

เป�นจำนวนเงิน 6.62 ล�านบาท และดอกเบ้ียในอัตราร�อยละ 7.5 ต�อป�ของเงินต�น จำนวน 6.23 ล�านบาท นับต้ังแต�วันฟ�องจนกว�า

จะชำระเสร็จ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม�มีความประสงค�จะยื่นฎีกา จึงได�บันทึกหักเงินประกันที่วางไว�กับศาลฯจำนวน 7.76 ล�านบาท กับ

ยอดหนี้สินที่บันทึกไว�แล�วในบัญชีเงินประกันผลงานค�างจ�าย จำนวน 4.89 ล�านบาท เจ�าหนี้การค�า จำนวน 1.34 ล�านบาท และ

ดอกเบี้ยค�างจ�าย จำนวน 1.53 ล�านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
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32.   AGREEMENT 

32.1  On March 1, 2020, the Company entered into a service agreement with a local company as a land lessor.

      Such area is located in the navy port which can create benefits for existing and potential projects.

      The assigned area is 25 Rais where can be extended another 10 Rais without any additional cost in

      land lease. The leasing term will be 3 years, starting from March 1, 2020 - February 28, 2023 with the total

      rental amounted to Baht 90 million which the Company has recorded as Right - of - use assets as

      described in note 13 to the financial statement.

      In addition to the matter of land lease, the Company and the land lessor also aims to be the long - tern

      business partnership by exchanging resources, knowledge between the parties to achieve business plans

      and create the long-term sustainable growth in steel fabrication business.

32.2  On May 1, 2020, the Company entered into a land lease agreement with a local company. The leasing

      term will be 3 years with the total rental and advance receive at agreement date amounted to

      Baht 31.45 million.

33.   LITIGATION

33.1  CASE 1

On October 20, 2017, a creditor has filed a complaint to the Rayong Provincial Court requests the Company

to repay debts totaling Baht 6.62 Million. Then, the Company filed a counterclaim in amounted to Baht 6.13 million.

On December 19, 2018, the Court has a judgment that the Company has to pay debt to the creditor amounted

to Baht 6.62 million and interest at the rate of 7.5% per annum of principal of Baht 6.23 Million from the filling

date to payment is completed. Which the Company had already recorded this liability in account of retention

amounted to Baht 4.89 million, trade payable amounted to Baht 1.34 million and accrued interest amounted

to Baht 0.39 million.

On May 16, 2019, the Company appealed against the verdict of the trial court.

Later on December 12, 2019, the Court of Appeal ruled in favor of the Court of First Instance that the company

has to pay debt to creditors amounted to Baht 6.62 million and interest at the rate of 7.5% per annum of

principal of Baht 6.23 million from the of filling date to payment is completed. The company has no intention

to file a petition, therefore recorded deduction of the deposit pledge with the court in the amount of

Baht 7.76 million with the liabilities already recorded this liability in the account of retention amounted to

Baht 4.89 million, trade payable amounted to Baht 1.34 million and accrued interest amounted to Baht 1.53 million

as of March 31, 2020.
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33.2  คดีข�อพิพาทที่ 2
เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 เจ�าหน้ีรายหน่ึงได�ย่ืนฟ�องต�อศาลจังหวัดระยองเรียกร�องให�บริษัทฯชำระค�าจ�างในส�วนของงานเพ่ิมเติม

เป�นจำนวนเงิน 30.68 ล�านบาท โดยเป�นเงินต�นจำนวน 26.74 ล�านบาท พร�อมดอกเบ้ียในอัตราร�อยละ 7.5 ต�อป�ของเงินต�นจนถึง

วันฟ�องเป�นจำนวนเงิน 3.94 ล�านบาท 

เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2562 ศาลช้ันต�น มีคำพิพากษาให�บริษัทฯชำระหน้ีแก�เจ�าหน้ีเป�นเงินจำนวน 9.77 ล�านบาท และดอกเบี้ย

ในอัตราร�อยละ 7.5 ต�อป�ของเงินต�น นับตั้งแต�วันที่ 30 มีนาคม 2561เป�นต�นไป จนกว�าจะชำระเสร็จซ่ึงบริษัทฯ ได�บันทึกหน้ีสิน

ไว�แล�วในบัญชีเจ�าหนี้การค�า จำนวน 9.77 ล�านบาท และดอกเบี้ยค�างจ�าย จำนวน 0.92 ล�านบาท
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได�ยื่นอุทธรณ�คัดค�านคำพิพากษาของศาลชั้นต�น

เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2563 ศาลอุทธรณ� มีคำพิพากษากลับให�ยกฟ�องคำส่ังของศาลช้ันต�น โดยบริษัทฯไม�ต�องชำระหน้ีแก�เจ�าหน้ี

เป�นจำนวนเงิน 9.77 ล�านบาท รวมทั้งดอกเบี้ย และ ค�าฤชาธรรมเนียมในศาลชั้นต�นและชั้นอุทธรณ�

ต�อมาเจ�าหนี้ได�ยื่นฎีกาคัดค�านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ� และเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 บริษัทฯได�ยื่นคัดค�านการยื่นฎีกา

ของเจ�าหนี้ ซึ่งขณะนี้คดีอยู�ระหว�างการพิจารณาของศาลฎีกา

34.  การจัดประเภทรายการใหม�
บริษัทฯ ได�มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางบัญชีในงบการเงินที่นำมาเปรียบเทียบใหม� เพื่อให�สอดคล�องกับการจัดประเภท

รายการบัญชีของงวดป�จจุบัน ซึ่งไม�มีผลกระทบต�อกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดหรือส�วนของผู�ถือหุ�นตามที่เคยรายงานไว�การจัด

ประเภทรายการใหม�ที่สำคัญมีดังต�อไปนี้

35.  การอนุมัติงบการเง�น
งบการเงินนี้ได�รับอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ� 2564
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33.2  CASE 2

On October 12, 2018, a creditor has filed a complaint to the Rayong Provincial Court requests the Company

to pay the additional work totaling Baht 30.68 Million. The Principle amount of Baht 26.74 million plus interest

at the rate of 7.5% per annum of principle until the date of filing in the amount of Baht 3.94 Million. 

On June 18 2019, the Court has a judgment that the Company has to pay debt to the creditor amounted

to Baht 9.77 Million and interest at the rate of 7.5% per annum of principal from March 30,2018 to payment is

completed. Which the Company had already recorded this liabilities in account of trade payable amounted

to Baht 9.77 million and accrued interest amounted to Baht 0.92 million.

On September 16, 2019, the Company appealed against the verdict of the trial court.

On March 30, 2020, the Appeal Court ruled to dismiss the order of the trial court. The Company does not have

to pay debts to creditors amounting to Baht 9.77 million, including interest and fees in the Court of the trial

and the Appeal.

Then, the creditor has submitted a petition against the verdict of the Appeal Court, on September 14, 2020, the

Company filed objections against that petition, presently, the case is under consideration of the Supreme Court.

34.   RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS
Certain accounts in the financial statements as presented herein for comparative purpose have been reclassified

to conform with the current period’s classifications, with no effect on the profit (loss) for the period or

shareholders’ equity as previously reported. The significant reclassifications are as follows:

35.   APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements have been approved by the Board of directors of the Company on February 25, 2021.

Annual report 2020 237BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED



คำอธ�บายและการว�เคราะห�ฐานะการเง�นและผลการดำเนินงาน 

ภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ�านมา
บริษัทฯ ให�บริการงานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก (Fabrication) งานแปรรูปและประกอบกลุ�มช้ินงานขนาดใหญ� (Modularization) งานติดต้ัง

นอกสถานท่ี (Site Erection) และงานหล�อช้ินส�วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) และงานบริการอ่ืนๆ (Other Services) ท่ีผ�านมา

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการผลิตอุปกรณ�และก�อสร�างโรงงานต�างๆ จำนวนมากทั้งในและต�างประเทศให�แก�ลูกค�าในหลากหลาย

อุตสาหกรรม เช�น อุตสาหกรรมน้ำมันและก�าซทั้งต�นน้ำและปลายน้ำ อุตสาหกรรมป�โตรเคมี อุตสาหกรรมโรงไฟฟ�า อุตสาหกรรม

โรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมเหมืองแร�และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เป�นต�น 

ในป� 2563 นับเป�นป�ที่ท�าทายมากที่สุดป�หนึ่งในรอบหลายทศวรรษต�อเศรษฐกิจโลกและไทย เนื่องจากผลกระทบจากการแพร�ระบาด

ของโควิด-19 ดังน้ัน เพ่ือลดความเส่ียงจากโรคระบาดดังกล�าว หลายประเทศได�ใช�นโยบายการป�ดประเทศ งดการเดินทางระหว�างประเทศ

แต�ในทางกลับกันส่ิงน้ีกลับส�งผลเสียหายต�อภาวะเศรษฐกิจโลกและกิจกรรมทางธุรกิจหลายอย�าง การชะลอตัวของเศรษฐกิจยังส�งผลกระทบ

อย�างมากต�อทั้งการบริโภคน้ำมันทั่วโลก และราคาน้ำมัน โดยเฉพาะอย�างยิ่งในช�วงครึ่งป�แรกของป� 2563 อย�างไรก็ตาม ในช�วงครึ่งหลัง

ของป� 2563 บริษัทผลิตเวชภัณฑ�ยาหลายแห�งได�ประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนสำหรับการป�องกันไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะช�วยเพิ่ม

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและธุรกิจต�อการฟ��นตัวของเศรษฐกิจโลกได�ในป� 2564 

แม�จะเกิดสถานการณ�ไวรัสโควิด-19 ในป� 2563 นั้น บริษัทก็ยังได�รับงานโครงการใหม� ซึ่งได�แก� โครงการ KOODAIDERI ในอุตสาหกรรม

เหมืองแร� และงานเพิ่มเติมจากโครงการ SANTOS ในอุตสาหกรรมก�าซ นอกจากนี้ บริษัทยังประสบความสำเร็จในการส�งมอบโครงการ

ขนาดใหญ�อย�างมีคุณภาพและตามกำหนดเวลา อย�างเช�น โครงการ UPGN และ LINDE ให�กับลูกค�า ซ่ึงแสดงให�เห็นถึงความสามารถ และ

ความมุ�งม่ันของบริษัทอันเป�นหน่ึงในหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทการเร่ิมฟ��นตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให�บริษัทได�รับการเสนอ

ให�เข�าร�วมการประมูลงานจากลูกค�าทั้งตลาดต�างประเทศและตลาดในประเทศในหลายอุตสาหกรรม เช�น โรงไฟฟ�า โรงกล่ันน้ำมัน น้ำมัน

และก�าซ ธุรกิจพลังงานสะอาดและเหมืองแร� ท�ามกลางสถานการณ�ป�จจุบัน น่ีเป�นส่ิงท่ีบ�งช้ีให�เห็นถึงโอกาสในการเข�าไปรับงานโครงการต�างๆ

ของบริษัทในอนาคต

รายได�
รายได�ตามสัญญา
ในป� 2563 บริษัทมีรายได�ตามสัญญา (ไม�รวมรายได�อ่ืน) เท�ากับ 1,965.3 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 2.6% จาก 2,017.6 ล�านบาท ในป� 2562

การลดลงของรายได�ตามสัญญาสาเหตุหลักเนื่องจากรายได�จากโครงการใหม�ยังไม�สามารถมาชดเชยกับโครงการที่สิ้นสุดลงไปแล�วอย�าง

โครงการ UPGN โครงการ Linde และโครงการ PTTLNG

บริษัทฯ มีรายได�ตามสัญญาเป�นรายได�หลักของบริษัทฯ โดยในป� 2562-2563 คิดเป�นร�อยละ 97.32 และ 96.58 ของรายได�รวมตามลำดับ

ท้ังน้ี โครงสร�างรายได�จะมีสัดส�วนแตกต�างกันไปในแต�ละป�ข้ึนอยู�กับลักษณะงานโครงการในแต�ละอุตสาหกรรม การชนะการประมูลโครงการ

จากผู�รับเหมาโครงการหลักหรือเจ�าของโครงการโดยตรง และลักษณะผลิตภัณฑ�และบริการ (การแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก งานประกอบ

กลุ�มช้ินงานขนาดใหญ� และอ่ืนๆ) ซ่ึงในช�วงป� 2562-2563 ท่ีผ�านมา รายได�ส�วนใหญ�มาจากงานแปรรูปและประกอบโครงสร�างกลุ�มช้ินงาน

ขนาดใหญ�ให�แก�ลูกค�าในอุตสาหกรรมน้ำมันและก�าซ เหมืองแร� โดยมีสัดส�วนคิดเป�นร�อยละ 59.81 และ 52.43 ของรายได�รวมตามลำดับ

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร�างรายได�มีดังนี้
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

PERFORMANCE OVERVIEW

The company’s business operation engages mainly in fabricating steel products composing of steel fabrication,

modularization, site erection, precast concrete and other services to support the company’s steel fabrication business.

Moreover, the company has successfully delivered various projects locally and internationally for many industries such

as oil & gas upstream and downstream, petrochemical, power plant, refinery, mining and renewable energy. 

Year 2020 was considered as the most challenging year seen in decades to both the global and the Thai economies

due to the Covid-19 pandemic. To mitigate risk of such pandemic, many countries have implemented lockdowns and

international travel bans which in turn caused the negative impact on the world economic activities and businesses.

The slowdown of economies has also the profound effect on the global oil consumption and oil price, particularly in

1H2020. However, in 2H2020 many pharmaceutical firms successfully developed vaccines for COVID-19 which in turn

helped enhance investors and businesses confidence for the world economic recovery in 2021. Even the COVID-19,

the Company has also secured new projects in 2020, namely KOODAIDERI project in mining industry and additional

work from SANTOS project in Gas industry.  Moreover, the Company also successfully delivered large-scale projects such

as UPGN and LINDE project - with high quality and on-time to the client which expressed our capabilities and

commitment to the client as one of the Company’s business principles. With the global economic recovery, the Company

has received potential project bids both in oversea and local markets, spreading to many industries such as power plant,

refinery, oil and gas, green energy business as well as mining. Based on the current situation, there might be high

possibilities for the company to secure some of potential project bids in the foreseeable future.

REVENUE

Contracted Revenue

In 2020, Contracted Revenue (excluding other revenue) was 1,965.3 million baht, decreasing by 2.6% from 2,017.6 million baht

in 2019. The Contract Revenue slightly decreased because the Company could not ramp up the new projects in time

to offset the decline in activities during the concluding phases of the projects such as UPGN, LINDE and PTTLNG.

The Company’s contracted revenue in 2019 and 2020 were 97.32% and 96.58% of the total revenue respectively.

The revenue structure varies each year depending on the industry that the project is in, customer (EPC contractors vs.

direct project owners) and the product (fabrication, modularization, other) mixes. During 2019-2020 the proportion for

Modularization for mainly clients in oil and gas as well as mining were 59.81 and 52.43% respectively of total. The detail

is shown in the table below:
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โครงสร�างรายได�

ป� 2562 ป� 2563

หน�วย : ล�านบาท

 มูลค�า ร�อยละ  มูลค�า ร�อยละ

1.  งานแปรรูปและประกอบกลุ�มชิ้นงานขนาดใหญ�

2.  งานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก 

1,239.85 59.81 1,066.90 52.43

685.59 33.07 761.46 37.42

- งานโครงสร�างเหล็ก  359.77 17.35 379.67 18.66

- งานประกอบและเชื่อมท�อ 325.82 15.72

- งานโครงสร�างภาชนะบรรจุ 381.79 18.76

3.  งานบริการอื่นๆ 92.12 4.44 136.94 6.73

รวมรายได�ตามสัญญา 2,017.56 97.32 1,965.30 96.58

รายได�อื่น/1 55.59 2.68 69.53 3.42

รวมรายได� 2,073.15 100 2,034.83 100

ป� 2562 ป� 2563

หน�วย : ล�านบาท

หมายเหตุ  :  /1รายได�อื่นประกอบด�วย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการขายทรัพย�สิน รายได�จากการขายเศษเหล็ก รายได�จากดอกเบี้ย

             (พิจารณาคำอธิบายเพิ่มเติมในหัวข�อ “รายได�อื่น”) ทั้งนี้ป� 2563 รายได�อื่นเท�ากับ 69.53 ล�านบาท

ในส�วนของการรับรู�รายได�จากสัญญา บริษัทฯ มีนโยบายทางบัญชีในการรับรู�รายได�ตามสัญญาโดยพิจารณาถึงขั้นความ สำเร็จของงาน

(Percentage of completion) โดยพิจารณาร�วมกับข้ันความสำเร็จของงานท่ีประเมินโดยวิศวกรของบริษัทฯ ร�วมกับลูกค�า ท้ังน้ี โครงการ

ที่ยังไม�ได�รับรู�รายได� ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค�าประมาณ 2,636 ล�านบาท

มูลค�างานที่ยังไม�ได�รับรู�รายได� (ณ ต�นงวด)

มูลค�างานที่ได�รับเพิ่มเติมระหว�างป�

- มูลค�างานที่ได�รับเพิ่มเติมจากสัญญาโครงการใหม�

- มูลค�างานส�วนเพิ่มเติม (Addition Work)

มูลค�างานที่รับรู�ระหว�างงวด

มูลค�างานที่ยังไม�ได�รับรู�รายได� (ณ วันสิ้นงวด)

1,902.00 3,074.85

3,190.41 1,526.54

3,145.22 1,325.22

45.19 201.32

2,017.56

3,074.41

1,965.30

2,636.09
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2019 2020

1,239.85 59.81 1,066.90 52.43

685.59 33.07 761.46 37.42

359.77 17.35 379.67 18.66

325.82 15.72

381.79 18.76

92.12 4.44 136.94 6.73

2,017.56 97.32 1,965.30 96.58

55.59 2.68 69.53 3.42

2,073.15 100 2,034.83 100

(Unit : million baht)

Revenue Structure

Amount Amount% %

1.  Modularization

2.  Steel Fabrication

- Steel Structure

- Piping Fabrication

- Storage Tank

3.  Other Services

Total Contracted Revenue

Other Income/1

Total Rrevenue

Remark : /1Other income consists of foreign exchange gain, profit/loss from sale of assets, revenue from sale of steel scrap,

          interest income  (See details in the section for Other Revenues). 2020 other revenues were 69.53 million baht.

Revenue recognition is largely based on the percentage of project progress, jointly assessed by the BJCHI’s project

management team and the customers. Below is the remaining unrealized project value as of 31 December 2020 -

approximately 2,636 million baht of backlog remain.

2019 2020

1,902.00 3,074.85

3,190.41 1,526.54

3,145.22 1,325.22

45.19 201.32

2,017.56

3,074.41

1,965.30

2,636.09

(Unit : million baht)

Unrealized project value (at the beginning of period)

Additional contract value during the period

- New project value

- Addition work value

Realized project value during the period

Unrealized project value (at the end of period)
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รายได�อื่น
ในป� 2563 บริษัทมีรายได�อื่น (ไม�รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน) เท�ากับ 46.09 ล�านบาท ลดลงจากป� 2562 ที่เท�ากับ 55.59 ล�านบาท

ทั้งนี้ สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได�จากดอกเบี้ย

ต�นทุนและค�าใช�จ�าย
ต�นทุนงานตามสัญญา
บริษัทมีต�นทุนงานตามสัญญาใน ป� 2563 เท�ากับ 1,922.85 ล�านบาท เพิ่มขึ้นร�อยละ 16.13% จากช�วงเวลาเดียวกันของป�ก�อนที่เท�ากับ

1,655.83 ล�านบาท สาเหตุหลัก เนื่องจากการรับรู�ต�นทุนส�วนเพิ่มจากการชะลอโครงการ CRISP โดยปราศจากการรับรู�รายได� รวมถึง

ค�าใช�จ�ายส�วนเพิ่มจากการลงทุนเพื่อรองรับงานโครงการในอนาคต อย�างไรก็ตาม บริษัทกำลังอยู�ระหว�างการเจรจากับลูกค�า เพื่อขอ

ค�าชดเชยจากต�นทุนต�างๆ ที่เกิดขึ้นจากการชะลอโครงการ

ค�าใช�จ�ายในการขายและบร�หาร
ในป� 2563 บริษัทมีค�าใช�จ�ายในการขายและบริหารเท�ากับ 278.39 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ 31.45% จากป� 2562 ท่ีเท�ากับ 211.79 ล�านบาท

เนื่องจากค�าใช�จ�ายในการขนส�งโครงการขนาดใหญ�และค�าเงินชดเชยที่เพิ่มขึ้น

กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในป� 2563 เท�ากับ 23.44 ล�านบาท เปรียบเทียบกับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในป� 2562 เท�ากับ

143.46  ล�านบาท เน่ืองจากมีกระแสเงินทุนไหลออกจากประเทศไทย ส�งผลให�ค�าเงินบาทอ�อนค�าลง โดยเฉพาะในช�วงคร่ึงแรกของป� 2563

2562 2563

หน�วย : ล�านบาท

ร�อยละ ร�อยละ

กำไร

ความสามารถในการทำกำไร

ล�านบาท ล�านบาท

กำไรขั้นต�น

กำไรสุทธิ

361.73 17.92 42.46 2.16

47.21 2.28 (193.92) (9.53)

อัตรากำไรขั้นต�น
ในป� 2563 กำไรข้ันต�นเท�ากับ 42.46 ล�านบาท เปรียบเทียบช�วงเวลาเดียวกันของป�ก�อนท่ีมีกำไรข้ันต�นเท�ากับ 361.73 ล�านบาท การปรับตัว

ลดลงของกำไรขั้นต�น สาเหตุหลักเนื่องจากการรับรู�ต�นทุนส�วนเพิ่มจากการชะลอโครงการ CRISP โดยปราศจากการรับรู�รายได� รวมถึง

ค�าใช�จ�ายส�วนเพิ่มจากการลงทุนเพื่อรองรับงานโครงการในอนาคต

อัตรากำไรสุทธ�
ในป� 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิเท�ากับ 193.92 ล�านบาท เทียบกับช�วงเวลาเดียวกันของป�ก�อนที่มีกำไรสุทธิเท�ากับ 47.21 ล�านบาท

การปรับตัวลดลงของกำไรสุทธิ เน่ืองจากต�นทุนส�วนเพ่ิมจากการดำเนินโครงการท่ีชะลอตัวลง ค�าใช�จ�ายส�วนเพิ่มจากการลงทุนเพื่อรองรับ

งานโครงการในอนาคต รวมทั้งค�าใช�จ�ายในการขนส�งโครงการขนาดใหญ�และค�าเงินชดเชยที่เพิ่มขึ้นตามที่อธิบายไว�ก�อนหน�า
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OTHER REVENUE

In 2020, other revenue (excluding FX gain) was 46.09 million baht, decreasing from 55.59 million baht as compared

to that in 2019. This was mainly caused by the decrease in interest revenue.

COSTS AND EXPENSES

CONTRACTED COSTS

Contracted Costs in 2020 was 1,922.85 million baht, representing the increase by 16.13% from 1,655.83 million baht in the

same period of last year. The increase in Contracted Costs was due mainly to the incurred cost from CRISP’s suspended

project activities which the Company has already recognized the large amount of cost without revenue and additional

investment expense to accommodate the future projects. However, the Company is under the negotiation to request

the compensation from the client from such suspended project.

SELLING, GENERAL, AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Selling, General and Administrative expenses (SG&A) in 2020 was 278.39 million baht, increasing by 31.45% from 2019

which was 211.79 million baht due to the one-time transportation expense for a large scale-project and severance pay.

FOREIGN EXCHANGE GAINS/LOSSES

In 2020, the company recognized FX gain by 23.44 million baht as compared with 2019 FX loss at 143.46 million baht. This

was due to the depreciation of THB against US dollar particularly in 1H2020 after there was capital outflow from Thailand.

PROFIT

%

กำไรขั้นต�น

กำไรสุทธิ

361.73 17.92 42.46 2.16

47.21 2.28 (193.92) (9.53)

Profitability

2019 2020 

Amount Amount

GROSS PROFIT MARGIN

In 2020, Gross Profit was 42.46 million baht, comparing with that of 361.73 million baht in 2019. The decrease in Gross profit

resulted mainly from incurred cost from CRISP’s suspended project activities which the Company has already recognized

the large amount of cost without revenue and additional investment expense to accommodate the future projects.

NET PROFIT MARGIN

Net loss in 2020 was at 193.92 million baht as compared with the net profit in 2019 at 47.21 million baht due largely

to incurred cost from the suspended project activities, additional investment expense to accommodate the future projects,

the one-time transportation expense for a large scale-project and severance pay as previously cited.

(Unit : million baht)
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ฐานะทางการเง�นของบร�ษัท

สินทรัพย�
สินทรัพย�ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค�าเท�ากับ 3,818.16 ล�านบาท ลดลง 588.22 ล�านบาท จาก 4,406.38 ล�านบาท

ณ สิ้นป� 2562 สาเหตุหลักเนื่องจากการลดลงของสินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา จากปริมาณงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับป�ก�อนหน�า

เง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสด
ณ สิ้นป� 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดจำนวน 597.95 ล�านบาท ลดลงจากจาก 692.15 ล�านบาท ณ สิ้นป� 2562

การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด เน่ืองจากบริษัทฯ ได�นำเงินสดบางส�วนไปใช�เพ่ือการลงทุนสำหรับรองรับงานโครงการใหม�

ในอนาคต รวมทั้งมีการจายเงินป�นผลในป�ที่ผ�านมา

ลูกหนี้การค�าและมูลค�างานตามสัญญาที่ยังไม�เร�ยกเก็บจากลูกค�า
บริษัทฯ มีลูกหน้ีการค�า ณ ส้ินป� 2562 และ 2563 เท�ากับ 188.34 ล�านบาท และ 683.83 ล�านบาท ตามลำดับ การเพ่ิมข้ึนของลูกหน้ีการค�า

เนื่องจากบริษัทยังอยู�ในระหว�างรอรับชำระเงินจากลูกค�ารายหนึ่งที่ต�างประเทศ โดยบริษัทคาดว�า ลูกค�ารายดังกล�าวจะทะยอยชำระเงิน

ให�บริษัทครบทั้งหมดภายในป� 2564 นี้

สินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา ณ สิ้นป� 2562 และ 2563 เท�ากับ 1,398.81 ล�านบาท (คิดเป�นร�อยละ 31.74 ของสินทรัพย�รวม) และ

394.91 ล�านบาท (คิดเป�นร�อยละ 10.34 ของสินทรัพย�รวม) ตามลำดับ โดยปกติแล�วบริษัทฯ จะมีมูลค�าสินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา

เน่ืองจากบริษัทฯ รับรู�รายได�โดยพิจารณาถึงข้ันความสำเร็จของงาน (Percentage of Completion) ทำให�การรับรู�รายได�ตามความคืบหน�า

ของการทำงานและระยะเวลาของการออกใบเสร็จที่แตกต�างกัน เนื่องจากเงื่อนไขในการส�งเอกสาร การบันทึกข�อมูลในระบบการส�งงาน

และการตรวจสอบข�อมูลของลูกค�า ทั้งนี้ การลดลงของสินทรัพย�ที่เกิดจากสัญญา เกิดจากการที่บริษัทฯ มีปริมาณงานลดลงเมื่อเทียบกับ

ป�ท่ีผ�านมาและมีส�วนหน่ึงท่ีบริษัทฯ ได�ออกเอกสารเรียกเก็บเงินจากลูกค�าแล�ว ทำให�ส�วนดังกล�าวถูกย�ายไปอยู�ในส�วนของลูกหน้ีการค�าแทน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�าให�แก�ลูกค�าขึ้นอยู�กับประเภทของลูกค�า ในกรณีที่เป�นลูกค�าจาก

งานโครงการ ระยะเวลาการให�สินเชื่อการค�าจะขึ้นอยู�กับข�อตกลงในการทำสัญญาโครงการแต�ละโครงการ

กรณีท่ีเป�นลูกค�าจากงานบริการท่ัวไป เช�น การชุปสังกะสี บริษัทฯ ได�กำหนดนโยบายและระยะเวลาการให�สินเช่ือ โดยท่ัวไปอยู�ท่ีประมาณ

30 วัน

สินค�าคงเหลือ
เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ จะเป�นการดำเนินการตามคำสั่งลูกค�า บริษัทฯ จึงไม�มีสินค�าคงเหลือในรูปของงานสำเร็จรูป โดยจะมี

เพียงวัตถุดิบและสินค�าระหว�างทำเท�านั้น ณ สิ้นป� 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีสินค�าคงเหลือเท�ากับ 662.42 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ

15.03 ของสินทรัพย�รวม และ 691.05 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 18.10 ของสินทรัพย�รวม ตามลำดับ สินค�าคงเหลือในป� 2563 มีมูลค�า

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป�ก�อนหน�าเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบและสินค�าระหว�างทำ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ�-สุทธิ ณ สิ้นป� 2562 และ 2563 เท�ากับ 1,183.99 ล�านบาท และ 1,175.93 ล�านบาท (คิดเป�นร�อยละ 26.87

และ 30.80 ของสินทรัพย�รวมของบริษัทฯ) ตามลำดับ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับป�ก�อนหน�า บริษัทฯ ไม�ได�มีการลงทุนจำนวนจำนวนมาก

เมื่อเทียบกับป�ก�อนหน�า
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FINANCIAL POSITION

ASSET

As of 31 December 2020, the Company’s total assets were 3,818.16 million baht, decreasing by 588.22 million baht from

4,406.38 million baht at the end of 2019. The decrease in total assets resulted mainly from the decrease in Contract

assets due to the slowdown of project activities from the previous year.

Cash and Cash Equivalents

At the end of 2020, the Company had cash and cash equivalents of 597.95 million baht, decreasing from 692.15 million baht

at the end of 2019. Decrease in cash and cash equivalents because the Company has made some investment to

underpin the future projects as well as made dividend payment to shareholder in last year.

Trade & Unbilled Receivables

The company trade receivables as of the end of 2019 and 2020 were 188.34 million baht and 683.83 million baht.

The trade receivables increased after the Company has been waiting for the payment of an oversea client where

the Company expected to receive the whole payment from such client within 2021.

Contract assets at the end of 2019 and 2020 were 1,398.81 million baht (31.74 % of total assets) and 394.91 million baht

(10.34 % of total assets), respectively. In general, the Company’s revenue recognition is based on Percentage of

Completion method. As a result of that, there usually exist Contract assets because of the lag time between the

agreement of progress and the invoice timing due to requirements for document submission, inputs into the client systems

and verifications. Meanwhile, the decrease in Contract assets was due primarily to the decrease in project activities

as compared to the prior year. Moreover, when the Company issues invoices to a client, some parts of Contract assets

have been transferred to trade receivables.

The Company also defines a credit policy depending on a type of clients. If they are project-based clients, the credit

policy is based on the term and condition as specified in the project contract.

If they are general clients who receive other services such as galvanizing, the credit policy is approximately for 30 days.

Inventory

Because the company fabricates and provides customer - order products, there is no inventory in the form of finished

goods, and the inventory comprises raw and work-in-progress material. The 2019 and 2020 inventory value were

662.42 million baht or 15.03% of total assets and 691.05 million baht or 18.10% of total assets, respectively. Inventories

in 2020 increased in value compared to the previous year due to the increase in raw and work-in-progress material.

Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment at the end of 2019 and 2020 were 1,183.99 million baht and 1,175.93 million baht

(26.87% and 30.80% of total assets), respectively. This was because the Company did not invest largely as compared

to the previous year.
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แหล�งที่มาของเง�นทุน
หนี้สิน
ณ สิ้นป� 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท�ากับ 739.10 ล�านบาท และ 552.36 ล�านบาท ตามลำดับ ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียน

เท�ากับ 709.91 ล�านบาท และ 507.56 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 96.05% และ 91.89% ของหนี้สินรวมตามลำดับ ทั้งนี้ การลดลง

ของหนี้สินรวมนั้น สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของเจ�าหนี้การค�าซึ่งเป�นไปตามปริมาณงานที่ลดลง

ส�วนของผู�ถือหุ�น
ณ สิ้นป� 2563 บริษัทฯ มีส�วนของผู�ถือหุ�นรวมเท�ากับ 3,265.80 ล�านบาท ลดลงจำนวน 401.48 ล�านบาท จากป� 2562 ที่เท�ากับ

3,667.28 ล�านบาท โดยส�วนของผู�ถือหุ�นที่ลดลงนั้น สาเหตุหลักเกิดจากการจ�ายเงินป�นผลในป� 2563

กระแสเง�นสดสุทธ�

ป� 2562 ป� 2563

หน�วย : ล�านบาท

งบกระแสเงินสด

เงินสดสุทธิได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน

เงินสดสุทธิได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท�าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(280.95)

(6.15)

(163.02)

      16.42 

157.48 

281.11 

(210.99)

(10.16)

(433.70) 217.44

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดได�มาจากกิจกรรมดำเนินงานใน ป� 2563 มีจำนวน 157.48 ล�านบาท เทียบกับป� 2562 ท่ีติดลบ 280.95 ล�านบาท สาเหตุหลัก

เน่ืองจาก ป� 2563 มีการลดลงของสินทรัพย�ท่ีเกิดจากสัญญา หลังจากท่ีบริษัทได�ดำเนินโครงการบางโครงการให�แก�ลูกค�าเสร็จเรียบร�อยแล�ว

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
ในป� 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช�ไปในกิจกรรมลงทุนเป�นบวกเท�ากับ 281.11 ล�านบาท ขณะท่ีป�ก�อนหน�าท่ีติดลบเท�ากับ 6.15 ล�านบาท

สาเหตุหลักเนื่องจาก บริษัทฯ มีการให�กู�ยืมแก�บุคคลภายนอกลดลง รวมทั้งค�าใช�จ�ายในการลงทุนด�านอาคารและอุปกรณ�ที่ลดลงจาก

ป�ก�อนหน�า

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
ในป� 2563 กระแสเงินสดใช�ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ ติดลบเท�ากับ 210.99 ล�านบาท เทียบกับป� 2562 ที่ติดลบเท�ากับ

163.02 ล�านบาท เนื่องจากมีการจ�ายเงินป�นผลให�กับผู�ถือหุ�นในป� 2563 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป� 2562
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SOURCE OF FUND

Liabilities

The company’s total liabilities as of 2019 and 2020 were 739.10 million baht and 552.36 million baht, respectively.

At the same time, the current liabilities as of 2019 and 2020 were 709.91 million baht and 507.56 million baht, accounting

for 96.05% and 91.89% of total liabilities, respectively. The decrease in liabilities has been directly driven by the decrease

in trade payables due to the slowdown of project activities.

Shareholders’ Equity

2020 total shareholders’ equity was 3,265.80 million baht, falling by 401.48 million baht from 3,667.28 million baht in 2019.

The decreased shareholders’ equity was mainly due to the dividend payment made in 2020.

NET CASH FLOWS

2019 2020

(280.95)

(6.15)

(163.02)

      16.42 

157.48 

281.11 

(210.99)

(10.16)

(433.70) 217.44

(Unit : million baht)

Statements of Cash Flows

Net Cash Inflow (Outflow) from Operating Activities

Net Cash Inflow (Outflow) from Investing Activities

Net Cash Inflow (Outflow) from Financing Activities

Effect from Exchange Rate on Cash and Cash Equivalents

Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents - Net

Cash Flows from Operating Activities

Net cash flow from operating activities in 2020 was 157.48 million baht, as compared to that in 2019 at negatively

280.95 million baht because Contract assets in 2020 decreased as a result of the concluding phase of some project

activities.

Cash Flows from Investing Activities

Net cash flow from investing activities in 2020 was positively 281.11 million baht, comparing with the previous year at

negatively 6.15 million baht. This was mainly because there was the decrease in repayment for loan to external parties

and the reduction of investment expenses relating to buildings and equipment as compared to the previous year.

Cash Flows from Financing Activities

Net cash flows in 2020 from financing activities were negative 210.99 million baht, increasing from 2020 which was

equal to negative 163.02 million baht due to the increasing dividend payment to shareholders in 2020 as compared

to the prior year.
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ป� 2562 ป� 2563

อัตราส�วนทางการเง�น
อัตราส�วนประสิทธ�ภาพในการดำเนินงาน

หน�วยรายการ

อัตราส�วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�*

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย�ถาวร*

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย�*

%

%

เท�า

1.14

11.93

0.50

(4.72)

(5.06)

0.49 

ป� 2562 ป� 2563หน�วยรายการ

อัตราส�วนแสดงสภาพคล�อง 

* ใช�ค�าเฉลี่ยของสินทรัพย�และสินทรัพย�ถาวร

ในป� 2563 บริษัทฯ มีอัตราส�วนผลตอบแทนจากสินทรัพย� และอัตราส�วนผลตอบแทนจากสินทรัพย�ถาวรเท�ากับติดลบร�อยละ 4.72 และ

5.06 ตามลำดับ  ปรับตัวลดลงจากป�ก�อนหน�า โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามที่กล�าวไว�ก�อนหน�า

อัตราส�วนสภาพคล�อง

อัตราส�วนสภาพคล�อง

อัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็ว

อัตราส�วนสภาพคล�องกระแสเงินสด

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น

เท�า

เท�า

เท�า

เท�า

4.45

3.31

-0.69

0.20

4.92

3.30

0.26

0.17

ในป� 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีอัตราส�วนสภาพคล�องอยู�ท่ี 4.45 เท�า และ 4.92 เท�า ตามลำดับ ในขณะท่ีอัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็ว

เท�ากับ 3.31 เท�า และ 3.30 เท�า ตามลำดับ การเพ่ิมข้ึนของอัตราส�วนสภาพคล�อง เน่ืองจากลูกหน้ีการค�ามีจำนวนเพ่ิมข้ึนจาก 188.34 ล�านบาท

จากป�ก�อนหน�า มาอยู�ที่ 683.83 ล�านบาท รวมไปถึงการลดลงของเจ�าหนี้การค�าจาก 505.19 ล�านบาท ในป� 2562 เป�น 209.12 ล�านบาท

ในป� 2563 ส�งผลให�หน้ีสินหมุนเวียนรวมลดลง ในขณะท่ีอัตราส�วนสภาพคล�องหมุนเร็วทรงตัวจากป�ก�อนหน�า ท้ังน้ี สภาพคล�องของบริษัทฯ

ในช�วงที่ผ�านมาอยู�ในเกณฑ�ค�อนข�างดี เนื่องจากมีกระแสเงินสดและการรับชำระเงินจากลูกค�าอย�างสม่ำเสมอ ในบางโครงการบริษัทฯ

จะได�รับเงินล�วงหน�าจากลูกค�าเพื่อเป�นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบหลักประมาณร�อยละ 5-10 ของมูลค�าสัญญา ส�งผลให�บริษัทฯ

ไม�มีความจำเป�นในการใช�เงินกู�ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร�ง โดยในป� 2562 และป� 2563 บริษัทฯ มีอัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�นที่ต่ำเท�ากับ 0.20 เท�า

และ 0.17 เท�า เนื่องจากการไม�มีหนี้สินที่เป�นเงินกู�ระยะยาว

ภาระผูกพัน
ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการให�ธนาคารค้ำประกันตามหนังสือค้ำประกัน ท้ังสกุลเงินบาทและ

สกุลเงินต�างประเทศจำนวน 1,682.00 ล�านบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปล่ียนจากข�อมูลของธนาคารแห�งประเทศไทย ณ วันท่ี 30 ธันวาคม

2563) ซึ่งภาระผูกพันดังกล�าวอาจส�งผลกระทบต�อกระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ได�

ป�จจัยหร�อเหตุการณ�ท่ีอาจมีผลต�อฐานะการเง�นหร�อการดำเนินงานอย�างมีนัยสำคัญในอนาคต
- กรุณาศึกษาข�อมูลในหัวข�อความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ-
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FINANCIAL RATIOS

EFFICIENCY RATIO

2019 2020UnitRatios

Efficiency Ratio

%

%

times

1.14

11.93

0.50

(4.72)

(5.06)

0.49 

Return on Total Assets*

Return on Fixed Assets*

Total Assets Turnover*

* Note : Average method used for total assets and fixed assets.

In 2020, return on total assets and return on fixed assets were negatively 4.72% and 5.06% respectively, both decreased

when compared to 2019.  The decrease in returns were due mainly to the net loss as cited previously.

LIQUIDITY & FINANCIAL RATIOS

2019 2020Unit

4.45

3.31

-0.69

0.20

4.92

3.30

0.26

0.17

Ratios

Liquidity Ratio

Current Ratio

Quick Ratio

Cash Flows Liquidity Ratio

Debt to Equity Ratio

times

times

times

times

In 2019 and 2020, current ratio was 4.45 times and 4.92 times, respectively. While the quick ratio was 3.31 times and

3.30 times, respectively. The increase of the current ratio stemmed primarily from the increase of account receivables

from 188.34 million baht in 2019 to 683.83 million baht in 2020 as well as the decrease in trade payable from

505.19 million baht in 2019 to 209.12 million baht in 2020, leading to the decrease in current liabilities. The Company

liquidity has been relatively solid due to the availability of cash and consistent payments/cash inflows from clients.

In certain projects, advanced payments of approximately 5-10% of total contract value for procurement of raw materials

were made by customers.  Consequently, the Company has not needed to employ long-term loans.

The Company’s strong financial position is evident in debt-to-equity ratio. The debt-to-equity ratios for 2019 and

2020 were 0.20 times and 0.17 times respectively due to no long-term loans.

CONTINGENT LIABILITIES,
As of 31December 2020, the Company has liabilities which may take place from issuing letters of guarantee (L/G) by the

banks both in Thai baht and in foreign currencies worth 1,682.00 million baht (based on Bank of Thailand’s FX rate data

on 30 December 2020).  Such obligation may have impacts on the company’s cash flow position in the future.

FACTORS OR SITUATIONS POSSIBLY AFFECTING SIGNIFICANTLY THE COMPANY
FINANCIAL POSITION OR BUSINESS OPERATION.
-Please consider this issue in risk factor -
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100.001,599,690,000100.00

รวมผู�ถือหุ�นที่ไม�ใช�กลุ�มตระกูลลี
Other shareholders excluding Lee Family

รายชื่อ / Name

2562 / 2019 2563 / 2020
เปลี่ยนแปลง (ร�อยละ)

Change (%)ร�อยละ
%

ร�อยละ
%

จำนวนหุ�น
Total Shares

1.  กลุ�มตระกูลลี / The Lee Family

จำนวนหุ�น
Total Shares

-  นายหยัง เจิน ลี (Mr. Young Jun Lee)

-  นายเซิง วู ลี   (Mr. Seung Woo Lee)

-  นายคิล ยัง ลี   (Mr. Kyu Young Lee)

-  นางจัม จา ยาง   (Mr. Jam Ja Yang)

-  นายเชิง จิน ล ี  (Mr. Seong Jun Lee)

452,700,000

452,500,000

270,076,200

15,750,000

1,740,000

28.30

28.29

16.88

0.98

0.11

452,700,000

452,500,000

270,076,200

15,750,000

1,740,000

28.30

28.29

16.88

0.98

0.11

รวมกลุ�มตระกูลลี / Total Lee Family 1,192,766,200 74.56 1,192,766,200 74.56

2  นายสมชาย ป�ดภัย
   (Mr. Somchai Padphai)

3  นายคงศักดิ์ มหาวรมากร
   (Mr. Kongsak Mahawornmakorn)

4  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร� จำกัด
   (Thai NVDR Company Limited)

5  นายประวิตร พันธ�สายเชื้อ
   (Mr. Prawit Pansaicheua)

6  นางจารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน�
   (Mrs. Jaruwan Jiemppittayanuwat)

7  นางจันทร�จิรา สมัครไทย
   (Mrs. Chanchira Smakthai)

8  นายลำพูน เปลี่ยนเที่ยงธรรม
   (Mr. Lamphun Plientiangtam)

9  นายภวรัญชน� อุดมศิริ
   (Mr. Pawarun Udomsiri)

10 นายศุภชัย สุทธิพงษ�ชัย
   (Mr. Supachai Sutthipongchai)

11 อื่นๆ (Others)

รวมทั้งหมด / Total

11,642,900

13,309,400

11,286,330

10,418,500

5,044,300

5,002,500

4,000,000

2,819,000

3,850,000

339,550,870

406,923,800

1,599,690,000

0.73

0.83

0.71

0.65

0.32

0.31

0.25

0.18

0.24

21.23

25.44

13,739,700

13,527,600

11,729,430

7,958,100

5,044,300

5,002,500

4,000,000

3,960,100

3,850,000

338,112,070

0.86

0.85

0.73

0.50

0.32

0.31

0.25

0.25

0.24

21.14

25.44

0.13

0.01

0.03

(0.15)

0.07

(0.09)

406,923,800

ข�อมูลหลักทรัพย�และ
ผู�ถือหุ�น
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล�ว

INFORMATION OF SECURITIES
AND SHAREHOLDERS
REGISTERED AND PAID-UP CAPITAL

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียก

ชำระแล�ว 399,922,500 บาท แบ�งเป�นหุ�นสามัญ 1,599,690,000 หุ�น

มูลค�าที่ตราไว�หุ�นละ 0.25 บาท

As of December 31, 2020, the Company had a registered

and paid-up capital of 399,922,500 Baht consisting of

1,599,690,000 ordinary shares with a par value of 0.25 Baht

per share.

ผู�ถือหุ�น SHAREHOLDERS INFORMATION
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจำนวนผู�ถือหุ�นท้ังส้ิน 5,216 ราย

โดยมีรายชื่อผู�ถือหุ�นสูงสุด 10 รายแรก ดังนี้

As of December 31, 2020, the Company had 5,216 shareholders.

Top 10 shareholders are listed below:
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กรรมการ ผู�บริหารสูงสุด หรือผู�ดำรงตำแหน�งระดับบริหาร 4 รายแรก

นับต�อจากผู�บริหารสูงสุดลงมา ผู�ซ่ึงดำรงตำแหน�งเทียบเท�ากับผู�ดำรง

ตำแหน�งระดับบริหารรายท่ี 4 ทุกราย รวมถึงผู�ดำรงตำแหน�งสูงกว�า

หรือเทียบเท�าผู�จัดการฝ�ายบัญชี รวมถึงคู�สมรสและบุตรที่ยังไม�

บรรลุนิติภาวะ จะต�องรายงานการถือครองหลักทรัพย�ของบริษัท

ต�อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�

ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีดำรงตำแหน�ง และรายงานการเปล่ียนแปลง

การถือครองหลักทรัพย�ภายใน 3 วันทำการนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง

นอกจากน้ี ต�องรายงานการถือหุ�นของบริษัทให�คณะกรรมการบริษัท

ทราบทุกสิ้นไตรมาส

The director or the first 4th executive level positions, counting

from the top executive, those who hold positions equivalent

to those of the fourth executive level, including those

holding positions higher than or equivalent to the accounting

manager including spouses and underage children, must

report the holding of the company's securities to the

Securities and Exchange Commission within 30 days from

the date of holding the position and report of changes

in securities holdings within 3 business days from the date

of the change. In addition, must be reported the holding

of the company's securities to the Board of Directors

every quarter.

นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล DIVIDEND PAYMENT POLICY
บริษัทมีนโยบายจ�ายเงินป�นผลให�ผู�ถือหุ�นในอัตราไม�น�อยกว�าร�อยละ

50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได�นิติบุคคล

และหลังหักสำรองต�างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและ

ตามที่กำหนดไว�ในข�อบังคับของบริษัท อย�างไรก็ตาม การจ�ายเงิน

ป�นผลดังกล�าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ขึ้นอยู�กับความจำเป�นและ

ความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เพ่ือสร�าง

ผลประโยชน�สูงสุดแก�ผู�ถือหุ�นและการเติบโตอย�างยั่งยืนแก�บริษัท

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให�จ�ายเงินป�นผลจะต�อง

ถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู�ถือหุ�น เว�นแต�การจ�ายเงิน

ป�นผลระหว�างกาลซ่ึงคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให�จ�ายเงิน

ป�นผลระหว�างกาลได� โดยรายงานให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นทราบในการ

ประชุมคราวถัดไป

The Company dividend policy is pay the shareholders not

less than 50% of the net profit based on the financial

statements after corporate income taxes and after the

appropriation of the relevant reserves as required by the

applicable laws and as prescribed in the Company’s

Articles of Association. At the same time, dividend payout

may change depending on business and other reasonable

factors as deemed by the Board required to maximize

shareholder value and to achieve long-term sustainable

growth for the Company.

The resolution of the Board approving the annual dividend

payment shall be proposed to the meeting of shareholders

for further approval. As for interim dividend payments,

Board possesses the power to approve, and the Board

shall report the decision to the shareholders at the next

shareholders’ meeting.
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การดำเนินการสำหรับงานแปรรูปผลิตภัณฑ�เหล็ก
ท่ีครบวงจรช�วยเพ่ิมประสิทธ�ภาพในกระบวนการทำงาน
ลดระยะเวลาในการทำงานพร�อมท้ังลดต�นทุนการผลิต
ในการดำเนินโครงการให�แก�ลูกค�า

“ONE-STOP”  OPERATIONS
IN STEEL FABRICATION HELP TO

IMPROVE PRODUCTION EFFICIENCY,

SIGNIFICANTLY REDUCING DELIVERY

LEAD-TIMES AS WELL AS PRODUCTION

COSTS FOR CLIENTS



594 Moo 4, Makhamkoo, Nikompattana, Rayong, 21180 Thailand
Tel : +66 (0) 33 017 345 - 7, Fax: +66 (0) 33 017 348, www.bjc1994.com

BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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