


ส�วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ



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 ความซ่ือสัตย�สุจริต รวมท้ังให�ความสำคัญกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของประเทศที่เข�าไปลงทุน การปฏิบัติที่สอดคล�องกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท�องถิ่นนั้นๆ
ตลอดจนกฎหมายต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง 

บริษัทฯ เช่ือม่ันว�ากระบวนการจัดการท่ีดี มีความโปร�งใส มีมาตรฐาน
สากล จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันของกิจการและทำให�
บริษัทฯ เป�นท่ียอมรับมากข้ึนท้ังภายในประเทศและต�างประเทศ ซ่ึง
เป�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�ท่ีดีของบริษัทฯ อันนำไปสู�การเติบโตอย�างม่ันคงและย่ังยืน

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 ท้ังน้ี บริษัทฯ
ได�มีเป�ดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีผ�านทางเว็บไซต�ท้ังฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส�งเสริมให� บริษัท บีเจซี
เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป�นองค�กรช้ันนำท่ีประสบความสำเร็จ
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 โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)60 แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำป� 2564

แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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�เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต�อ
บุคคลภายนอก โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. สิทธิของผูถือหุน
(1)  การปกป�องสิทธิของผู�ถือหุ�น 
     บริษัทฯ ตระหนักและให�ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต�างๆ
     ของผู�ถือหุ�น ท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย�และในฐานะ
     เจ�าของบริษัทฯ โดยไม�กระทำการใดๆ อันเป�นการละเมิด
     ริดรอนสิทธิของผู�ถือหุ�น หรือไม�ได�ละเลยต�อการปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�น
     อย�างเท�าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได�คำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
     ของผู�ถือหุ�น ได�แก� สิทธิการได�รับส�วนแบ�งในผลกำไรและ
     เงินป�นผลอย�างเท�าเทียมกัน สิทธิในการซ้ือหุ�นเพ่ิมทุน การปฏิบัติ
     อย�างเท�าเทียมกันในการซ้ือหุ�นคืนโดยบริษัทฯ สิทธิในการติดต�อ
     ส่ือสารระหว�างกัน สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการ
     เสนอชื่อกรรมการ สิทธิในการส�งคำถามที่เกี่ยวข�องกับการ
     ประชุมล�วงหน�า สิทธิในการเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นและออกเสียง
     ลงคะแนน สิทธิในการมอบฉันทะให�บุคคลอื่นเข�าร�วมประชุม
     และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ

1.  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะ
    ผู�นำท่ีสร�างคุณค�าให�แก� บริษัทอย�างย่ังยืน รวมถึง ผู�ถือหุ�น และ
    ผู�มีส�วนได�เสีย
2.  กำหนดวัตถุประสงค� เป�าหมายหลักของบริษัทที่เป�นไปเพื่อ
    ความยั่งยืน 
3.  เสริมสร�างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
4.  พัฒนากรรมการ ผู�บริหาร และบุคคลากร 
5.  ส�งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบ
6.  ดูแลให�มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่
    เหมาะสม 
7.  รักษาความน�าเชื่อถือทางการเงิน การเป�ดเผยข�อมูลและความ
    โปร�งใส
8.  สนับสนุนการมีส�วนร�วม และการสื่อสารกับผู�ถือหุ�น 

2.1 นโยบาย
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(2)   การประชุมผู�ถือหุ�น

     บริษัทฯ ได�ดำเนินการในเรื่องต�างๆ ที่เป�นการส�งเสริมและ

     อำนวยความสะดวกในการใช�สิทธิของผู�ถือหุ�นในการเข�าประชุม

     ผู�ถือหุ�น ดังนี้

     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

     ในกรณีท่ีผู�ถือหุ�นไม�สามารถเข�าร�วมประชุมด�วยตัวเอง บริษัทฯ

     เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถมอบฉันทะให�กรรมการอิสระหรือ

     บุคคลใดๆ เข�าร�วมประชุมแทนตนได� โดยใช�หนังสือมอบฉันทะ

     แบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษัทฯ ได�จัดส�งไปพร�อมกับหนังสือนัดประชุม

     บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให�แก�ผู�ถือหุ�น

     โดยในการจัดประชุมผู�ถือหุ�นของบริษัทฯ จะใช�สถานท่ีซ่ึงสะดวก

     แก�การเดินทาง โดยจะแนบแผนท่ีจัดประชุมผู�ถือหุ�นไว�ในหนังสือ

     เชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาท่ีเหมาะสม และจัดสรรเวลา

     ในการประชุมอย�างเพียงพอ

     ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�น บริษัทฯ จะเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นสามารถ

     ส�งความเห็น ข�อเสนอแนะ หรือข�อซักถามได�ล�วงหน�าก�อนวัน

     ประชุมตามหลักเกณฑ�ที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะประกาศ

     หลักเกณฑ�ดังกล�าวทางเว็บไซต�ของบริษัทฯ

     ในการประชุม บริษัทฯ จะเป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นมีสิทธิอย�าง

     เท�าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ข�อเสนอแนะหรือ

     ต้ังคำถามในวาระต�างๆ อย�างอิสระก�อนการลงมติในวาระใดๆ

     และจะมีกรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข�องเข�าร�วม

     ในการประชุมผู�ถือหุ�นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม 

     บริษัทฯ จะสนับสนุนให�มีการใช�บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ

     เพื่อความโปร�งใสและตรวจสอบได�

     บริษัทฯ จะจัดให�มีบุคคลที่เป�นอิสระช�วยในการตรวจนับ

     คะแนนเสียงในแต�ละวาระ

     ภายหลังการประชุมแล�วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการ

     ประชุมท่ีบันทึกข�อมูลอย�างถูกต�องและครบถ�วนในสาระสำคัญ

     รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข�อคิดเห็นที่สำคัญ

     ไว�ในรายงานการประชุม เพื่อให�ผู�ถือหุ�นสามารถตรวจสอบได�

     และบริษัทฯ จะมีการบันทึกวีดีทัศน�ภาพการประชุมเพื่อ

     เก็บรักษาไว�และใช�อ�างอิง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำผลการ

     ลงคะแนนในแต�ละวาระ รวมทั้งรายงานการประชุมเผยแพร�

     บนเว็บไซต�ของบริษัทฯ เพื่อให�ผู�ถือหุ�นได�พิจารณา

ในป� 2564 บริษัทฯ ได�แจ�งกำหนดการประชุมและระเบียบวาระ

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

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และเว็บไซต�ของบริษัทฯ ตั้งแต�

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ก�อนวันประชุมผู�ถือหุ�นมากกว�า 30 วัน

เพื่อให�ผู�ถือหุ�นมีเวลาในการศึกษาข�อมูลในแต�ละวาระการประชุม

ได�อย�างเพียงพอ

บริษัทฯ ได�จัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจำป� 2564 ในวันศุกร�ท่ี 23

เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห�องประชุมใหญ� บริษัท บีเจซี

เฮฟว่ี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 594 หมู� 4 ตำบลมะขามคู�

อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง บริษัทฯ ได�เลือกวันเวลาในการ

จัดประชุมผู�ถือหุ�นที่เหมาะสม และได�จัดสรรเวลาในการประชุม

อย�างเพียงพอ ให�แก�ผู�ถือหุ�นที่ต�องการเข�าร�วมประชุม ในครั้งนี้

เนื่องด�วยสถานการณ�การแพร�ระบาดของไวรัสโควิด 19 บริษัทฯ

จึงดำเนินการจัดประชุมผู�ถือหุ�นผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส�

นอกจากน้ี บริษัทได�อำนวยความสะดวกให�กับผู�ถือหุ�นท่ีเป�นนักลงทุน

สถาบันโดยให�จัดส�งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล�วงหน�าเพื่อ

ตรวจสอบความถูกต�องก�อนวันประชุม รวมถึงได�จัดเตรียมอากร

แสตมป�สำหรับป�ดในหนังสือมอบฉันทะให�แก�ผู�รับมอบฉันทะที่มา

ลงทะเบียนเพื่อเข�าร�วมประชุมผู�ถือหุ�นด�วย ซึ่งในการประชุมสามัญ

ผู�ถือหุ�น บริษัทฯ ได�ปฏิบัติตามกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

คู�มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย

สมาคมบริษัทฯ จดทะเบียน และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และ

ตลาดโดยมีผู�ถือหุ�นมาเข�าร�วมประชุมขณะเริ่มประชุมรวม 30 ราย

นับจำนวนหุ�นได�ทั้งสิ้น 1,215,383,101 หุ�น คิดเป�นร�อยละ 75.98

ของจำนวนหุ�นที่จำหน�ายได�ทั้งหมดของบริษัท โดยไม�นับรวม

จำนวนหุ�นของบริษัทที่ได�ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ�นคืนจำนวน

3,109,800 หุ�น ท่ีจะไม�มีสิทธิออก ครบเป�นองค�ประชุมตามกฎหมาย

และตามข�อบังคับของบริษัทฯ

หลังการประชุม บริษัทฯ ได�รับผลในด�านการประเมินคุณภาพการ

ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นในระดับ “ดีเลิศ” โดยได�รับผลคะแนนประเมิน

เท�ากับ 100 คะแนนเต็ม จากการจัดประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจำป�

2564 โดยสมาคมส�งเสริมผู�ลงทุนไทย นี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จ

ที่พิสูจน�ว�าบริษัทให�ความสำคัญและมุ�งเน�นการพัฒนาในด�าน

การกำกับดูแลกิจการอย�างต�อเนื่อง
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     ซักถามในการประชุมผู�ถือหุ�น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

     เลือกต้ังกรรมการเป�นรายบุคคล สิทธิในการพิจารณาค�าตอบแทน

     ของกรรมการ สิทธิในการออกเสียงแต�งต้ังและกำหนดค�าตอบแทน

     ผู�สอบบัญชี การไม�กีดกันหรือสร�างอุปสรรคในการเป�ดโอกาส

     ให�ผู�ถือหุ�นสามารถติดต�อสื่อสารระหว�างกัน รวมถึงบริษัทฯ

     จะเป�ดเผยให�ทราบโดยทันทีหากมีข�อตกลงระหว�างผู�ถือหุ�นท่ีมี

     ผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญต�อบริษัทฯ หรือผู�ถือหุ�นรายอื่น



2. การปฏิบัติตอผูถือหุน
    อยางเทาเทียมกัน 
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�าเก่ียวกับวิธีการท่ีให�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือ

     เข�าดำรงตำแหน�งกรรมการ หรือหลักเกณฑ�เพื่อพิจารณาว�า

     จะเพิ่มวาระที่ผู�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 รวมท้ังจะมิให�ผู�บริหารเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม�

     แจ�งให�ผู�ถือหุ�นทราบล�วงหน�าโดยไม�จำเป�น โดยเฉพาะวาระท่ีมี

     ความสำคัญที่ผู�ถือหุ�นต�องใช�เวลาในการศึกษาข�อมูลก�อนการ

     ตัดสินใจ

(4)   ในวาระเลือกต้ังกรรมการ บริษัทฯ จะสนับสนุนให�มีการเลือกต้ัง

     เป�นรายคน

(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 นอก

     จากนี้ 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�ท่ีมีหน�าท่ีรายงานการถือ

     ครองหลักทรัพย�ตามกฏหมายมีหน�าที่จัดส�งรายงานดังกล�าว

     ให�แก�เลขานุการบริษัทฯ เป�นประจำและเป�ดเผยในรายงาน

     ประจำป�

3. การเปดเผยขอมูลและ
    ความโปรงใส
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�อมูลท่ีเป�นความลับ

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

อนุญาตหรือจําเป�นต�องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม�แสดงข�อมูล

ที่เกินจริงจนทําให�เกิดความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ ดังนี้

(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
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(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�วยงานรัฐที่เกี่ยวข�อง

     ผ�านช�องทางต�างๆ ได�แก� การรายงานต�อสำนักงานคณะกรรมการ

     กำกับตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ตลาดหลักทรัพย�

     แห�งประเทศไทย และเว็บไซต�ของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ

     ยังให�ความสำคัญในการเป�ดเผยข�อมูลอย�างสม่ำเสมอท้ังภาษาไทย

     และภาษาอังกฤษ เพ่ือให�ผู�ถือหุ�นได�รับข�าวสารเป�นประจำ โดย

     ผ�านเว็บไซต�ของบริษัทฯ โดยข�อมูลที่อยู�บนเว็บไซต�จะมีการ

     ปรับปรุงให�ทันสมัยอยู�เสมอ ซ่ึงข�อมูลดังกล�าวรวมถึงวิสัยทัศน�

     พันธกิจ งบการเงิน ข�าวประชาสัมพันธ� รายงานประจำป�

     โครงสร�างบริษัทฯ และผู�บริหาร ตลอดจนโครงสร�างการถือหุ�น

     และผู�ถือหุ�นรายใหญ� หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียน

     ของบริษัทฯ กฏบัตรต�างๆ เป�นต�น 

(3)  บริษัทฯ ให�ความสำคัญต�องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศ

     ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป� โดยคณะกรรมการ

     ตรวจสอบจะเป�นผู�สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน

     และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลสำคัญ

     อย�างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให�

     คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบและจะจัดให�มีรายงานความรับผิดชอบ

     ของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเงินแสดงควบคู�กับรายงาน

     ของผู�สอบบัญชีในรายงานประจำป� นอกจากน้ี คณะกรรมการ

     ยังสนับสนุนให�มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห�ของ

     ฝ�ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพ่ือ

     ประกอบการเป�ดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส 

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

     และหน�าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย�อย

     ของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุมและการเข�าประชุม

     ในป�ท่ีผ�านมา และความเห็นจากการทำหน�าท่ี รวมท้ังการฝ�กอบรม

     และพัฒนาความรู�ด�านวิชาชีพอย�างต�อเน่ืองในรายงานประจำป�

     และแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป�ของบริษัทฯ รวมถึงการ

     เป�ดเผยนโยบายการจ�ายค�าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียด

     ของค�าตอบแทนของกรรมการและผู�บริหารระดับสูงในบริษัทฯ

     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

เพื่อเป�นไปตามหลักการเป�ดเผยข�อมูลและความโปร�งใส บริษัทฯ

ได�เป�ดเผยข�าวสารข�อมูลและสารสนเทศต�างๆ ตามหลักเกณฑ�ที่

กฎหมายกําหนด 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�อมูลท่ีเป�นความลับของบริษัทฯ ลูกค�า

คู�ค�า ให�แก�บุคคลท่ีไม�เก่ียวข�อง เว�นแต�จะได�รับอนุญาตหรือจําเป�นต�อง

ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม�แสดงข�อมูลที่เกินจริงจนทําให�เกิด

ความเข�าใจผิดในสาระสําคัญ

(5)   บทบาทและหน�าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อย

     จํานวนครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแต�ละท�าน

     เข�าร�วมประชุมในป�ที่ผ�านมา และให�ความเห็นจากการทําหน�าที่

     รวมถึงการฝ�กอบรมและพัฒนาความรู�ด�านวิชาชีพอย�างต�อเนื่อง

     ของคณะกรรมการในรายงานประจําป�

ประเภทของขอมูลขาวสารที่มีการเปดเผย

(1)   การเป�ดเผยผลประกอบการ งบดุล งบกําไรขาดทุน ฉบับ

     สอบทานและฉบับตรวจสอบ ตลอดจนการวิเคราะห�และคํา

     อธิบายของฝ�ายจัดการ (Management Discussion and

     Analysis : MD&A) เพ่ือประกอบการเป�ดเผยงบการเงิน เพ่ือให�

     ผู�ลงทุนได�รับทราบข�อมูลและเข�าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับ

     ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีมีการ

     เปลี่ยนแปลงเกินกว�าร�อยละ 20 

(2)   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทาง

     การเงินแสดงควบคู�กับรายงานของผู�สอบบัญชีในรายงาน

     ประจําป� 

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

(7)   ข�อมูลสารสนเทศของกิจการ ตามหลักเกณฑ� เงื่อนไข และ

     วิธีการเกี่ยวกับการเป�ดเผยสารสนเทศตามที่ตลาดหลักทรัพย�

     แห�งประเทศไทยกําหนดแนวทางไว� รวมถึงตามท่ีกฎหมายกําหนด

     เช�น การเป�ดเผยรายการได�มาหรือจําหน�ายไปซึ่งหลักทรัพย�

     ของกิจการ รายการท่ีเก่ียวโยงกัน การเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน

     ของบริษัทฯ เป�นต�น 

(8)   เป�ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ�ของหัวหน�างานตรวจสอบ

     (Head of Audit) ไว�ในรายงานประจําป�

ชองทางในการเปดเผยสารสนเทศ

(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� 

ในป� 2564 บริษัทฯ ได�ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังต�อไปนี้

     การจัดประชุมนักวิเคราะห�หลักทรัพย�รายไตรมาส : ในป� 2564

     บริษัทฯ ได�จัดการประชุมนักวิเคราะห�หลักทรัพย�ให�แก�

     นักวิเคราะห�และผู�จัดการกองทุน จำนวน 2 ครั้ง

     การร�วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู�ลงทุนรายไตรมาส :

     โดยในป� 2564 โดยผู�บริหารเข�าร�วมงาน 2 ครั้ง

     บริษัทฯ มีการเป�ดเผยข�อมูลผ�านหลากหลายช�องทาง เช�น

     สื่อมวลชน หนังสือพิมพ� นิตยสาร วารสาร เว็บไซต� ฯลฯ

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ ได�ให�ความสำคัญอย�างสูงต�อการบริหาร

ความสัมพันธ�กับนักลงทุน โดยจัดตั้งฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ� ซึ่งมี

วัตถุประสงค�เพ่ือท่ีจะเป�นช�องทางในการส่ือสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห�

และผู�ที่เกี่ยวข�องให�เป�นไปโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจากความ

มุ�งม่ันในการทำงานดังกล�าวอย�างต�อเน่ืองทำให�บริษัทฯ ได�รับรางวัล

บริษัทจดทะเบียนด�านงานนักลงทุนสัมพันธ�ยอดเย่ียม (Best IR Award)

และด�านงานนักลงทุนสัมพันธ�ดีเด�น (Outstanding IR Award)

ในงาน “SET Award 2020” สำหรับกลุ�มบริษัทท่ีมีมูลค�าหลักทรัพย�

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

ในป� 2563
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4.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสรางคณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วยบุคคลซ่ึงมีความรู� ความสามารถ

ความเช่ียวชาญ และประสบการณ�ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน�ให�กับบริษัทฯ

ได� มีความทุ�มเท และให�เวลาอย�างเต็มที่ในการปฏิบัติหน�าที่ตาม

ความรับผิดชอบ โดยเป�นผู�มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย

และภาพรวมขององค�กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล

ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให�เป�นไป

ตามแผนที่วางไว� 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได�รับการแต�งต้ังจากผู�ถือหุ�น เพ่ือกำกับดูแล

แนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ แต�งต้ังฝ�ายบริหารเพ่ือรับผิดชอบ

การดำเนินธุรกิจ แต�งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบ

เฉพาะเร่ืองท่ีได�รับมอบหมาย แต�งต้ังผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมท้ัง

แต�งตั้งเลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบการดำเนินการประชุม และ

การปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด�วยกรรมการอย�างน�อย 5 คน

โดยกรรมการไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจำนวนกรรมการท้ังหมด

มีถ่ินท่ีอยู�ในประเทศไทย ประกอบด�วย ประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป�นอิสระ

อย�างน�อยจำนวน 1 ใน 3 แต�ไม�น�อยกว�า 3 คน ซ่ึงมีความเป�นอิสระ

จากฝ�ายจัดการและไม�มีผลประโยชน� ความสัมพันธ�ทางธุรกิจ หรือ

ความสัมพันธ�อื่นใดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาด

หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติ และขอบเขตการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระ ซ่ึงจะทำให�เกิดการถ�วงดุลในการ

พิจารณาและออกเสียงเรื่องต�างๆ อย�างเหมาะสม สามารถดูแล

ผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นทุกรายอย�างเท�าเทียมกัน และดูแลไม�ให�เกิด

ความขัดแย�งทางผลประโยชน�ระหว�างบริษัทฯ กับผู�บริหาร / ผู�ถือหุ�น

รายใหญ� หรือบริษัทอ่ืนซ่ึงมีผู�บริหาร / ผู�ถือหุ�นรายใหญ�กลุ�มเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังต�องสามารถให�ความคิดเห็นในการประชุมได�อย�าง

เป�นอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน�งคราวละไม�เกิน 3 ป�ตาม

กฏหมายที่เกี่ยวข�องกำหนด นอกจากนี้ กรรมการและผู�บริหารของ

บริษัทฯ สามารถเข�าดำรงตำแหน�งกรรมการหรือผู�บริหารของบริษัท

ในเครือหรือบริษัทอ่ืนได� แต�ต�องเป�นไปตามข�อกำหนดของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ตลาด

หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง โดยจะต�อง

แจ�งต�อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให�รับทราบด�วย

(2) อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
     ของคณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบริษัทเปรียบเสมือนตัวแทนของผู�ถือหุ�น มีความ

รับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีหน�าที่

กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง

กำกับดูแลให�การบริหารจัดการเป�นไปตามเป�าหมาย เพื่อประโยชน�

ระยะยาวแก�ผู�ถือหุ�นภายใต�กรอบข�อกำหนดของกฎหมายและ

หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึง

ผลประโยชน�ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�าย

นอกจากหน�าท่ีหลักในฐานะผู�แทนของผู�ถือหุ�นตามท่ีได�กล�าวมาแล�ว

อำนาจหน�าที่ความรับผิดชอบกรรมการบริษัทฯ ยังเป�นไปตามที่ได�

กำหนดไว�ในกฎหมาย ข�อบังคับและวัตถุประสงค�ของบริษัทฯ

ตลอดจนมติของที่ประชุมผู�ถือหุ�น ดังนี้

(1)   นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

     บริษัทฯ ได�จัดให�มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

     เป�นลายลักษณ�อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

     ได�ให�ความเห็นชอบนโยบายดังกล�าว ทั้งนี้การจัดทำคู�มือ

     การกำกับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือท่ีจะแนวทางแก�กรรมการ ผู�บริหาร

     และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล�าว โดย

     คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให�มีการทบทวนนโยบายดังกล�าว

     เป�นประจำทุกป�

(2)   หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

     บริษัทฯ มีเจตนารมณ�ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย�างโปร�งใส

     มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ตลอดจน

     สังคมและสิ่งแวดล�อม โดยบริษัทฯ ได�กำหนดข�อพึงปฏิบัติ

     เป�นลายลักษณ�อักษรเพื่อให�คณะกรรมการบริษัทฯ ผู�บริหาร

     และพนักงานยึดถือเป�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�งทางการค�า

          และเจ�าหนี้

     (ง)  จรรยาบรรณว�าด�วยความรับผิดชอบต�อพนักงาน

     (จ)  จรรยาบรรณว�าด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและส่ิงแวดล�อม

ทั้งนี้บริษัทฯ จะประกาศและแจ�งให�พนักงานทุกคนรับทราบและ

ปฏิบัติอย�างเคร�งครัด
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(3)   ความขัดแย�งทางผลประโยชน�

     บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาขจัดป�ญหาความขัดแย�ง

     ทางผลประโยชน�อย�างรอบคอบด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต มีเหตุผล

     และเป�นอิสระภายใต�กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน�

     ของบริษัทฯ เป�นสำคัญ โดยกำหนดให�ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�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�ง

     ประเทศไทย รวมทั้งจะเป�ดเผยรายการดังกล�าวไว�ในรายงาน

     ประจำป� และแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� (แบบ 56-1)

(4)   การควบคุมภายใน

     ระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุม

     ภายใน ท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ

     โดยบริษัทฯ มีการจัดต้ังฝ�ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ่ือ

     ทำหน�าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและ

     รายงานผลต�อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ

     ที่วางไว�

(5)   การบริหารความเสี่ยง

     บริษัทฯ ได�จัดให�มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือเพ่ือช�วย

     สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายด�าน

     การบริหารความเส่ียงให�ครบคลุมท้ังองค�กร รวมท้ังกำกับดูแล

     ให�มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลด

     ผลกระทบต�อธุรกิจของบริษัทฯ อย�างเหมาะสม 

(6)   รายงานของคณะกรรมการ

     คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน

     โดยมีฝ�ายบัญชีและผู�สอบบัญชีมาประชุมกัน และนำเสนอ

     รายงานทางการเงินต�อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดย

     คณะกรรมการบริษัทฯ เป�นผู�รับผิดชอบต�องบการเงินรวม

     ของบริษัทฯ และบริษัทย�อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน

     ที่ปรากฏในรายงานประจำป�

หนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบร�ษัท
(1)   คณะกรรมการบริษัทฯ ต�องทุ�มเทเวลา และให�ความสำคัญ

     ในการปฏิบัติหน�าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให�

     เป�นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ข�อบังคับ มติที่ประชุม

     คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น ด�วย

     ความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย�สุจริตและ

     ระมัดระวังรักษาผลประโยชน�ของบริษัทฯ

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

     แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร�างการบริหารจัดการ และ

     อำนาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย�อยตามท่ีฝ�ายจัดการนำเสนอ

     และกำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ�าย

     จัดการหรือบุคคลใดๆ ซ่ึงได�รับมอบหมายให�ทำหน�าท่ีดังกล�าว

     เพ่ือให�เป�นไปตามนโยบายท่ีกำหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพและ

     ประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค�าสูงสุดให�แก�บริษัทฯ และผู�ถือหุ�น

     ตลอดจนให�มีการทบทวนวิสัยทัศน� กลยุทธ� และทิศทางของ

     ธุรกิจดังกล�าวเป�นประจำทุกป�

(3)   กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การ

     ปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค�าตอบแทน และ

     บำเหน็จรางวัลของผู�บริหารระดับสูงให�มีความเหมาะสม

(4)   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน�าที่ของฝ�ายจัดการ

     อย�างต�อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให�บรรลุกลยุทธ�และเป�นไป

     ตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดูแลระบบกลไกการจ�าย

     ค�าตอบแทนผู�บริหารที่เหมาะสม

(5)   พิจารณามอบหมายอำนาจและหน�าที่ความรับผิดชอบในการ

     บริหารงานประจำวันให�ประธานกรรมการบริหารและประธาน

     เจ�าหน�าที่บริหาร และดูแลให�เป�นไปตามแผนกลยุทธ� ทิศทาง

     การดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค� นโยบาย และงบประมาณ

     ท่ีได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนจัดให�มีการ

     ประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารและประธาน

     เจ�าหน�าที่บริหารอย�างสม่ำเสมอ

(6)   ดำเนินการให�บริษัทฯ และบริษัทย�อยมีระบบงานบัญชีที่

     เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให�มีการรายงานทางการเงิน

     และการสอบบัญชีท่ีเช่ือถือได� รวมท้ังจัดให�มีระบบควบคุมภายใน

     และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

(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

     (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม�จำเป�นต�องพิจารณาโดยท่ีประชุม

     ผู�ถือหุ�น) ของบริษัทฯ และบริษัทย�อย โดยมุ�งเน�นให�เกิด

     ประโยชน�สูงสุดต�อผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียโดยรวม รวมถึง

     สอดส�องดูแลและจัดการแก�ไขป�ญหาความขัดแย�งทางผลประโยชน�

     และรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจจะเกิดขึ้นด�วย

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

     ของบริษัทฯ

(10)  สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเส่ียงและ

     ติดตามผลการปฏิบัติงาน

(11)  จัดให�มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลัก

     ธรรมาภิบาล รวมถึงกำกับดูแลให�มีระบบที่สนับสนุนการ

     ต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่นและการปรับใช�นโยบายดังกล�าว

     อย�างมีประสิทธิภาพ

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

     คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ/หรือ

     คณะกรรมการชุดย�อยอื่นใด เพื่อช�วยเหลือและสนับสนุนการ

     ปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม

(13)  แต�งต้ังเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือช�วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ

     ในการปฏิบัติงานต�างๆ เพื่อให�การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

     เป�นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข�อง

(14)  ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค�กรภายนอกหากมีความจำเป�น

     เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

(15)  จัดทำรายงานประจำป� และรับผิดชอบต�อการจัดทำและเป�ดเผย

     งบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

     ของบริษัทฯ ในรอบป�ที่ผ�านมาเพื่อเสนอต�อที่ประชุมผู�ถือหุ�น

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

     4 เดือนนับแต�วันสิ้นสุดของรอบป�บัญชีของบริษัทฯ

(17)  พิจารณาอนุมัติเร่ืองต�างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�น

     และผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มของบริษัทฯอย�างเป�นธรรม

(18)  จัดให�มีช�องทางในการส่ือสารกับผู�ถือหุ�นแต�ละกลุ�มอย�างเหมาะสม

     และมีการประเมินผลด�านการเป�ดเผยข�อมูลเพื่อให�มั่นใจว�า

     มีความถูกต�อง ชัดเจน โปร�งใส น�าเชื่อถือ และทันเวลา

หนาที่และความรับผิดชอบของ
ประธานกรรมการบร�ษัท
(1)   ต�องไม�ใช�ประธานกรรมการบริหาร มีความเป�นอิสระจาก

     ฝ�ายจัดการ เพ่ือเป�นการแบ�งแยกหน�าท่ีในการกำหนดนโยบาย

     ภาพรวม และการกำกับดูแลจากการบริหารงานประจำ

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

     การทําหน�าท่ีของคณะกรรมการชุดย�อยมีความเป�นอิสระอย�าง

     แท�จริง

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

     ประสิทธิภาพ สนับสนุน ให�คำแนะนำช�วยเหลือการดำเนินงาน

     ของฝ�ายจัดการให�เป�นไปภายใต�กรอบอำนาจที่ได�รับจาก

     คณะกรรมการบริษัทฯ

(4)   ให�ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

     โดยหารือร�วมกับประธานกรรมการบริหารและประธาน

     เจ�าหน�าที่บริหาร

(5)   เป�นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุม

     ผู�ถือหุ�น

(6)   ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

     มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข�างเท�ากัน

(7)   ส�งเสริมดูแลให�กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน�าท่ี

     ความรับผิดชอบที่มีต�อผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย และตาม

     หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และ

     จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

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

     และกรรมการที่ไม�เป�นผู�บริหาร และระหว�างคณะกรรมการ

     และฝ�ายจัดการ  

(9)   จัดสรรเวลาอย�างเพียงพอท่ีฝ�ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอ

     ที่กรรมการจะพิจารณาและอภิปรายประเด็นสําคัญกันอย�าง

     รอบคอบโดยทั่วกัน ส�งเสริมให�กรรมการมีการใช�ดุลยพินิจ

     ที่รอบคอบ ให�ความเห็นได�อย�างอิสระ
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(3) โครงสราง อำนาจ หนาที่ และ
     ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
     ชุดยอย
เพื่อให�มีการพิจารณาการดำเนินงานที่สำคัญอย�างรอบคอบและ

มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได�แต�งตั้งคณะกรรมการ

ชุดย�อยเพื่อช�วยในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด�วยกรรมการอิสระ

อย�างน�อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย�างน�อย 1 คน

ต�องเป�นผู�มีความรู�และประสบการณ�ด�านการบัญชีหรือการเงิน

อย�างเพียงพอในการทำหน�าที่สอบทานงบการเงินได� เพื่อทำ

หน�าที่ช�วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแล

และตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหาร

ความเสี่ยง และธรรมาภิบาล รวมทั้งการจัดทำรายงานทาง

การเงิน เพ่ือให�การปฏิบัติงานและการเป�ดเผยข�อมูลของบริษัทฯ

เป�นไปอย�างโปร�งใสและน�าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด�วยสมาชิกอย�างน�อย 5 คน
โดยไม�จำเป�นต�องดำรงตำแหน�งเป�นกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

ทำหน�าที่ช�วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหาร

จัดการกิจการของบริษัทฯ ให�เป�นไปตามนโยบาย แผนงาน

ข�อบังคับ และคำสั่งใดๆ รวมทั้งเป�าหมายที่กำหนดไว�ภายใต�

กรอบที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด�วยกรรมการ
บริหารความเสี ่ยงอย�างน�อย 3 คน เพื่อช�วยสนับสนุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายด�านการบริหาร

ความเสี่ยงให�ครอบคลุมทั้งองค�กร กำกับดูแลให�มีระบบหรือ

กระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต�อธุรกิจ

ของบริษัทฯ อย�างเหมาะสม โดยมีอำนาจแต�งตั้งคณะทำงาน

เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค�กร รวมทั้งกำหนด

นโยบายการบริหารความเส่ียงท้ังจากภายนอกและภายในองค�กร

ให�ครอบคลุมอย�างน�อย 4 ประการดังนี้

(ก)  ความเสี่ยงทางการเงิน 

(ข)  ความเสี่ยงด�านการดำเนินงาน 

(ค)  ความเสี่ยงด�านกลยุทธ�การดำเนินธุรกิจ

(ง)  ความเสี่ยงจากกฎหมาย บุคคลากรและข�อผูกพันตาม

    สัญญาต�างๆ ขององค�กร 

หนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1)   สอบทานให�บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย�างถูกต�องและ

     เป�ดเผยข�อมูลอย�างเพียงพอ

(2)   สอบทานให�บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control)

     และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความ

     เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป�นอิสระของ

     หน�วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให�ความเห็นชอบในการ

     พิจารณาแต�งต้ัง โยกย�าย เลิกจ�างหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบ

     ภายใน หรือหน�วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ

     ภายใน

(3)   สอบทานให�บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และ

     ตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

     และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัท

(4)   พิจารณา คัดเลือก เสนอแต�งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป�นอิสระเพ่ือ

     ทำหน�าที่เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค�าตอบแทน

     ของบุคคลดังกล�าว รวมทั้งเข�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�ใน

     รายงานประจำป�ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล�าวต�องลงนาม

     โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต�องประกอบด�วย

     ข�อมูลอย�างน�อยดังต�อไปนี้ 

     (ก)  ความเห็นเก่ียวกับความถูกต�อง ครบถ�วน เป�นท่ีเช่ือถือได�

          ของรายงานทางการเงินของบริษัท

     (ข)  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม

          ภายในของบริษัท

     (ค)  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�

          และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�

          แห�งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจ

          ของบริษัท

     (ง)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู�สอบบัญชี
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     (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�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได�รับ

          มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7)   สอบทานถึงความมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการ

     บริหารความเสี่ยงของบริษัท

(8)   พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปช่ัน

     ให�มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล�อมของบริษัทฯ

     วัฒนธรรมขององค�กร 

(9)   ทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ

     แนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่น

(10)  ทบทวนและเสนอแก�ไขขอบเขตอำนาจ หน�าท่ีและความรับผิดชอบ

     ของคณะกรรมการตรวจสอบให�สอดคล�องกับสภาวการณ�

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

     คณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว�าจ�างหรือ

     นำผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านมาช�วยงานตรวจสอบและสอบสวน

(12)  หากพบหรือมีข�อสงสัยว�ามีรายการหรือการกระทำดังต�อไปนี้

     ซึ่งอาจมีผลกระทบอย�างมีนัยสำคัญต�อฐานะทางการเงินและ

     ผลการดำเนินงานของบริษัท ให�คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

     ต�อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก�ไขภายในเวลา

     ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

     (ก)  รายการที่เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�

     (ข)  การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร�องที่สำคัญ

          ในระบบควบคุมภายใน

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

          ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย หรือ

          กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู�บริหารไม�ดำเนินการให�มีการปรับปรุง

แก�ไขภายในเวลาข�างต�น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ

รายงานว�ามีรายการหรือการกระทำตามข�างต�นต�อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�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

     ที่คนในองค�กรมีส�วนเกี่ยวข�อง และตรวจสอบข�อเท็จจริง

     ตามท่ีได�รับแจ�ง และเสนอเร่ืองให�คณะกรรมการบริหารร�วมกัน

     พิจารณาลงโทษ หรือแก�ไขป�ญหา ดังกล�าว

(16)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด�วยความ

     เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

หนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบร�หาร

(1)   จัดทำและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ� แผนธุรกิจงบประมาณ

     โครงสร�างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารงานเพ่ือเสนอ

     ให�คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และดำเนินการตามที่ได�รับ

     ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและ

     ติดตามผลการดำเนินงานดังกล�าวให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

     และประสิทธิผล

(2)   เป�นผู�บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการท่ีเก่ียวข�อง

     กับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

(3)   กำหนดให�มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและ

     คอร�รัปชั่น รวมถึงให�การส�งเสริมและสนับสนุนนโยบายและ

     แนวปฏิบัติดังกล�าว

(4)   ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต�างๆ รวมถึง

     นโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่นให�มี

     ความเหมาะสมสอดคล�องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ข�อบังคับ

     และข�อกำหนดของกฎหมาย

(5)   อนุมัติการเข�าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับ

     การดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช�น การซื้อขาย การลงทุน

     หรือร�วมลงทุนกับบุคคลอ่ืนเพ่ือการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท

     และเป�นไปเพื่อประโยชน�ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค�

     ของบริษัท) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว�ในอำนาจอนุมัติ

     (Authority Limits)
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(6)   อนุมัติการกู�ยืมเงิน และการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบันการเงิน

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

     ของบริษัทและบริษัทย�อย ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว�ใน

     อำนาจอนุมัติ (Authority Limits)

(7)   อนุมัติแต�งตั้งที่ปรึกษาด�านต�างๆ ที่จำเป�นต�อการดำเนินงาน

     ของบริษัท โดยอยู�ภายใต�กรอบงบประมาณที่ผ�านการอนุมัติ

     จากคณะกรรมการบริษัทในแต�ละป�

(8)   กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับ

     ขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค�าตอบแทน และบำเหน็จ

     รางวัลของพนักงาน

(9)   ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

     หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(10)  ช�วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข�อเท็จจริง

     ตามท่ีได�รับแจ�งหรืองานท่ีได�รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ

     ตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตและคอร�รัปชั่น

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

     นโยบายและแนวปฏิบัติต�างๆ รวมถึงดูแลและส�งเสริมให�นำ

     นโยบายและแนวปฏิบัติไปดำเนินการ

(12)  มอบอำนาจให�บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการ

     อย�างหนึ่งอย�างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

ท้ังน้ี การมอบอำนาจ หน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารน้ันจะไม�มีลักษณะเป�นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช�วงท่ี

ทำให�คณะกรรมการบริหาร หรือผู�รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ

บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง

(ตามที่นิยามไว�ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย� หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมี

ส�วนได�เสีย หรืออาจได�รับประโยชน�ในลักษณะใดๆ หรืออาจมี

ความขัดแย�งทางผลประโยชน�อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย�อยของบริษัท

ยกเว�นเป�นการอนุมัติรายการท่ีเป�นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ�ท่ี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได�อนุมัติไว�

หนาที่และความรับผิดชอบ
ของประธานกรรมการบร�หาร
(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�กรรมการบริหารยึดถือปฏิบัติตามหลักการ

     กํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 

หนาที่และความรับผิดชอบของ
ประธานเจาหนาที่บร�หาร

(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�นไป

     ตามนโยบายท่ีได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ

     คณะกรรมการบริหาร

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�จัดให�มีเลขานุการบริษัทฯ ซ่ึงทำหน�าท่ีในการ

ดำเนินการเกี่ยวข�องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและ

การประชุมผู�ถือหุ�น รวมท้ังสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยการให�คำแนะนำที่เกี่ยวข�องกับข�อกำหนดตามกฎหมายและ

กฎระเบียบต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการ

รวมทั้งประสานงานให�มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ
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5.  ความสัมพันธของผูลงทุน
บริษัทฯ กําหนดให�จัดต้ัง “ฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�” เพ่ือเป�นศูนย�กลาง

รับผิดชอบในการส่ือสารกับผู�ลงทุนสถาบัน ผู�ถือหุ�น นักวิเคราะห� และ

ภาครัฐ โดยประสานงานกับผู�บริหารระดับสูงและหน�วยงานภายใน

บริษัทฯ ดังนี้

(1)   ประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ�าหน�าที่บริหารหรือ

     ผู�ท่ีได�รับมอบหมาย เพ่ือตอบคําถามหรือให�ข�อมูลเก่ียวกับภารกิจ

     วิสัยทัศน� นโยบายของบริษัทฯ โดยรวม 

(2)   ผู�บริหารสายการเงินหรือผู�ที่ได�รับมอบหมาย เพื่อตอบคําถาม

     หรือให�ข�อมูลเกี่ยวกับข�อมูลทางการเงิน และข�อมูลทั่วไปแก�

     ผู�ลงทุนสถาบัน หรือนักวิเคราะห� 

(3)   สํานักเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือตอบคําถามหรือให�ข�อมูลเก่ียวกับ

     ข�อมูลทั่วไปแก�ผู�ถือหุ�นและภาครัฐ

ในกรณีที่ต�องการติดต�อฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ� กรุณาติดต�อมาที่

คุณวิทยา เชียงอุทัย ผู�จัดการฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ�และ

                   วางแผนกลยุทธ�

เลขท่ี 594 หมู� 4 ตำบลมะขามคู� อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดระยอง

21180

โทรศัพท�  :  033 017 345-7

โทรสาร   :  033 017 348

อีเมล�     :  ir@bjc1994.com
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การพ�จารณา ทบทวนนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพ่ือให�นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เป�นไปตามกฎหมาย

กฎเกณฑ� ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข�อง คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแล

ให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีอย�างเคร�งครัด เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพ

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย�างต�อเน่ือง เพ่ือสร�างความม่ันคง

อย�างย่ังยืนให�กับองค�กร ผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม โดยกำหนด

ให�มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป�นประจำทุกป�

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได�ทำการประเมินความเสี่ยง

การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ

คอร�รัปช่ันแยกออกจากความเส่ียงด�านอ่ืนๆ โดยได�รายงานความเส่ียง

การทุจริตและคอร�รัปช่ันต�อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทโดยมีหน�วยงานตรวจสอบภายในทำหน�าที่กำกับดูแลติดตาม

ผลตามรายงานการประเมินความเส่ียง นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�มีการ

พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ให�สอดคล�องเหมาะสมกับหลักเกณฑ� ASEAN CG Scorecard โดย

ได�พิจารณารวมถึงการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีมาปรับใช�

ให�เหมาะสมกับบริบทขององค�กรและสอดคล�องกับการดำเนินธุรกิจ

ในป�จจุบัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

มีความเห็นว�า นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ มีความ

เหมาะสมกับบริบทขององค�กรและสอดคล�องกับการดำเนินธุรกิจ

ส�วนท่ีบริษัทฯ ไม�สามารถปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะนำหลักการดังกล�าวมาปรับใช�ให�ได�มาก

ที่สุดตามความเหมาะสม ได�แก�

ขอที่ยังไมสามารถปฏิบัติ เหตุผล/ความจำเปน

1. บริษัทฯ ยังไม�มีกรรมการอิสระเพศหญิง บริษัทฯ อยู�ระหว�างการสรรหากรรมการอิสระเพศหญิง ที่มีความรู� ความสามารถ

และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะมาดำรงตำแหน�งกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดย

ไม�มีเจตนากีดกันทางเพศแต�อย�างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว�าคณะกรรมการบริษัท

ชุดป�จจุบันเป�นผู�ท่ีมีความรู� ความสามารถท่ีจะเสริมสร�างให�บริษัทฯ เติบโตได�อย�าง

มั่นคง

2. บริษัทฯ ยังไม�มีการกำหนดนโยบายจำกัด

   จำนวนป�ในการดำรงตำแหน�งของกรรมการ

   อิสระไว�ไม�เกิน 9 ป�

คณะกรรมการบริษัทเห็นว�า กรรมการแต�ละคนที่เข�ามาร�วมงานกับบริษัทฯ ถือเป�น

บุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู� ความสามารถ และมีประสบการณ�ที่เป�นประโยชน�

ต�อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงในการทำงานร�วมกับบริษัทฯ เป�นเวลานานจะทำให�

กรรมการทุกท�านมีความเข�าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได�มากขึ้นและเป�นประโยชน�

ต�อบริษัทฯมากย่ิงข้ึน โดยกรรมการอิสระทุกคนมีคุณสมบัติครบถ�วนตามข�อกำหนด

เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

3. บริษัทฯ ยังไม�ได�กำหนดวิธีการลงคะแนน

   เสียงเลือกตั้งกรรมการแบบสะสม

   (Cumulative Voting)

บริษัทฯ เห็นว�าการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) จะทำให�

ผู�ถือหุ�นรายย�อยสามารถลงคะแนนเสียงท้ังหมดท่ีตนมีอยู�ให�กับกรรมการคนใดคนหน่ึง

ท่ีตนต�องการเลือกเป�นกรรมการ หรือสามารถแบ�งคะแนนเสียงเพ่ือเลือกต้ังกรรมการ

หลายคนก็ได� โดยอาจจะส�งผลให�บุคคลท่ีได�รับการเลือกต้ังเข�ามามีคุณสมบัติไม�ตรง

ตามที่บริษัทฯ ต�องการ ซึ่งจะทำให�การบริหารงานภายใน การวางแผนกลยุทธ�

ไม�สอดคล�องกับนโยบายของบริษัท และส�งผลต�อการดำเนินงานและการเติบโต

ของธุรกิจ
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คณะกรรมการบร�ษัท

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

หนวยงานตรวจสอบ

คณะกรรมการบร�หาร คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบร�หาร
นายคิล ยัง ลี

กรรมการผูจัดการ/ประธานเจาหนาท่ีบร�หาร
นายหยัง เจ�น ลี

ที่ปร�กษาทางเทคนิค รองกรรมการผูจัดการ
นายเซง วู ลี

ประธานเจาหนาที่บัญช�และการเง�น
นายมายังซับ ซอง

ผูชวยกรรมการผูจัดการ-สายงานสนับสนุน
นางจันทรจ�รา สมัครไทย

ผูชวยกรรมการผูจัดการ-สายงานโครงการ
นายเซ�ง จ�น ลี

ฝายบร�หารงานโครงการ

ฝายการวางแผน

ฝายการตลาด

ฝายความปลอดภัย

ฝายประกัน
และควบคุมคุณภาพ

ฝายการผลิต

ฝายคลังสินคา

ฝายจัดซ�้อ

ฝายการเง�นและบัญช�

ฝายนักลงทุนสัมพันธฝายว�ศวกร

ฝายบุคคลและกฏหมาย

ฝายธุรการฝายซอมบำรุง

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด�วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม�เป�นผู�บริหาร กรรมการที่เป�นผู�บริหาร และคณะกรรมการชุดย�อย

มีดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

*หมายเหตุ : หน�วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำงานร�วมกับ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซ่ึงได�รับแต�งต้ังให�เป�นผู�ตรวจสอบภายใน
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2.2 โครงสรางการกำกับดูแลกิจการและขอมูลสำคัญ
เกีย่วกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย
ผูบร�หาร พนักงานและอื่น ๆ 



ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการของบร�ษัท
คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

รายช�่อ คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บร�หาร

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

สัญชาติ

เกาหลีใต�

เกาหลีใต�

เกาหลีใต�

เกาหลีใต�

เกาหลีใต�

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

นายจุมพต กาญจนป�ญญาคม

(ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ)

นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�

นายคิล ยัง ลี
(ประธาน)

(ประธาน)

(ประธาน)

นายหยัง เจิน ลี

นายเซิง วู ลี 

นายเชิง จิน ลี

นายมายังซับ ซอง

นางจันทร�จิรา สมัครไทย

นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล
(กรรมการอิสระ)

(กรรมการอิสระ)

(กรรมการอิสระ)

รศ.ดร.เอกจิตต� จึงเจริญ

นายสุทธิ ทั่งศรี

นางรุ�งอรุณ หาญณรงค�

หมายเหตุ : กรรมการสัญชาติไทยทั้งหมดมีถิ่นที่อยู�ในประเทศไทย

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

นอกจากนี้ นายนพดล ธีระบุตรวงศ�กุล ซึ่งเป�นกรรมการอิสระนั้นเป�นผู�ที่มีความรู�และประสบการณ�ในการ สอบทานงบการเงินของบริษัท
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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

ผูบร�หาร
รายนามผู�บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 6 ท�าน ประกอบด�วย 

รายช�่อ ตำแหนง

1. นายคิล ยัง ลี ประธานกรรมการบริหาร

6. นางจันทร�จิรา สมัครไทย ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - ฝ�ายงานสนับสนุน

5. นายเชิง จิน ลี ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - ฝ�ายงานโครงการ

4. นายมายังซับ ซอง ประธานเจ�าหน�าที่บัญชีและการเงิน

3. นายเซิง วู ลี รองกรรมการผู�จัดการ

2. นายหยัง เจิน ลี ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร/กรรมการผู�จัดการ

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

โดยนายวิทยา เชียงอุทัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร�การเงิน และผ�านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทฯ

โดยสมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในป� 2563 ทั้งนี้ เพื่อให�เป�นไปตามข�อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และ

ตลาดหลักทรัพย� 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

     ซึ่งจัดทำโดยกรรมการให�ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต�วันที่บริษัทฯ ได�รับ

     รายงานนั้น 

     บันทึกรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให�มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู�ถือหุ�น

     และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

     ดูแลให�มีการเป�ดเผยข�อมูลและรายงานสารสนเทศในส�วนที่รับผิดชอบต�อหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง ตามระเบียบและข�อกำหนดของ

     หน�วยงานดังกล�าว

     ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นใดให�เป�นไปตามกฎหมายและ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับ

     ตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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คาตอบแทนของผูสอบบัญช�

     คาตอบแทนจากการสอบบัญช�
     บริษัทฯ จ�ายค�าตอบแทนการสอบบัญชี ซึ่งประกอบไปด�วยค�าตรวจสอบงบการเงินสำหรับป� ค�าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และ

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

     มีรายละเอียดดังนี้

     ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชีในป� 2563 : 1,350,000 บาท

     ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชีในป� 2564 : 1,350,000 บาท

คาบร�การอื่น 

บริษัทฯ จ�ายค�าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได�แก� การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส�งเสริมการลงทุน โดยจ�ายให�แก�

ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ (สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชีในป� 2563 : 20,000 บาท (ต�อฉบับ)

ค�าตอบแทนจากการสอบบัญชีในป� 2564 : 20,000 บาท (ต�อฉบับ)

10 9

11 9

7 5

4 5

111 625 64 515

80 223 78 146

89 1 60 1

22 16 4

373 855 269 672

15 11

จำนวนบุคลากร
จำนวนบุคลากร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีท้ังส้ิน 414 คน (ไม�รวมกรรมการและผู�บริหารของบริษัทฯ) แบ�งเป�นพนักงานรายเดือน

182 คน และพนักงานรายวันจำนวน 232 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคลากร

ฝาย

ณ 31 ธันวาคม 2562 

พนักงาน
รายเดือน

พนักงาน
รายวัน

พนักงาน
รายเดือน

พนักงาน
รายวัน

พนักงาน
รายเดือน

พนักงาน
รายวัน

ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564 

ฝ�ายการตลาด

ฝ�ายจัดซื้อ

ฝ�ายการผลิต

ฝ�ายสนับสนุนการผลิต

ฝ�ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ

ฝ�ายบัญชี - การเงิน

ฝ�ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

24 6 12

10

9

5

67

27

28

16

182

13

76

191

32

4

232

5ฝ�ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล�อม

อื่นๆ

รวม
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ป 2562 ป 2563 ป 2564

316,524,568 449,984,623 238,960,969

คาตอบแทนพนักงาน (ไมรวมผูบร�หาร)

คาตอบแทน

เงินเดือน 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 โดยอัตราเงินสมทบที่สมาชิกจ�ายเท�ากับ 5%

ของเงินเดือนและบริษัทฯ สมทบให�อีก 5%

ขอพ�พาทดานแรงงาน
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
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2.3 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ
ดานการกำกับดูแลกิจการ

การสรรหากรรมการและผูบร�หาร
ระดับสูงสุด
การสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด�วยกรรมการอิสระอย�างน�อย 3 คน

โดยกรรมการตรวจสอบอย�างน�อย 1 คน ต�องเป�นผู�มีความรู�และ

ประสบการณ�ด�านการบัญชีหรือการเงินอย�างเพียงพอในการทำหน�าท่ี

สอบทานงบการเงินได�

ทั้งนี้ ให�คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน

ให�ดำรงตำแหน�งเป�นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และแต�งตั้ง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช�วยเหลือการดำเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม

จัดเตรียมวาระการประชุม นำส�งเอกสารประกอบการประชุม และ

บันทึกรายงานการประชุม

คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

(1)  เป�นผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนในการเป�นกรรมการอิสระตาม

     หลักเกณฑ�และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และ

     ตลาดหลักทรัพย� คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ

     ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยประกาศกำหนด

(2)  กรรมการอิสระของบริษัทต�องถือหุ�นในบริษัทไม�เกินร�อยละ 1

     ของจำนวนหุ�นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(3)  ไม�เป�นกรรมการที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

     ให�ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ� บริษัทย�อย

     บริษัทร�วม บริษัทย�อยลำดับเดียวกัน ผู�ถือหุ�นรายใหญ� หรือ

     ผู�มีอานาจควบคุมของบริษัท

(4)  ไม�เป�นกรรมการของบริษัทใหญ� บริษัทย�อย หรือบริษัทย�อย

     ลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป�นบริษัทจดทะเบียน

(5)  มีความรู�และประสบการณ�เพียงพอท่ีจะสามารถทำหน�าท่ีในฐานะ

     กรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย�างน�อย 1 คน

     มีความรู�และประสบการณ�เพียงพอท่ีจะสามารถทำหน�าท่ีในการ

     สอบทานความน�าเชื่อถือของงบการเงินได�

การแต�งตั้งและวาระการดำรงตำแหน�ง

ให�คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเป�นผู�แต�งต้ังกรรมการอิสระ

ของบริษัทเป�นกรรมการตรวจสอบ โดยวาระการดำรงตำแหน�งของ

กรรมการตรวจสอบให�เป�นไปตามวาระการดำรงตำแหน�งกรรมการ

บริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ�นตำแหน�งตามวาระอาจได�รับ

แต�งตั้งเป�นกรรมการตรวจสอบได�อีก

การสรรหากรรมการ
และผูบร�หารระดับสูงสุด
บริษัทฯ ยังไม�มีการแต�งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย�างไรก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม�รวมกรรมการที่มีส�วนได�เสียได�พิจารณา

กลั่นกรองคุณสมบัติในด�านต�างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

ด�านคุณวุฒิ ประสบการณ� และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ

ก�อนจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล�าว เพื่อขออนุมัติจากผู�ถือหุ�น 

ท้ังน้ี ผู�ถือหุ�นท่ีจะแต�งต้ังกรรมการของบริษัทฯ ต�องมีคุณสมบัติดังน้ี

(1)   ผู�ถือหุ�นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท�ากับหนึ่ง (1) หุ�นต�อหนึ่ง

     (1) เสียง 

(2)   ผู�ถือหุ�นแต�ละคนจะใช�คะแนนเสียงที่มีอยู�ทั้งหมดตาม (1)

     เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป�นกรรมการก็ได� ในกรณี

     ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป�นกรรมการ จะแบ�งคะแนนเสียง

     ให�แก�ผู�ใดมากน�อยเพียงใดไม�ได�

(3)   บุคคลที่ได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป�นผู�ได�รับ

     เลือกตั้งเป�นกรรมการเท�าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

     จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได�รับการเลือกตั้ง

     ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท�ากัน เกินจํานวนกรรมการ

     ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให�ประธานที่ประชุม

     เป�นผู�ออกเสียงชี้ขาด
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ป 2564

การประชุมคณะกรรมการและ
การประเมินตนเอง

บริษัทฯ ได�จัดให�มีการประชุมคณะกรรมการอย�างน�อยทุกไตรมาส

และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป�น โดยมีการกำหนด

วาระประชุมชัดเจนล�วงหน�า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการ

ดำเนินงานเป�นประจำ บริษัทฯ ได�จัดหนังสือเชิญประชุมพร�อม

ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให�กรรมการ

ทุกท�านล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 7 วันก�อนวันประชุม เพ่ือให�คณะกรรมการ

ได�มีเวลาศึกษาข�อมูลอย�างเพียงพอก�อนเข�าร�วมประชุม เว�นแต�กรณี

มีเหตุจำเป�นเร�งด�วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บ

รวบรวมเอกสารที่รับรองแล�วเพื่อใช�ในการอ�างอิงและสามารถ

ตรวจสอบได� โดยในการประชุมทุกครั้งจัดให�มีผู�บริหารและผู�ที่

เกี่ยวข�องเข�าร�วมประชุมเพื่อให�ข�อมูลและรายละเอียดประกอบการ

ตัดสินใจที่ถูกต�องและทันเวลา

ในการประชุมคณะกรรมการ ต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�า

กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค�ประชุม

และให�ประธานกรรมการทำหน�าที่เป�นประธานในที่ประชุมคณะ

กรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถ

ปฏิบัติหน�าที่ได� และมีรองประธานกรรมการอยู� ให�รองประธาน

กรรมการเป�นประธานที่ประชุม แต�ถ�าไม�มีรองประธานกรรมการ

หรือมีแต�ไม�อยู�ในที่ประชุมนั้นหรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� ให�

กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป�นประธานที่ประชุม

การพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให�ถือมติ

ของเสียงข�างมาก โดยให�กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดย

กรรมการท่ีมีส�วนได�เสียจะไม�เข�าร�วมประชุมและไม�ใช�สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท�ากัน ประธานใน

ที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป�นเสียงชี้ขาด

กรรมการซึ่งมีส�วนได�เสียเรื่องใดไม�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เรื่องนั้น และให�กรรมการที่มีส�วนได�เสียออกจากที่ประชุมระหว�าง

พิจารณาเรื่องนั้นๆ เพื่อเป�ดโอกาสให�ที่ประชุมได�อภิปรายแสดง

ความคิดเห็นอย�างเป�นอิสระ

การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการจะต�องมีความชัดเจนทั้งผล

การประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อใช�อ�างอิง

ในป� 2564 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน

4 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คร้ัง คณะกรรมการบริหาร

จำนวน 8 คร้ัง และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง จำนวน 4 คร้ัง

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบไปด�วย

กรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท�าน รวมท้ังผู�สอบบัญชี ผู�ตรวจสอบภายใน

และภายนอก โดยปราศจากการเข�าร�วมประชุมของฝ�ายจัดการ โดย

มีรายละเอียดดังต�อไปนี้
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รายช�่อ
สามัญ
ผูถือหุน

คณะกรรมการ
บร�ษัทฯ

คณะกรรม
การตรวจสอบ

คณะกรรม
การบร�หาร

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

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

11. นายสุทธิ ทั่งศรี

12. นางรุ�งอรุณ หาญณรงค�

ท้ังน้ี ในป� 2564 ได�มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำป� 2565 เป�นการล�วงหน�า (ตารางการประชุมน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได�)

โดยไม�รวมการประชุมวาระพิเศษ ดังนี้

1

2

3

4

ครั�งที่ การประชุมคณะกรรมการบร�ษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

25  กุมภาพันธ�    2565  เวลา 14.00 น.

13  พฤษภาคม   2565  เวลา 14.00 น.

15  สิงหาคม     2565  เวลา 14.00 น.

14  พฤศจิกายน  2565  เวลา 14.00 น.

25  กุมภาพันธ�    2565  เวลา 10.00 น.

13  พฤษภาคม   2565  เวลา 10.00 น.

15  สิงหาคม     2565  เวลา 10.00 น.

14  พฤศจิกายน  2565  เวลา 10.00 น.
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คาตอบแทนคณะกรรมการ

ค�าตอบแทนของกรรมการอาจอยู�ในรูปของเงินรางวัล ค�าเบี้ยประชุม ค�าตอบแทนรายเดือน ค�าเดินทาง และค�าที่พัก ซึ่งรวมแล�วจะต�อง

อยู�ในเกณฑ�เฉล่ียเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต�อหน�าท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงกรรมการต�องรับผิดชอบ

ส�วนผู�บริหารจะได�รับผลตอบแทนท่ีเป�นเงินเดือนและโบนัสประจำป� โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป�นสำคัญ ค�าตอบแทน

รายป�ของคณะกรรมการและผู�บริหารรวมกันจะต�องเป�นจำนวนไม�สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย โดยจะคำนึงถึงประโยชน�สูงสุดของผู�ถือหุ�นเป�นหลัก

ทั้งนี้ ค�าตอบแทนกรรมการจะต�องได�รับการอนุมัติจากการประชุมผู�ถือหุ�นประจำป�ของบริษัทฯ

คาตอบแทนกรรมการและผูบร�หาร

1) คาตอบแทนที่เปนตัวเง�น

ก.  คาตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 ได�กำหนดค�าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำ

ป� 2564 รายละเอียดดังนี้

40,000

40,000 15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

องคประกอบคาตอบแทน

ค�าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)

ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
ตรวจสอบ

ค�าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)

ค�าเดินทาง (บาท/คน/ครั้ง)

ค�าที่พัก (กรณีมีความจำเป�น)

บริษัทจัดให�

บริษัทจัดให�

บริษัทจัดให�

บริษัทจัดให�

บริษัทจัดให�

บริษัทจัดให�

บริษัทจัดให�

บริษัทจัดให�

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจ�ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่เป�นผู�บริหารพิจารณาไม�รับเบี้ยประชุมและค�าตอบแทน

               จำนวนนี้ 

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

               ของบริษัทฯ
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1. นายบุญช�วย ก�อกิจโรจน�

โดยในป� 2562-2564  บริษัทฯ มีการจ�ายค�าตอบแทนให�แก�กรรมการดังนี้

ป 2562 ป 2563 ป 2564

680,000 720,000 680,000

480,000

495,000

465,000

510,000

510,000

510,000

510,000

510,000

510,00010. นายจุมพต กาญจนป�ญญาคม

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

คาตอบแทน (บาท)

รายช�่อ

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

18,025,881 18,665,129

ข.  คาตอบแทนผูบร�หาร

ค�าตอบแทนผู�บริหาร ในป� 2562-2564 บริษัทฯ มีการจ�ายค�าตอบแทนให�ผู�บริหารดังนี้ 

คาตอบแทน

ป 2562 ป 2563 ป 2564

เงินเดือน โบนัส และ

ผลประโยชน�อื่น เช�น เบี้ยเลี้ยง

เงินสบทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

และประกันสังคม เป�นต�น

จำนวน
ผูบร�หาร

คาตอบแทน
(บาท)

จำนวน
ผูบร�หาร

คาตอบแทน
(บาท)

จำนวน
ผูบร�หาร

คาตอบแทน
(บาท)

6 ท�าน 6 ท�าน 6 ท�าน 19,376,896
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2)  คาตอบแทนที่ไมใชตัวเง�น
- ไม�มี -

การปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ
ในรอบปที่ผานมา
คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย�างน�อยป�ละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก�ไขการดำเนินงาน โดยมี

การกำหนดหัวข�อที่จะประชุมชัดเจนก�อนที่จะวัดผลการประเมิน

ดังกล�าว เพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต�อที่ประชุม รวมทั้งเป�ดเผย

หลักเกณฑ� ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงาน

ประจำป�

ในป� 2564 บริษัทฯ ได�ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล โดยมอบหมายให�

เลขานุการบริษัทดำเนินการให�คณะกรรมการทำการประเมิน

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล และเสนอผลการ

ประเมินต�อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาผลการ

ประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

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

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวม 93.9% ซ�่งอยูในเกณฑ ดีเยี่ยม

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล แบ�งเป�น

3 หมวดดังนี้

(1)  โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(2)  การประชุมคณะกรรมการ

(3)  บทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
โดยภาพรวม 96.4% ซ�่งอยูในเกณฑ ดีเยี่ยม

การประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการชุดยอยและ
การประเมินตนเองของผูบร�หาร
ระดับสูงสุด

คณะกรรมการชุดย�อย ต�องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป�นประจำ

ทุกป� เพ่ือเป�นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการ

และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห� ผลการดำเนินงาน และนำมาพัฒนา

ปรับปรุงการทำงานต�อไป รวมถึงนำผลการประเมินไปใช�ประกอบ

พิจารณาความเหมาะสมขององค�ประกอบคณะกรรมการแต�ละชุด

ท้ังน้ี ในแบบประเมินผลคณะกรรมการทุกชุด ได�จัดให�มีส�วนของการ

ให�ความเห็น/ข�อเสนอแนะ เพื่อใช�สำหรับการรับฟ�งข�อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการชุดย�อย นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�สรุปผลการประเมิน

ของคณะกรรมการแต�ละชุดให�คณะกรรมการชุดน้ันๆ รับทราบ และ

นำผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย�อยทุกคณะ รวมถึงผลการ

ประเมินตนเองของผู�บริหารสูงสุด (CEO) รายงานต�อคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อนำไปสู�การสร�างเสริมประสิทธิภาพให�เกิดการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจให�มีความเจริญ

เติบโตอย�างต�อเนื่องและมั่นคง มีการบริหารงานอย�างโปร�งใสและ

เป�นธรรม สร�างความเชื่อมั่นให�กับทุกฝ�าย

ในป� 2564 บริษัทได�ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการชุดย�อยและผู�บริหารระดับสูงสุด โดยมอบหมายให�

เลขานุการบริษัทดำเนินการให�คณะกรรมการและผู�บริหารระดับสูงสุด

ทำการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย�อยและผู�บริหารระดับสูงสุด

และได�เสนอผลการประเมินต�อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดำเนินงาน ท้ังน้ี ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู�บริหารสูงสุด

(CEO) ป� 2564 ซึ่งประเมินโดยกรรมการที่ไม�เป�นผู�บริหารโดยใช�

หัวข�อสำหรับประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย�โดยรวม

อยู�ในเกณฑ� “ดีเยี่ยม”

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 83แบบ 56-1 ONE REPORT ประจำป� 2564



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

ดังนี้

(1)  ความคืบหน�าของแผนงาน

(2)  การวัดผลการปฏิบัติงาน

          ความเป�นผู�นำ

          การกำหนดกลยุทธ�

          การปฏิบัติตามกลยุทธ�

          การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

          ความสัมพันธ�กับคณะกรรมการ

          ความสัมพันธ�กับภายนอก

          การบริหารงานและความสัมพันธ�กับบุคลากร

          การสืบทอดตำแหน�ง

          ความรู�ด�านผลิตภัณฑ�และบริการ  

          คุณลักษณะส�วนตัว

(3)  การพัฒนาผู�บริหารสูงสุด

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย�อย แบ�งเป�น 4 หมวด

ดังนี้

(1)   โครงสร�างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

(2)   การประชุมคณะกรรมการ

(3)   บทบาท หน�าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(4)   เรื่องอื่นๆ

          ความสัมพันธ�ระหว�างคณะกรรมการและฝ�ายจัดการ

          การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู�บริหาร

การพัฒนากรรมการและ
ผูบร�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�อมูลที่เป�นประโยชน�ต�อการปฏิบัติหน�าที่

ของกรรมการใหม� 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 อีกทั้งเป�นการพัฒนา

กรรมการและผู�บริหารให�มีความรู�ความสามารถในการทำงานมากข้ึน

และสามารถทำงานแทนกันได� ซ่ึงการพัฒนากรรมการและผู�บริหารน้ี

ถือเป�นส�วนหนึ่งของแผนสืบทอดตำแหน�งผู�บริหารสูงสุดขององค�กร

นโยบายและแนวปฏิบัติการ
ตอตานทุจร�ตคอรรัปชัน
บริษัทฯ มีอุดมการณ�ในการดำเนินธุรกิจอย�างมีคุณธรรม มีความ

มุ�งม่ันท่ีจะประกอบธุรกิจด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต โปร�งใส โดยยึดม่ัน

ในความรับผิดชอบต�อสังคมและผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม และเป�นไป

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงเจตนารมณ�และความ

มุ�งม่ันในการต�อต�านการคอร�รัปช่ันทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ�อม

โดยบริษัทฯ ตระหนักว�าการทุจริตและคอร�รัปชั่นส�งผลร�ายและเป�น

อุปสรรคต�อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ เป�นการกระทำ

ที่สร�างความไม�เป�นธรรมทางธุรกิจ ส�งผลเสียต�อชื่อเสียงของบริษัท

ทางด�านจริยธรรม และอาจทำให�บริษัทไม�เป�นที่ยอมรับ รวมทั้งลด

ความเช่ือม่ันของผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุน และผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย บริษัทฯ

จึงได�กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปช่ัน

ฉบับน้ีข้ึน โดยถือเป�นส�วนเพ่ิมเติมของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ตามที่บริษัทฯ ได�กำหนดไว� 

เพ่ือให�ม่ันใจว�าบริษัทฯ บริษัทร�วม บริษัทย�อย และบริษัทอ่ืนท่ีบริษัทฯ

มีอำนาจในการควบคุม (ถ�ามี) มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ

แนวปฏิบัติ และข�อกำหนดในการดำเนินการท่ี เหมาะสม เพ่ือป�องกัน

การทุจริตและคอร�รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ และ

เพื่อให�การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยง

ด�านการทุจริตและคอร�รัปชั่นได�รับการพิจารณาและปฏิบัติอย�าง

รอบคอบ บริษัทฯ จึงได�กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�าน

ทุจริตและคอร�รัปช่ันไว�เป�นลายลักษณ�อักษร และมีการช้ีแจง ทำความ

เข�าใจ รวมท้ังส่ือสารถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนให�แก� คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการบริหาร และพนักงานทุกระดับ ของบริษัทฯ

บริษัทร�วม บริษัทย�อย และบริษัทอ่ืนท่ี บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม

(ถ�ามี) โดยท่ัวถึงเพ่ือเป�นแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

และพัฒนาองค�กรสู�ความยั่งยืน
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน�าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

     พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปช่ัน

     ที่ได�รับจากคณะกรรมการบริหารให�มี ความเหมาะสมกับ

     รูปแบบธุรกิจสภาพแวดล�อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมขององค�กร

     และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ 

     พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบาย

     และแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและ คอร�รัปชั่นที่ได�รับจาก

     คณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต�อคณะกรรมการบริษัท

     เพื่ออนุมัติ 

     สอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน

     ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให�

     มั่นใจว�าเป�นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม

     ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

     รับเร่ืองแจ�งเบาะแสการกระทำอันเป�นการทุจริตและคอร�รัปช่ัน

     ท่ีคนในองค�กรมีส�วนเก่ียวข�อง และตรวจสอบข�อเท็จจริงตามท่ี

     ได�รับแจ�ง และเสนอเรื่องให�คณะกรรมการบริหารร�วมกัน

     พิจารณาลงโทษ หรือแก�ไขป�ญหา ดังกล�าว

หนาที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัท มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบในการกำหนด

นโยบายและกำกับดูแลให�มีระบบที่สนับสนุนการต�อต�านทุจริตและ

คอร�รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให�มั่นใจว�าคณะกรรมการบริหาร

ได�ตระหนักและให�ความสำคัญกับการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่น

และปลูกฝ�งจนเป�นค�านิยมขององค�กร เพื่อให�ทุกคนในบริษัทฯ

ได�เข�าใจและตระหนักถึงความสำคัญของป�ญหาที่เกิดขึ้นจากการ

ทุจริตและคอร�รัปชั่น 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได�รายงานการกระทำการทุจริต

และคอร�รัปชั่นที่ส�งผลกระทบต�อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท

มีหน�าที่ให�คำปรึกษา ข�อแนะนำ พิจารณาบทลงโทษ และร�วมกัน

หาวิธีการแก�ไขป�ญหา ให�กับประธานเจ�าหน�าที ่บริหารและ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ�ายตรวจสอบภายใน มีหน�าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

     ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ

     ภายในที่กำหนดไว�ว�าเป�นไปอย�างถูกต�อง ตรงตามนโยบาย

     แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ ข�อกำหนดและ

     กฎหมาย เพื่อให�มั่นใจว�ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม

     และเพียงพอต�อความเส่ียงด�านทุจริตและคอร�รัปช่ันท่ีอาจเกิดข้ึน

     และรายงานต�อคณะกรรมการตรวจสอบ 

     ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได�มอบหมายในเร่ือง

     การตรวจสอบการทุจริตและคอร�รัปชั่นที่ เกี่ยวข�องกับองค�กร

     นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได�กำหนดไว� 

ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหาร
มีหน�าท่ี และความรับผิดชอบดังนี้ 

     กำหนดให�มีนโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและ

     คอร�รัปชั่น รวมถึงให�การส�งเสริมและสนับสนุนนโยบายและ

     แนวปฏิบัติดังกล�าว 

     สื่อสารกับบุคลากรในองค�กรและผู�ที่เกี่ยวข�องให�ได�ทราบถึง

     นโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านการทุจริต และคอร�รัปชั่น 

     ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต�างๆ รวมถึง

     นโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริต และคอร�รัปชั่นให�มี

     ความเหมาะสมและสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

     ข�อบังคับ และข�อกำหนด ของกฎหมาย 

     ช�วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบ ในการสืบหาข�อเท็จจริง

     ตามท่ีได�รับแจ�งหรืองานท่ีได�รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ

     ตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตและคอร�รัปชั่น

     โดยสามารถมอบหมายงาน ให�กับทีมผู�บริหารท่ีเห็นว�าสามารถ

     ช�วยสืบหาข�อเท็จจริงได�
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(1)  ไม�ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให�เห็นว�าเป�นการรับสินบน หรือ

     ติดสินบน แก�ผู�มีส�วนได�เสียในเรื่องที่ตนทำหน�าที่ รับผิดชอบ

     ทั้งโดยตรงหรือโดยอ�อม เพื่อให�ได�มาซึ่งผลประโยชน�ในทาง

     มิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้ 

     ไม�รับ หรือ ให�ของขวัญ ของท่ีระลึก ท่ีเป�นเงินสด เช็ค พันธบัตร

     หุ�น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย� หรือ สิ่งของในทำนอง

     เดียวกัน กับผู�มีส�วนเก่ียวข�องท่ีตนได�เข�าไปติดต�อประสานงาน

     ทั้งในหน�วยงานรัฐและหน�วยงานเอกชน 

     ไม�รับทรัพย�สิน ส่ิงของ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน�อ่ืนใดๆ

     อันเป�นการชักนำให�เกิดการละเว�นการ ปฏิบัติหน�าที่ของตน

     ทั้งนี้ ก�อนการรับควรตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติถูกต�อง

     ตามกฎหมาย และข�อบังคับของบริษัทฯ โดยส่ิงของหรือของขวัญ

     ที่ให�แก�กันในหน�าที่การงานควรมีราคาไม�มากและเหมาะสม

     ในแต�ละโอกาส 

     ไม�ให�ทรัพย�สิน สิ่งของ ของขวัญ หรือของกำนัล หรือ

     ประโยชน�อ่ืนใดๆ เพ่ือจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให�ผู�รับ

     ไม�ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค�าเช�นเดียวกันกับคู�ค�ารายอื่น

     ทั้งนี้การให�สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต�างๆ ต�องมีมูลค�า

     ไม�มากจนเกินปกติวิสัย 

     ไม�เป�นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย�สิน สิ่งของ หรือ

     ประโยชน�อ่ืนใดๆ กับผู�ท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจ หน�วยงาน ราชการ

     หรือองค�กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม�ควรได� หรือทำให�

     เจ�าหน�าท่ีรัฐละเว�นการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบข�อบังคับ และ

     ข�อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว�

แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย
ตอตานการทุจร�ต และคอรรัปชั�น
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน ลูกจ�าง

ของบริษัท ต�องปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย

และแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปช่ัน อย�างเคร�งครัด โดย

ต�องไม�เข�าไปเก่ียวข�องกับการทุจริตและคอร�รัปช่ัน ไม�ว�าโดยทางตรง

หรือทางอ�อม รวมถึงผู�รับจ�าง หรือผู�รับจ�างช�วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง

โดยครอบคลุมธุรกิจทุกประเภทตลอดจนทุกหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

ในทุกท�องถิ่นที่บริษัทมีการทำกิจการอยู� โดย 

(2)  ในการจัดซ้ือ จัดจ�าง ต�องดำเนินการผ�านข้ันตอนตามระเบียบ

     ของบริษัท มีความโปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� 

(3)  การใช�จ�ายสำหรับการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ และการใช�จ�ายอ่ืนๆ

     ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได�

     แต�ต�องใช�จ�ายอย�างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได� 

(4)  ในการบริจาคเพื่อการกุศล ต�องปฏิบัติดังนี้ 

     การใช�เงิน หรือทรัพย�สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล

     ต�องกระทำในนามบริษัทฯ เท�าน้ัน โดยการบริจาค เพ่ือการกุศล

     ต�องเป�นมูลนิธิ องค�กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล

     สถานพยาบาลหรือองค�กรเพ่ือประโยชน� ต�อสังคม ท่ีมีใบรับรอง

     หรือเช่ือถือได� สามารถตรวจสอบได� และดำเนินการผ�านข้ันตอน

     ตามระเบียบของ บริษัทฯ 

     การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส�วนตัวพึงกระทำได� แต�ต�อง

     ไม�เก่ียวข�อง หรือทำให�เกิดข�อสงสัยได�ว�าเป�นการ กระทำท่ีทุจริต

     เพื่อหวังผลประโยชน�ใด

     การบริจาคเพื่อการกุศลทุกครั้งจะต�องเป�นไปอย�างโปร�งใส

     ไม�ขัดต�อกฎหมายและศีลธรรม ตลอดจนสามารถสอบทานและ

     ติดตามเอกสารหลักฐานต�างๆ ได�

(5)   การใช�เงิน หรือ ทรัพย�สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ

     ต�องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท�านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ�ายไป

     ต�องมีวัตถุประสงค�เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ�ที่ดี และชื่อเสียง

     ของบริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ�ายต�องระบุวัตถุประสงค�ที่ชัดเจน

     และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได� และดำเนินการผ�านขั้นตอน

     ตามระเบียบของบริษัท 

(6)   ไม�กระทำการอันใดท่ีเก่ียวข�องกับการเมืองภายในบริษัทฯ และ

     ไม�ใช�ทรัพยากรใดของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล�าว ทั้งนี้

     บริษัทฯ เป�นองค�กรที่ยึดมั่นในความเป�นกลางทางการเมือง

     สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองระบอบ

     ประชาธิปไตย รวมถึงไม�มีแนวทางในการให�การช�วยเหลือ

     ทางการเมืองแก�พรรคการเมืองใด ไม�ว�าจะโดย ทางตรง หรือ

     ทางอ�อม
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(7)   พนักงานไม�พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือ

     พฤติกรรมที่เข�าข�ายการทุจริตและคอร�รัปชั่นหรือส�อไปในทาง

     ทุจริตและคอร�รัปช่ันท่ีมีผลเก่ียวข�องกับบริษัทฯ ท้ังทางตรงหรือ

     ทางอ�อม พนักงานต�องแจ�งให� ผู�บังคับบัญชาหรือบุคคลที่

     รับผิดชอบทราบ และให�ความร�วมมือในการตรวจสอบข�อ

     เท็จจริงต�างๆ หากมีข�อสังสัย หรือข�อซักถามให�ปรึกษาผู�บังคับ

     บัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให�ทำหน�าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

     การติดตามการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณผ�านช�องทางต�างๆ

     ที่กำหนด 

(8)   บริษัทฯ จะให�ความเป�นธรรมและคุ�มครองพนักงานที่ปฏิเสธ

     หรือพนักงานที่แจ�งเรื่องทุจริตและคอร�รัปชั่นที่เกี่ยวข�องกับ

     บริษัทฯ โดยใช�มาตรการคุ�มครองผู�ร�องเรียนหรือผู�ที่ให�ความ

     ร�วมมือในการแจ�งและรายงานการทุจริตและคอร�รัปช่ัน ตามท่ี

     บริษัทฯ กำหนดไว�ในมาตรการคุ�มครองและรักษาความลับ 

(9)   กรรมการบริษัท ผู�บริหาร และพนักงาน ที่กระทำทุจริตและ

     คอร�รัปชั่น เป�นการกระทำผิดจรรยาบรรรณของบริษัทฯ

     จะได�รับการพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษัทฯ

     กำหนด นอกจากนี้ อาจจะได�รับโทษตามกฎหมาย หาก

     การกระทำนั้นผิดกฎหมาย 

(10)  คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ตระหนักถึง

     ความสำคัญในการเผยแพร� ให�ความรู� ให�คำปรึกษา และ

     ทำความเข�าใจกับบุคลากรในองค�กร และผู�ท่ีเก่ียวข�อง เก่ียวกับ

     การต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั่น เพื่อให�บุคลากรและผู�ที่

     เกี่ยวข�องได�ปฏิบัติให�เป�นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการ

     ต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่นฉบับนี้ รวมถึงเป�นแบบอย�างที่ดี

     ในเรื่องการมีความซื่อสัตย� จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

(11)  บริษัทฯ มุ�งมั่นที่จะสร�างและรักษาวัฒนธรรมองค�กรที่ยึดมั่น

     ว�าการทุจริต คอร�รัปชั่น และการให�หรือรับสินบนเป�นการ

     กระทำท่ียอมรับไม�ได� ไม�ว�าจะเป�นการกระทำกับบุคคลใดก็ตาม

     หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 

(12)  นโยบายและแนวปฏิบัติการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่นนี้

     ให�ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต� การ

     สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนตำแหน�ง การฝ�กอบรม

     การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และ การให�ผลตอบแทน

     โดยกำหนดให�ผู�บังคับบัญชาทุกระดับส่ือสารและทำความเข�าใจ

     กับพนักงานเพ่ือใช�ในกิจกรรม ทางธุรกิจท่ีอยู�ในความรับผิดชอบ

     และควบคุมดูแลการปฏิบัติให�เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูล
และการรักษาความลับ
บริษัทฯ มีการเป�ดเผยข�อมูลที่จำเป�นให�แก�ผู�บริหาร พนักงาน

ผู�มีส�วนได�เสีย และผู�ที่เกี่ยวข�อง อย�างถูกต�อง ครบถ�วน ทันเวลา

โปร�งใส ผ�านช�องทางที่เข�าถึงข�อมูลได�ง�าย มีความเท�าเทียมและ

น�าเชื่อถือได� โดยการเป�ดเผยข�อมูลที่จำเป�นเกี่ยวกับการกำกับดูแล

กิจการนี้ ให�อยู�ในรูปแบบแสดงรายการข�อมูลประจำป� (แบบ 56-1

ONE REPORT) และช�องทางอ่ืนท่ีสามารถเข�าถึงข�อมูลได�โดยสะดวก

เช�น Website ของบริษัท หรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

เพื่อให�สามารถทำหน�าที่ในการมีส�วนร�วมได�อย�างมีประสิทธิภาพ

ตามหลักเกณฑ�ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย�

และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการเคร�งครัดในการรักษาความลับภายในองค�กร

และตาม ”แนวปฏิบัติในการจัดการข�อมูลลับที่มีผลกระทบต�อ

ราคาหลักทรัพย�” (Handling confidential, market-sensitive

information : Principles of good practice) เพื่อให�เป�นแนว

ปฏิบัติที่ดีสำหรับบริษัทฯ และป�องกันมิให�มีการเป�ดเผยข�อมูลลับ

ของบริษัทฯ ร่ัวไหล อันอาจทำให�บริษัทฯ ได�รับความเสียหาย หรือ

ถูกนำไปใช�เพื่อประโยชน�ในทางมิชอบ อันอาจเป�นการเอาเปรียบ

ผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุนและผู�มีส�วนได�เสียในสาธารณชนได� 
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     กรรมการ ผู�บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติตามนโยบาย

     การซ้ือขายหลักทรัพย�ของบริษัทฯ รวมถึงข�อปฏิบัติการซ้ือขาย

     หลักทรัพย� โดยไม�ซื้อขายหลักทรัพย�ล�วงหน�า 1 เดือนก�อน

     ประกาศงบ และการใช�ข�อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)

     ตามท่ีได�กำหนดไว�ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

     บริษัทฯ มีการจำกัดบุคคลท่ีสามารถเข�าถึงข�อมูลลับให�น�อยท่ีสุด

     เท�าที่จำเป�น (need to know basis) เท�านั้น

     บริษัทฯ มีการจัดเก็บรักษาสำเนาเอกสารต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง

     กับธุรกรรมที่เป�นข�อมูลลับไว�อย�างปลอดภัย และทำลายทิ้ง

     เมื่อไม�จำเป�นต�องใช�งาน โดยจำกัดการเข�าถึงข�อมูลให�เฉพาะ

     พนักงานที่ได�รับมอบหมายเท�านั้น 

     การปลูกฝ�งให�เป�นวัฒนธรรมองค�กร ผ�านการสื่อสารอย�าง

     สม่ำเสมอ เพ่ือให�พนักงานทุกคนตระหนักถึงหน�าท่ีในการรักษา

     ความลับของบริษัทฯ ไม�ให�อ�านเอกสารที่เป�นข�อมูลลับ หรือ

     พูดคุยหารือเกี่ยวกับเรื่องที่เป�นความลับในที่สาธารณะ 

     บริษัทฯ จัดให�มีการทบทวนเป�นประจำ เพ่ือให�การจัดเก็บและ

     ควบคุมข�อมูลเป�นป�จจุบันและมีความปลอดภัย

แนวปฎิบัติในการจัดการขอมูลลับ
ที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย
มีดังนี้

ชองทางการรับแจงเบาะแสรองเร�ยน
หร�อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการ
ตอตานทุจร�ตและคอรรัปชั�น
การให�เบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น�าสงสัยอาจเข�าลักษณะเป�น

การทุจริต หรือสงสัยจะมีการคอร�รัปชั่น หรือการปฏิบัติหน�าที่

ที่ไม�เหมาะสม หรือฝ�าฝ�น หรือไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ข�อบังคับของบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือ

กฎเกณฑ�ต�างๆ ของบริษัท บริษัทถือว�าเป�นช�องทางหนึ่งที่ช�วยให�

บริษัทรับทราบข�อมูลการทุจริตและคอร�รัปชั่นได�รวดเร็วขึ้น ซึ่ง

จะทำให�สามารถแก�ไขป�ญหาได�ทันท�วงที อีกท้ังช�วยพิทักษ�ผลประโยชน�

ของบริษัทและของผู�มีส�วนได�เสียได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยผู�แจ�ง

เบาะแส ผู�ร�องเรียน หรือผู�ขอคำแนะนำ จะต�องระบุรายละเอียด

ของเรื่องที่จะแจ�งเบาะแส หรือข�อร�องเรียน หรือประเด็นที่ต�องการ

คำแนะนำ พร�อมช่ือ ท่ีอยู� และหมายเลขโทรศัพท�ท่ีสามารถติดต�อได�

ทั้งนี้ บริษัทได�กำหนดช�องทางการรับแจ�งเบาะแส ร�องเรียน หรือ

ขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการต�อต�านทุจริตและคอร�รัปชั่น ดังนี้

พนักงานหรือผู�มีส�วนได�เสียท่ีพบเห็นการคอร�รัปช่ันภายในบริษัท

หรือการกระทำความผิดที่อาจเข�าข�ายคอร�รัปชั่นที่เกี่ยวข�อง

กับบริษัทให�รีบแจ�งผู�บังคับบัญชา หรือฝ�ายตรวจสอบภายใน

หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือช�องทางการร�องเรียนอ่ืนของ

บริษัทตามความเหมาะสม โดยหากมีข�อสงสัยหรือข�อซักถาม

ให�ปรีกษาหารือกับผู�บังคับบัญชา หรือฝ�ายตรวจสอบภายใน

หรือบุคคลท่ีกำหนดให�ทำหน�าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสอบทาน

หรือการติดตามการปฏิบัติงาน

จดหมายป�ดผนึก และจ�าหน�าซองถึงประธานคณะกรรมการบริษัท

โดยตรง ตามที่อยู�ดังนี้

     ประธานคณะกรรมการบริษัท

     บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

     594 หมู� 4 ตำบลมะขามคู� อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง

     21180

แจ�งผ�านช�องทางอีเมล�

     คณะกรรมการตรวจสอบ  :  bjc-id@bjc1994.com  

     หน�วยงานรับข�อร�องเรียน  :  spy@bjc1994.com

ตู�รับความคิดเห็นที่ติดตั้งภายในบริษัทและไซด�งานต�างๆ
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ในกรณีผู�แจ�งเบาะแส หรือผู�ร�องเรียน มีข�อร�องเรียนประธานเจ�าหน�าที่

บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ขอให�ท�านส�งเรื่องร�องเรียนมายัง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

บุคคลที่สามารถแจ�งเบาะแสหรือข�อร�องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ

คอร�รัปชั่น คือ ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มของบริษัทฯ ได�แก� ผู�ถือหุ�น

ลูกค�า คู�แข�งทางการค�า เจ�าหน้ี ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู�บริหาร

และพนักงานของบริษัทฯ ท้ังน้ี ไม�ว�าท�าน จะแจ�งด�วยวิธีใดดังกล�าว

ข�างต�น บริษัทฯ จะไม�เป�ดเผยชื่อผู�แจ�งเบาะแสและจะเก็บข�อมูล

ผู�ที่เกี่ยวข�องไว�เป�นความลับ

ในกรณีที่มีประเด็นข�อร�องเรียนหรือเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตและ

คอร�รัปช่ัน อันเป�นกรณีเร�งด�วน ให�ผู�เก่ียวข�องรายงานไปตามลำดับช้ัน

โดยทันที และนำเสนอต�อผู�บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อสั่งการโดย

เร�งด�วน

ทั้งนี้ การแจ�งเบาะแสหรือร�องเรียนต�องเป�นการกระทำโดยสุจริต

หากบริษัทฯ พบการแจ�งเบาะแสโดยทุจริต หรือมีเจตนาในการ

กลั่นแกล�งให�ผู�อื่นได�รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น

ถูกเกลียดชัง หรือให�ได�รับความอับอาย ฯลฯ กรณีเป�นพนักงาน

ของบริษัทฯ จะได�รับการลงโทษทางวินัยตามข�อบังคับของบริษัทฯ

หากเป�นบุคคลภายนอกท่ีทำให�บริษัทฯ ได�รับความเสียหาย บริษัทฯ

จะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได�เป�ดเผยนโยบายต�อต�านการทุจริตและคอร�รัปชั่น

ฉบับเต็มไว�ท่ีเวปไซด�บริษัท สามารถเข�าไปดูรายละเอียดได�ท่ีลิงค�เวป

https://www.bjc1994.com/bjchi/th/investor-relation/

corporate-governance/anti-corruption/
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2.4 การควบคุมภายใน
และรายการระหวางกัน

การควบคุมภายใน
และการบร�หารจัดการความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25

กุมภาพันธ� 2565 ได�ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในป� 2564 ตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�กำหนด ซ่ึงครอบคลุมในด�านต�างๆ

5 องค�ประกอบ ได�แก�  

(1)   ด�านสภาพแวดล�อม การควบคุม ได�แก� ความยึดม่ันในคุณค�า

     ของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม ข�อกําหนดเก่ียวกับ

     จริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู�บริหารและพนักงาน

     ท่ีเหมาะสม กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม

     code of conduct รวมไปถึงการแก�ไขการกระทําท่ีขัดต�อหลัก

     ความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย�างเหมาะสม และ

     ภายในเวลาอันควร

(2)   ด�านการจัดการความเส่ียง ได�แก� องค�กรกำหนดวัตถุประสงค�

     ไว�อย�างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให�สามารถระบุและประเมิน

     ความเสี่ยงต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการบรรลุวัตถุประสงค�อย�าง

     ครอบคลุมท่ัวท้ังองค�กร ต้ังแต�ระดับองค�กร หน�วยธุรกิจ ฝ�ายงาน

     และหน�าท่ีงานต�างๆ รวมไปถึงการท่ีบริษัทฯ มีมาตรการและ

     แผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากทั้งป�จจัย

     ภายในและป�จจัยภายนอกองค�กร รวมทั้งมีมาตรการและ

     แผนปฏิบัติงานเพ่ือจัดการความเส่ียง โดยอาจเป�นการยอมรับ

     ความเส่ียงน้ัน (acceptance) การลดความเส่ียง (reduction)

     การหลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance) หรือการร�วมรับความเส่ียง

     (sharing) เป�นต�น

(3)   ด�านมาตรการควบคุม ได�แก� การกำหนดมาตรการควบคุม

     ของบริษัทฯ ที่เป�นลายลักษณ�อักษร และครอบคลุมให�มี

     ความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค�กร

     เช�น สภาพแวดล�อม ความซับซ�อนของงาน ลักษณะงาน

     ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ นอกจากน้ี

     บริษัทฯ มีการแบ�งแยกหน�าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด�านคือ

     หน�าที่อนุมัติ หน�าที่บันทึกรายการบัญชีและข�อมูลสารสนเทศ

     และหน�าท่ีในการดูแลจัดเก็บทรัพย�สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด

     เพื่อเป�นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

(4)   ด�านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข�อมูล ได�แก� การท่ีบริษัทฯ

     กําหนดข�อมูลที่ต�องการเพื่อให�คณะกรรมการมีข�อมูลที่สําคัญ

     อย�างเพียงพอสําหรับใช�ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน

     ทั้งข�อมูลจากภายในและภายนอกองค�กรที่มีคุณภาพและ

     เกี่ยวข�องต�องาน

(5)   ด�านระบบการติดตาม ได�แก� บริษัทฯ มีการติดตามและ

     ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให�มั่นใจได�ว�าการควบคุม

     ภายในยังดำเนินไปอย�างครบถ�วน เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัท

     ได�กำหนดให�หน�วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติงาน

     ของแต�ละส�วนงานตามที่ได�รับมอบหมาย และรายงานต�อ

     คณะกรรมการตรวจสอบให�รับทราบทุกไตรมาส
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จากข�อมูลของผู�บริหารและการตรวจสอบโดยผู�ตรวจสอบภายใน

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นโดยสรุปว�า ระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัทฯ มีความเพียงพอ

และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได�จัดให�มีบุคลากรอย�างเพียงพอที่จะ

ดำเนินการตามระบบได�อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบควบคุม

ภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานให�สามารถ

ป�องกันทรัพย�สินของบริษัทฯ จากการท่ีกรรมการหรือผู�บริหารนำไปใช�

โดยมิชอบหรือโดยไม�มีอำนาจ นอกเหนือจากมีการกำหนดอำนาจ

อนุมัติส่ังการท่ีชัดเจน และมีการจัดทำระเบียบการปฏิบัติงานที่เป�น

ลายลักษณ�อักษร บริษัทฯ ยังจัดให�มีระบบการตรวจสอบภายในขึ้น

เพ่ือเป�นกลไกสำคัญท่ีมีความเป�นอิสระในการติดตามและประเมินผล

การควบคุมภายใน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสาร

สำคัญที่ทำให�กรรมการ ผู�สอบบัญชี และผู�มีอำนาจตามกฎหมาย

สามารถตรวจสอบได�ภายในระยะเวลาอันควร รวมถึงมีระบบการ

ควบคุมภายในในการกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย�งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อย�างเหมาะสม

บริษัทฯ โดยได�รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ได�แต�งต้ังให� บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป�นผู�ตรวจสอบ

ภายใน โดยเป�นการตรวจสอบในด�านต�างๆ ของการปฏิบัติงานและ

ระบบการควบคุมภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

ตามแนวทางของ ก.ล.ต. โดยผู�ตรวจสอบภายในได�มีการประเมิน

และข�อเสนอแนะการดำเนินงานรวมไปถึงวิธีการและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติตามรายงานของหน�วยงานตรวจสอบภายใน ป�จจุบัน บริษัทฯ

สามารถดำเนินการปรับปรุงเรื่องต�างๆ ตามที่ผู�ตรวจสอบภายใน

แนะนำเรียบร�อยแล�ว

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได�มอบหมายให� นางสาว

กิจลดา สมงาม ตำแหน�ง รองผู�จัดการฝ�ายงานตรวจสอบภายใน

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป�นผู�รับผิดชอบหลักในการ

ปฏิบัติหน�าที่ผู�ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประจำป� 2564 โดย

นางสาวกิจลดา สมงาม มีคุณสมบัติเพียงพอกับการปฏิบัติหน�าที่

ดังกล�าว เน่ืองจากมีความเป�นอิสระ และมีประสบการณ�ในปฏิบัติงาน

ด�านการตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ

เป�นเวลามากกว�า 10 ป� โดยได�เข�ารับการอบรมในหลักสูตรที่

เกี่ยวข�องกับการปฏิบัติงานด�านตรวจสอบภายใน ได�แก� มาตรฐาน

สากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International

Standards for the Professional Practice of Internal Auditing),

โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป�นผู�ตรวจสอบ

ภายในรับอนุญาตสากล (Pre CIA) จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัยและ

การเขียนสรุปผลการตรวจสอบภายใน เป�นต�น จากคุณสมบัติดังกล�าว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�า นางสาวกิจลดา สมงาม

มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการเป�นหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได�จัดตั้งฝ�ายตรวจสอบภายในเพื่อทำ

หน�าท่ีประสานงานกับนางสาวกิจลดา สมงาม และคณะทำงานจาก

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ท้ังน้ี การพิจารณาและอนุมัติ

แต�งต้ัง ถอดถอน โยกย�ายผู�ดำรงตำแหน�งหัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ จะต�องผ�านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�แต�งต้ัง สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ ในป� 2564 โดยผู�สอบบัญชีได�เข�าตรวจสอบ

และประเมินผลระบบการควบคุมภายในด�านบัญชีตามที่มาตรฐาน

การบัญชีกำหนด ท้ังน้ี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได�รายงาน

ให�คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล�วว�าไม�มีข�อเงื่อนไขจากการ

ตรวจสอบระบบภายในด�านบัญชีและการปฏิบัติงาน สำหรับ

งบการเงินในป� 2564
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1)  นายเซิง วู ลี
    ลักษณะความสัมพันธ� : เป�นกรรมการผู�มีอำนาจลงนาม

    ของบริษัท และเป�นผู�ถือหุ�นของบริษัทโดยถือหุ�นร�อยละ

    28.29 ของทุนชำระแล�วของบริษัท

    (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

    1.1  ค้ำประกันสัญญาเช�าซื้อรถยนต�กับสถาบันการเงิน

         จำนวนรวม 1 แห�ง โดยไม�มีการกำหนดค�าตอบแทน

รายการระหวางกัน
ในป� 2562-2564 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง โดยมีลักษณะรายการเป�นการรับความช�วยเหลือทางการเงิน

จากกรรมการ 2 ท�าน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว�ารายการดังกล�าวมีความสมเหตุสมผล เป�นรายการรับความช�วยเหลือ

ทางการเงินจากกรรมการ โดยไม�มีการกำหนดค�าตอบแทนในการทำรายการดังกล�าว โดยรายละเอียดดังนี้

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน (ลานบาท)

ยอดคงเหลือ ณ
31 ธ.ค. 2562

ยอดคงเหลือ ณ
31 ธ.ค. 2563

ยอดคงเหลือ ณ
31 ธ.ค. 2564

2)  นางจันทร�จิรา สมัครไทย
    ลักษณะความสัมพันธ� : เป�นกรรมการผู�มีอำนาจลงนาม

    ของบริษัท และเป�นผู�ถือหุ�นของบริษัทโดยถือหุ�นร�อยละ

    0.31 ของทุนชำระแล�วของบริษัท

    (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

    2.1  ค้ำประกันสัญญาเช�าซื้อรถยนต�กับสถาบันการเงิน

         จำนวนรวม 1 แห�ง โดยไม�มีการกำหนดค�าตอบแทน

วงเงินค้ำประกัน

0.89 ล�านบาท

วงเงินค้ำประกัน

0.51 ล�านบาท

วงเงินค้ำประกัน

(0.13) ล�านบาท

วงเงินค้ำประกัน

6.91 ล�านบาท

วงเงินค้ำประกัน

4.52 ล�านบาท

วงเงินค้ำประกัน

(4.15) ล�านบาท
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มาตรการหร�อขั�นตอนการอนุมัติ
การทำรายการระหวางกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และข�อบังคับประกาศคำสั่งหรือข�อกำหนดของคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู�บริหารหรือผู�ที่มีส�วนได�ส�วนเสียจะไม�สามารถเข�ามามีส�วนร�วมในการอนุมัติ

รายการดังกล�าวได�

ในกรณีท่ีกฎหมายกำหนดให�ต�องได�รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให�มีคณะกรรมการตรวจสอบเข�าร�วมประชุม

เพื่อพิจารณาและให�ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป�นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่

เป�นข�อตกลงทางการค�าที่มีเงื่อนไขการค�าโดยทั่วไป และการทำรายการที่เป�นข�อตกลงทางการค�าที่ไม�เป�นเงื่อนไขการค�าโดยทั่วไป ให�มี

หลักการดังนี้

(ก)  การทำรายการที่เปนขอตกลงทางการคา
      ที่มีเง�่อนไขการคาโดยทั�วไป
      การทำรายการระหว�างกันท่ีเป�นข�อตกลงทางการค�าท่ีมีเง่ือนไขการค�าโดยท่ัวไประหว�างบริษัทฯ และบริษัทย�อย (ถ�ามี) กับกรรมการ

      ผู�บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข�องท่ีได�รับอนุมัติเป�นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให�ฝ�ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรม

      ดังกล�าวได�หากรายการดังกล�าวนั้นมีข�อตกลงทางการค�าในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทำกับคู�สัญญาทั่วไปในสถานการณ�

      เดียวกัน ด�วยอำนาจต�อรองทางการค�าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป�นกรรมการ ผู�บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข�อง

      ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมดังกล�าว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุม

      คณะกรรมการบริษัทฯ ในทุกไตรมาส  

(ข)  การทำรายการที่เปนขอตกลงทางการคา
      ที่ไมเปนเง�่อนไขการคาโดยทั�วไป
      การทำรายการที่เป�นข�อตกลงทางการค�าที่ไม�เป�นเงื่อนไขการค�าโดยทั่วไปจะต�องถูกพิจารณาและให�ความเห็นโดยคณะกรรมการ

      ตรวจสอบก�อนนำเสนอต�อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต�อไป ท้ังน้ี ให�ปฏิบัติตามกฎหมาย

      ว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และข�อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข�อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ

      ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข�อกำหนดเกี่ยวกับการเป�ดเผยข�อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

      ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม�มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว�างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะแต�งตั้งผู�เชี่ยวชาญ

      อิสระหรือผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ เป�นผู�ให�ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว�างกันดังกล�าวเพื่อนำไปใช�ประกอบการตัดสินใจของ

      คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู�ถือหุ�นตามแต�กรณี เพ่ือให�ม่ันใจว�าการเข�าทำรายการดังกล�าว

      มีความจำเป�นและมีความสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน�ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯจะเป�ดเผยรายการระหว�างกันไว�ในแบบ

      แสดงรายการข�อมูลประจำป� และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได�รับการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ
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นโยบายหร�อแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต
การทำรายการระหว�างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะพิจารณาเฉพาะรายการที่มีความจำเป�นและสมเหตุสมผลที่ก�อให�เกิดประโยชน�

กับบริษัทฯ เท�านั้น โดยจะต�องผ�านคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการตรวจสอบเข�าร�วมประชุม

ในการพิจารณาและให�ความเห็นเก่ียวกับเหตุผลในการเข�าทำรายการ การตรวจสอบราคาและเง่ือนไขต�างๆ ของรายการ โดยจะต�องมีการ

กำหนดเงื่อนไขต�างๆ ให�เป�นไปตามลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได�กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป�นไปตามราคาที่ยุติธรรม

และสามารถตรวจสอบได� และกำหนดให�คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู�พิจารณาหลักเกณฑ�และแนวทางในการทำรายการดังกล�าว 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม�มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว�างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให�ผู�เชี่ยวชาญอิสระหรือ

ผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ เป�นผู�ให�ความเห็นเก่ียวกับการทำรายการระหว�างกันดังกล�าว เพ่ือนำไปใช�ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

บริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู�ถือหุ�นตามแต�กรณี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต�องดูแลให�บริษัทฯ ปฏิบัติให�เป�นไปตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�

และตลาดหลักทรัพย� และข�อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข�อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

รวมถึงการปฏิบัติตามข�อกำหนดเกี่ยวกับการเป�ดเผยข�อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย�อย (ถ�ามี) ตามมาตรฐาน

การบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแห�งประเทศไทย
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