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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.

Annual report 2020 61BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED



(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.

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



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.

Annual report 2020 71BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED



(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.

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



(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".

Annual report 2020 83BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED



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 

1 5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4 4

4

4

4

4

4

4
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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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